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neíét, lument egy »távolabbi« aspektust vesz igénybe”, 
ezzel mintegy realistábbá formálva az összképet. A dol
gozat legizgalmasabb részének a pécsi ügyvédi kamara 
létrejöttét bemutató fejezetet tartotta. Külön hangsú
lyozta: a dolgozat erénye, hogy választékos, magyar 
nyelven íródott, és emiatt rendkívül élvezetes olvas
mány.

Ajelölt mindkét opponensének felvetésére adott vá
laszában arra hivatkozott, hogy azért nem tekinti a 
neoabszolutizmus időszakában létrejövő ügyvédegy
leteket valódi önkormányzatoknak, mert azok nem 
voltak alkalmasak a fakultatív tagság okán a céljaik 
elérésére. Válaszát idézve: .Ahogy a kortárs jellemezte 
a Jogtudományi Szemle hasábjain: „egyesületi úton 
sok jó t és szépet lehet eszközölni e részben is, de 
törvény által szentesített ügyvédi kamarák s független

fegyelmi hatóság és a régi korból fennmaradt [...] 
törvények megszüntetése nélkül valami lényeges 
javítást eszközölni teljességgel lehetetlen."

A dolgozatra és a bírálatra adott válaszok isme
retében mindkét opponens, továbbá a bírálóbizottság 
elnöke, Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár (Pécsi 
Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar), 
valamint a bizottság tagjai: Dr. Lábody Tamás (a Pé
csi ítélőtábla elnöke) és Dr. Zlinszky János egyetemi 
tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és 
Államtudományi Kar) is egyöntetűen javasolták Dr. 
Korsósné dr. Delacasse Krisztinának a tudományos 
doktori fokozat odaítélését. A dolgozatot a jelölt 
„summa cum laude" fokozattal, 100%-os eredmény
nyel védte meg.

Peres Zsuzsanna

A  Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és 
Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa 2009. 
július 6-ára tűzte ki Varga Norbert A magyar 

állampolgársági jog a 19. században (Az első állam
polgársági törvény II879.L. l e j  előzményei, dog
matikai alapja és gyakorlata 1880-1890) című doktori 
értekezésének nyilvános vitáját. A bíráló bizottság 
elnöke Szabó Miklós (CSc. egyetemi tanár, ME AJK), 
tagjai Rácz Lajos (CSc. egyetemi tanár. ELTE AJK), 
Révész T. Mihály (CSc. egyetemi docens, ELTE ÁJK), 
Szabó István (PhD. egyetemi docens, PPKE ÁJK) 
voltak. A Doktori Tanács által felkért hivatalos bírálók: 
Mezey Barna (CSc, egyetemi tanár. ELTE ÁJK) és 
Kajtár István (DSc. egyetemi tanár, PTE ÁJK). A 
Doktori Tanács által kijelölt titkár: Koncz Ibolya 
Katalin (PhD. egyetemi docens, ME ÁJK).

Az ülést a bizottság elnöke nyitotta meg, köszöntve 
a társkarok résztvevőit, valamint a tudományos veze
tőket: Homoki-Nagy Máriát és Stipta Istvánt. Ezt kö
vetően felkérte a titkárt, hogy ismertesse a jelölt szak
mai életrajzát. Varga Norbert 2007-től a Szegedi Tu
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Ma
gyar alkotmány- és jogtörténet Tanszékén dolgozik ta
nársegédként. Abszolutóriumát 2009-ben szerezte meg 
a ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori 
Iskolájában.

