
A nemzeti szuverenitás számos attribútumával nem 
rendelkező délszláv államalakulatot azonban a Pest és 
Zágráb közjogi és gazdasági viszonyait szabályozó ki
egyezési törvények passzusai bizonnyal kárpótolták. 
Mind ezekre az értekezés erőteljesen ráirányítja figyel
münket, midőn részletesen kibontja a „háromegy ki
rályság” és Magyarország kapcsolatrendszerét, és ecse
teli a gazdasági terhek vállalásának módozatait, és mér
tékét.

Heka László disszertációjában külön alfejezetet 
szentelt a kiegyezési törvények historiográfiájának, és 
annak a gazdag irodalmi forrásokat termő tudományos 
irodalomnak, amelyben magyar és horvát, szerb, illetve 
európai tudós elmék tették vizsgálatuk tárgyává az 
1868. évi XXX. törvény teremtette közjogi kapcsolat 
alkotmányossági, politikai és gazdasági relevanciáját. A 
nézetek, melyeknek forrásvidékét a pars subjectae, a 
partes adnexae, valamint a socia regna terminus techni
kusok elméleti gyökereiben vélhetjük fellelni, a per- 
szonál uniótól a valamiféle reálunión (szűk, vagy 
aszimmetrikus) keresztül egészen a szövetségi állam
eszméig terjedtek, és melyeket a dolgozat analízise ho
zott a ma emberéhez közel.

A szakirodalmi hivatkozások gazdagsága és sokszí
nűsége azonban a tanulmányban nem egyszerű öncélt 
képvisel. Heka László ugyanis a tudományos álláspont
ok fölött tartott szemléje után maga is megvonta az 
1868. évi törvények mérlegét, elutasítva a szövetségi ál
lamiságra, a reálunióra vonatkozó hivatkozásokat, és 
mély. dogmatikai okfejtése után azt a helyeselhető né

zetet rögzítette, mely szerint „Horvátország majdnem 
hogy „állam volt az államban,” de Magyarország szuve
renitása a „társországok” fölött nem volt kétséges és az 
több téren is kibontakozott.”

A magyar-horvát közjogi és társadalmi együttélés 
szülte majd évszázados feszültségeket azonban az 
1868-as alku nem volt képes teljességgel kioltani, és 
azok nem is maradtak meg a politikai szalonok falai kö
zött, vagy a tudományos polémia nyomdafestékes olda
lain. A két kiegyezési aktus szentesítése után röviddel 
világossá vált, hogy a zágrábi hatalom ellenzéke nem 
elégszik meg a törvényekben biztosított korlátozott au
tonómiával, és a hatalmat helyben megtestesítő báni 
helytartó-a politikai támadások tüzében mind Bécs, il
letve Pest számára kényelmetlenné válván -  távozni 
kényszerült székéből, és mi több, a következő választá
sokon már az 1868. évi XXX. törvényt negáló ellenzé
ki Nemzeti Liberális Párt került többségbe. A hangossá 
vált politikai színpad és az ellenzéki sajtó éles támadá
sa csak az erőviszonyok kiegyenlítődése, és a kiegyezés 
törvény revíziójának pesti ígérete nyomán csendesedett 
el, amelyekről az értekezés hitelesen számolt be.

Mindent egybe vetve Heka László részére eddigi 
munkássága, és különösen magas színvonalú, új tudo
mányos eredményeket felmutató doktori értekezése 
alapján a doktori fokozat megajánlására hivatott grémi
um csaknem száz százalékos támogatottsággal ítélte 
meg a szakmai jártasságát tanúsító PhD címet.
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Kamara dísztermében rendezte az Abaúj Antikvá
rium és Aukciósház a II. Magyar Jogi Könyvárve

rést. A 379, különböző időszakokból származó könyvet 
október 6-13 között kiállításon tekinthették meg az ér
deklődők, majd egy nappal később került sor a csaknem 
két órás árverésre. Kb. 50-60 érdeklődő előtt zajlott a 
nem mindennapi versengés. Ezen nem is csodálkozha
tunk, hiszen olyan jogi könyvritkaságok kerültek árve
résre, amelyek nemcsak a gyűjtők, de az aktív jogászok 
érdeklődését is felkeltették. Angyal Pál, Fayer László, 
Szladits Károly, Szlemenics Pál kiváló jogtudósok mű
vei mellett igen sok könyvritkaság is eladásra került. Pl. 
Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae et 
Partium Hungáriáé ... 1695-ös kiadása, amely Misz- 
Tótfalusi Kis Miklós műhelyében Kolozsváron került 
kinyomtatásra (kikiáltási ára 120.000 Ft); Erdély Orszá
gának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve, 
Kolozsvár, 1779, (50.000 Ft); Csatskó Imre: Bevezetés 
a természeti jogba és a tiszta általános természeti jogba 
1839-es kiadása (18.000 Ft); Bíró Márton 1819-ben 
megjelent Erköltsi keresztény oktatások különösen a fe- 
nyítő házakban raboskodóknak remélhető meg-jobbítá-

Magyar Jogi Lexikon 
250 ezerért...
sokra (24.000.-ft); Taray Andor: Kiderítése egy parla
menti felsőház szükségének ... 1870. (40.000 Ft). A rit
kaságok mellett több, a szerzők által dedikált könyvet is 
felkínáltak az árverésen. Külön izgalmas kategóriát je
lentettek a kéziratok. Ezek közül is talán Kossuth Lajos 
1828-ban kelt nyugtája volt a legértékesebb, amely 
300.000 Ft kikiáltási áron talált gazdára. A legnagyobb 
küzdelem Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikona na
gyon jó állapotban lévő 6 kötetéért folyt. Végül a kiki
áltási ár (100.000 Ft) két és félszereséért kelt el a kitű
nő, nagy hírű munka.

Az árverés végén az antikvárium tulajdonosai is elé
gedettek lehettek. A felkínált csaknem 400 könyvnek 
több mint 60%-a talált gazdára. Ebben jelentős szerepet 
játszott a reális kikiáltási ár is, amely lehetővé tette, 
hogy sokan elégedetten távozhattak haza ezen az estén, 
kezükben jelentős mennyiségű könyvet cipelve.
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