A doktori értekezés nyilvános vitáján ajelölt röviden 
ismertette téziseit. Céljául tűzte ki. hogy bemutassa az 
1879:50. te. történeti előzményeit, külön figyelmet 
fordítva azokra a törvénytervezetekre és javaslatokra, 
amelyek szerepet játszottak a törvény megalkotásánál. 
Az állampolgársági jogot az alapvető dogmatikai 
kérdések elemzésével együtt lehet csak bemutatni, ezért 
foglalkozott az állampolgárság fogalmával, jogági 
karakterisztikájával, alapelvi rendszerével, figyelmet 
fordítva az állampolgársági jog hatályára, az állampol
gársági jogviszony tartalmára és a kettős állampol
gárság teoretikus vizsgálatára. A jelölt kutatásai során 
elsősorban primer források elemzésére helyezte a

Varga Norbert 
Ph D-értekezésének 
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hangsúlyt, de fontosnak tartotta az eddigi kutatások 
eredményeinek tanulmányozását és felhasználását. 
Álláspontja szerint a 19. század alkotmánytörténetével 
foglalkozó kutatók (mint Polner Ödön, Concha Győző, 
Kmety Károly, Ferdinándy Geyza, Ferenczy Ferenc, 
Bajáki Veronika. Balogh Arthur, Besenyő Károly, 
Csizmadia Andor, Királyfi Árpád, Száméi Lajos) tanul
mányaikban és tankönyveikben leginkább csak a 
törvény rendelkezéseinek bemutatására hagyatkoztak, 
és kevesen vállalkoztak dogmatikai elemzésre vagy a 
gyakorlati érvényesülés nyomon követésére. Ugyan
csak kutatásának tárgyát képezték hazai jogtörténészek 
(Ruszoly József, Kajtár István, Mezey Barna, Stipta 
István, Rácz Lajos, Homoki-Nagy Mária, Révész T. 
Mihály) munkái is, akik leginkább az értekezés korsza
ka alkotmány- és jogtörténeti intézményeinek bemu
tatásával foglalkoztak. A dolgozat nemzetközi összeha
sonlítójellegét a külföldi szakirodalom elemzése jelen
ti. A jelölt külön figyelmet fordított az angol, az ame
rikai, a német és az osztrák kutatók (például Ludwig 
Adamovich, Edmund Bernatzik, Wilhelm Brauneder, 
Rogers Brubaker, Andreas Fahrmeir, Georg Jelűnek, 
Emanuel Milner) alkotmánytörténeti szempontból 
releváns kutatási eredményeinek bemutatására.

A dolgozat egyik opponense, Mezey Barna megál
lapította, hogy dolgozat a nyilvános vitára alkalmas, 
valamint azt, hogy a Disszertáns sokak által érintett és 
taglalt, de átfogóan kevesek által feldolgozott kérdést 
választott témájául. A munka aktualitás, hiszen a poli
tikai viták előterébe kerülő kettős állampolgárság



kérdéséhez kiváló adalékul szolgálhat. A bíráló szerint 
ajelölt helyesen fogalmazott, amikor az alkotmányjogi 
többségi álláspontot elfogadva 1848-at húzta meg 
határként, és álláspontja szerint is 1848 előtt csak a 
nemesség volt részese a Szent Koronának, míg 1848 
után már minden állampolgár. A bíráló elismerően szólt 
arról, hogy a Disszertáns az állampolgárság történe
tének előzményeivel kezdi dolgozatát, a rendi korszak
ba visszanyúlva. Az Opponens számára a „legked
vesebb” rész Hajnóczy és Szalay törvénytervezeteinek 
bemutatása és értékelése. Az átmeneti időszakról 
(1849-1867) szóló fejezet olvasása közben Opponens 
hiányérzetét fogalmazta meg, miszerint a szerző nyitva 
hagyta a kérdést, hogy az osztrák oldalról elismerték-e 
a magyar önálló állampolgársági jog létezését. Vagyis 
elmaradt az osztrák közjogi bizonyítás és a magyar 
álláspont összevetése. Az Opponens szerint ajelölt kor
rekt áttekintést nyújtott a dualista korszak tudományos
ságának álláspontjáról, kiválóan megoldotta a dualista 
korszak egyik dilemmájának, a negyvennyolcból 
örökölt jogfolytonosságnak az értelmezését, és feldol
gozta annak állandó jelenlétét, a magyar nemzetállam 
kiépülésének gátat vető hatásait. A bíráló nem értett 
egyet azzal a megállapítással, miszerint a polgári áta
lakulást megelőzően a honfiúság szabályait a magánjog 
körében találhatjuk meg, hiszen a jelölt dolgozata első 
részében is hosszasan elemzi azokat a közjogi eljárá- 

. sokat, amelyek során a honfiúság elnyerhető volt. 
Pozitívumként jelölte meg az Opponens, hogy e kér
déskör tekintetében a Disszertáns világosan megjeleníti 
a közjog-magánjog vita fejleményeit. Ugyancsak a dol
gozat erényei között kell számon tartani az állampol
gársági jognak a levéltári kutatásokra támaszkodó fel
dolgozását. Az állampolgársági jog időbeli, személyi és 
területi hatályának szisztematikus feldolgozása a 
gyakorlat oldaláról szemléletes. Opponens ugyancsak 
kiemelendőnek ítélte meg, hogy a szerző az állampol
gársági jogviszony tartalmának elemzésekor nagy gon
dot fordított alapjogok ismertetésére és elemzésére. Ezt 
követően a kettős állampolgárság kérdésének vizsgála
ta is logikusan követhető. A Bíráló javaslata alapján az 
állampolgárság fogalmának tisztázása a dolgozat ele
jére kerülhetett volna. A disszertáció monumentalitása 
magában hordozza az ismétlődés veszélyét, amit ki le
hetett volna kerülni.

A disszertáció másik opponense. Kajtár István elöl
járóban ugyancsak nyilvános vitára alkalmasnak tartot
ta a dolgozatot. Szerinte a disszertációban nagyformá
tumú ív rajzolható a feladatkitűzés és a nagy jogtör
téneti. és ugyanakkor kortárs jogrealitásban is kimu
tatható, jelentősséggel bíró állampolgársági téma és az 
annak kifejtését lezáró összegzés közé. Az Opponens 
megállapította, hogy a szerző maradéktalanul eleget tett 
tudományos ígéretének. Ennek megfelelően az alcímet, 
amely meglehetősen összetett, jogtörténeti-tudományos 
értelmezést nyerve teljesen indokoltnak tartotta. A 
bíráló kiemelte, hogy az értekezés forrásanyaga elisme
rést kiváltó módon sokrétű. Ennek keretében markán-

__san jelenik mea az ideaen nyelvű szakirodalom, a levél-
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tári források több száz tételt számlálnak, és ajelölt tel
jes mértékben elemezte az országgyűlési nyomtat
ványok anyagát. Az Opponens kimerítőnek ítélte meg a 
jogforrások anyagának mennyiségét, és a napilapok fel
dolgozását is dicséretesnek tartotta. Véleménye szerint 
a szabályozás rétegeinek bemutatása, elemzése sokrétű. 
A jogpolitikai környezetből kiindulva jelennek meg a 
tervezetek, a parlamenti tárgyalás, a normaszöveg 
elemzése. Értékelendő, hogy a nézetek mögött a Disz- 
szertáns mindig felvillantja az előterjesztést tevő, a vi
tatkozó politikus arcát, úgy a reformkorban, mint a du
alizmus időszakában. Plasztikusan hatnak a közös ál
lampolgárság kérdésében a német és osztrák kutatók 
frappánsan összefoglalt jogi nézetei is. A Bíráló az 
Egyesült Államok állampolgárságával kapcsolatosan 
kérdésként fogalmazta meg: hogyan értékelhető a kri
minális előélet és a hadkötelezettség elkerülésének 
szándéka. Ugyancsak válaszra vár a nemzetközi szerző
dések körében az „államszerződés” kortárs megfo
galmazása. Az opponens kiemelten javasolta a disszer
táció nyomtatott formában való megjelentetését.

A dolgozat és a pályázó korábbi tudományos mun
kássága alapján mindkét Opponens javasolta a PhD- 
fokozat odaítélését Varga Norbert számára.

A jelenlévők közül Ruszoly József szólalt fel, aki az 
értekezést jónak tartotta, de további finomításokat java
solt a szerzőnek a monográfiaként való kiadás előtt. A 
jelölt személyében a kutatók új nemzedékét üdvözölte.

Varga Norbert válaszában köszönetét fejezte ki az 
észrevételekért és a segítségért. Az opponensi vélemé
nyekre reagálva elmondta, hogy a munkahelyi vita 
során szóban elhangzottakat, valamint az írásbeli 
vélemények javaslatait igyekezett a nyilvános vitára 
véglegesen elkészített dolgozat szövegébe beépíteni. 
Külön köszönetét mondott a két Opponensnek értéke
lésükért és építő jellegű kritikájukért. Először Mezey 
Barna értékelésére válaszolt. Egyetértett a Bíráló azon 
álláspontjával, hogy a közrendűek és a jobbágyok ese
tében hiányoztak azok a jogok és kötelezettségek, ame
lyek a honpolgárság tartalmát jelentették. Ugyancsak 
elfogadta azt a véleményt, miszerint a neoabszolutiz
mus időszakúnak állampolgársági rendszerét nem lehet 
az osztrák szakirodalom és jogforrások részletes vizs
gálata nélkül bemutatni. Törekedni fog arra, hogy a tel
jes kép kialakításához ezt pótolja. A rendi honpolgárság 
jogági karakterének megjelölése szerinte is vitatott 
mind a mai napig. Azt a megállapítást elfogadja, hogy 
nem lehet kizárólag magánjogi területre sorolni a rendi 
állampolgárságot, hiszen a honfiúsítás a közjog és a 
magánjog határterületéhez tartozó jogintézmény volt. 
Csatlakozott a Bíráló azon véleményéhez is, hogy a 
dolgozat szerkezetének megváltoztatása elősegítené a 
megértést, és ezáltal az ismétléseket el lehet kerülni.

Kajtár István észrevételeire válaszolva a Jelölt 
elmondta, hogy a Közigazgatási Bíróság által megho
zott döntések kapcsán a Belügyi Közlönyben, mint hiva
talos lapban közölt felosztást és jogforrási meghatá
rozást követte. Ennek ellenére egyetért Opponens azon 
felvetésével, hogy a disszertációban közölt eseti dön-
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tések tartalmukat tekintve inkább a döntvények közé 
sorolhatók. Az államszerződésekkel kapcsolatosan 
megjegyezte, hogy ezen szerződések megítélése jelen
tős problémát jelentett, hiszen megkötésük joga a ki
rályt illette meg, a szerződés értelmében a nemzetközi 
jogalany azonban nem a király, hanem az általa képvi
selt állam lett. A közös ügyek vagy közös érdekű ügyek 
keretein kívül eső kérdéseket azonban törvénybe kellett 
iktatni. Ilyen volt az állampolgársági jog is. Ezért bo
nyolult a megfelelő fogalmat megtalálni és alkalmazni. 
Az Egyesült Államok állampolgárságával kapcsolatos 
kérdésre válaszolva a Jelölt elmondta, hogy a nemzet
közi szerződés kimondta a büntetőjogi felelősség fenn
tartását a kivándorlás előtt elkövetett bűncselekmé
nyekkel kapcsolatban, bár a védkötelezettség elleni

bűncselekmények egy része kivételt képezett ez alól. A 
büntetett előélet kizárta, hogy valaki megkaphassa az 
amerikai állampolgárságot. Az emigráns státus meg
szerzését követően a bevándorlási hivatal vizsgálta 
meg, hogy az illető eleget tesz-e a törvényben rögzített 
feltételeknek.

Az Opponensek elfogadták a Disszertáns válaszait és 
fenntartották pozitív értékelésüket. A bizottság javasol
ja a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu
dományi Doktori Tanácsának, hogy Varga Norbertnek 
disszertációja alapján summa cum laude minősítéssel a 
PhD-fokozatot ítélje oda, és terjessze fel döntését a 
Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa elé.

Koncz Ibolya Katalin

A z ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2009. 
március 11-én. tartotta meg Nótári Tamás, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kara egyetemi docense és az MTA Jog- 
tudományi Intézete tudományos munkatársa habilitá- 
ciós -  tantermi és tudományos -  előadását.

Nótári Tamás -  délelőtti tantermi. A kötelmek módo
sulása tárgykörben megtartott római jogi előadását kö
vetően -  délutáni, római jogi-egyetemes jogtörténeti 
tárgyú tudományos előadása a Római jogi elemek a Lex 
Baiuvariorumban címet viselte. Az előadás, illetve a 
jelölt tudományos habitusának interdiszciplináris voltát 
jól tükrözte a Szakmai Bíráló Bizottság összetétele: 
Zlinszky János, a PPKE JÁK alapító dékánja és profes- 
sor emeritusa, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja 
(elnök). Székely György, az MTA rendes tagja, az 
ELTE BTK professor emeritusa, Földi András, az 
ELTE ÁJK egyetemi tanára (tagok). Molnár Imre, az 
SZTE ÁJK professor emeritusa (póttag). A bizottság
ban tehát -  Nótári szakmai profiljának, jogászi és 
klasszikus filológusi végzettségének, illetve római jogi 
(KRE ÁJK. 2005) és medievisztikai (SZTE BTK. 
2006) tudományos fokozatának megfelelően -  méltó 
módon képviselve volt a római jog, a középkortörténet 
és a jogtörténet is.

Az ELTE habilitációs bizottsága azért adott (a sza
bályzatban foglalt lehetőséggel élve) felmentést Nótári 
Tamásnak a PhD-fokozat megszerzését követő ötéves 
kivárási időtartam alól, mert 2005-ös jogtudományi 
fokozata óta -  amint ezt a Szakmai Bíráló Bizottság is 
kiemelte -  hét monográfiája és önálló (tanulmány-) 
kötete, valamint több mint nyolcvan tanulmánya látott 
napvilágot az ókortól a középkoron és reneszánszon át 
a hatályos civilisztikáig terjedő jogi, történeti és filoló
giai témákban, kül- és belföldön, magyar és idegen 
nyelven. Ezek a munkák egymásra épülnek és nagy for
rásanyag-ismeretet. módszertani jártasságot mutatnak. 
A Források Salzburg kora középkori történetéből 
(Szeged, 2005) című munka megvilágítja az említett

Beszámoló 
Nótári Tamás 
habilitációs előadásáról
település öt kiemelkedő történeti forrásának jellegét, 
jelentőségét, s ezeket -  legtöbbjük esetében elsőként -  
magyar nyelven is közli saját fordításában. Az ókori la- 
tinság, a római jog és vallás, szónoklattan és mindezek 
forrásai, valamint ezek összefüggései alkotják Jog, val
lás és retorika (Szeged, 2006) című munkája tárgyát. 
Az ókorral való foglalkozás nem vonta el Nótári 
figyelmét a középkortól, tovább dolgozott a már kiadott 
források sokoldalú megszólaltatásán, így keletkezett A 
salzburgi historiográfia kezdetei (Szeged, 2007) című 
monográfiája. Stúdió luridico-philologica I. Studies in 
Classical and Medieval Philology and Legal History 
(Debrecen, 2007) című tanulmánykötete a legátfogóbb 
a tárgyalt korokra, témákra és összefüggésekre nézve, a 
munka sikerült kísérlet filológiai és jogtörténeti 
kérdések együttes tárgyalására. Law, Religion and 
Rhetoric in Cicero's Pro Murena (Passau, 2008) című 
monográfiája valamelyes szerkezeti átalakítással még 
áttekinthetőbbé tette a problémakört. Középkori jogtör
téneti kutatásainak eredményeit összegezte angol nyel
ven a kora középkori Bajorország koncepciós pereit tár
gyaló Show Trials and Lawsuits in Early-Medieval 
Bavaria (Budapest, 2008) című kismonográfiájában, A 
jognak asztalánál... I l i i  jogi regula és szentencia lati
nul és magyarul (Budapest, 2008) című kötetében 
pedig a tudományos eredmények közlését ötvözte 
szerencsésen a jogi ismeretterjesztés feladatával.

Nótári habilitációs előadásában először áttekintést 
adott a Lex Baiuvariorum szakirodalmáról, különös 
tekintettel a datálás kapcsán megfogalmazódott szak- 
irodalmi nézetekre, majd kifejtette saját, a törvény.


