
forrás ideje alatt. További 14 esetben ugyan a vevő szállította a 
hordókat, de a kutatás eredményeként feltárt tényállásokból 6 
esetben ez különleges gazdasági okok miatt történt (pl. speci
ális borkészítési eljárás, amihez új edények kellettek) és a bor 
ezekben az esetekben is az eladó pincéjében maradt. Öt esetben 
az okirat szövege sérült, a szerződés szövege emendált. A  ma
radék három esetből egy inkább kölcsönszerződésre hasonlít. 
M aradt tehát két szerződés, ami a hipotézis ellen szólna, de ez 
arányaiban csekély, kb. 7%, így a szerző bizonyítottnak találja 
feltevését.

5 Ha (jövőbeli) hordós bort adtak el, és mielőtt a vevő elszállítaná, 
magától megromlik, akkor az eladó felel a vevőnek, ha a jó mi
nőséget garantálta. Viszont ha nem garantálta, a vevő viseli a ve
szélyt; mert ha nem kóstolta meg, vagy a borkóstolásnál rosszul 
ítélte meg, akkor is csak magának tehet szemrehányást. Azon
ban, ha az eladó tudta, hogy a (bor) minősége nem tart el addig a 
határidőig, amikor el kell szállítani, s mégsem figyelmeztette erre 
a vevőt, akkor helyt kell állnia minden kárért, ami a figyelmez
tetés elmaradásából ered.
Si vina quae in doliis erunt venierint eaque, antequam ab emptore 
tollerentur, sua natura corrupta fuerint, si quidem de bonitate eo- 
rum adfirmavit venditor, tenebitur emptori; quod si nihil adfirmavit, 
emptoris erit periculum, quia sive non degustavit sive degustando 
male probavit, de se queri debet, plane si, cum intellegeret venditor 
non duraturam bonitatem eorum usque ad in eum diem quo tolli de- 
berent, non admonuit emptorem, tenebitur ei, quanti eius interesset 
admonitum fuisse.

6 C. 4,2,10: „Azáltal, hogy többek többféle kötelezettségének a bi
zonyítékát egyetlen okiratba foglalták, a végrehajtás nem akadá- 
lyoztatik. Ha ugyanis a pénzösszegért, amit kölcsönként adtál át, 
(a te adósaid) neked a stipulatio formájában feltett kérdésre bort 
ígértek meg, a megkötött ügylet megbánása a jogszerűen meg
kötött szerződést nem teszi érvénytelenné.”
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Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Egi Crispino: Eo, 
quod a multis proprii debiti singulorum obligationis uno tantum 
instrumento probatio continetur; exactio non interpelletur. Nam si 
pro pecunia quam mutuo dedisti tibi vinum stipulanti qui debuerant 
spoponderunt, negotii gesti paenitentia contractum habitum recte 
non constituit irritum.
C.4.49.12: „Mivel a bor megromlásának veszélyét, amelyet hatá
rozott dologként (certum) vettek meg, a vevő viseli, úgy az ár
emelkedésből származó haszon is őt illesse. É s ugyanígy helyes 
az, hogy ha meghatározott minőségű és mennyiségű bort adtak 
el, akkor a szerződésben foglaltakat hűen be kell tartani: H a (a 
megállapodott árut) nem szállítják, akkor az actio emptivel nem 
a (nem szállított) mennyiség árát, hanem az interesse értéket le
het követelni.
C. 4,49,12: Sicut periculum vini mutati, quod certum fuerat compa- 
ratum, ad emptorem, ita commodum aucti pretii pertinet, utque hoc 
verum est, sic certae qualitatis ac mensurae distracto vino fidem pla- 
citis servandam convenit:quo non restituto nonpretii quantitatis, sed 
quanti interest empti competit actio.

7 P. Cair. Zen. III 59446 (Kr. e. 3. sz.): ez két borkereskedőnek a 
termelőhöz írt levele, melyben árról, esetleges foglalóról tu- 
dakolódnak. A foglaló említése itt inkább készvételre utal és 
nem szállítási szerződésre. A  P. Ent. 34 (Magdala, Kr. e. 218.) 
foglalóból eredő jogvitáról tudósít. A  vevő a szerződéskötés
kor foglalót fizetett, a bor részletekben történő elszállítása és 
megfizetése mellett. Mivel kevesebbet szállítottak le a vevőnek 
a megállapodásban szerepeltnél, írtak egy panaszlevelet, hogy 
kényszerítsék az eladót a pótlásra. A  P. Heid. VI. 376 (Herakl.
Kr. e. 220) hasonló eset, SB X 10211 (?, 1-2. sz.), SB XIV 
12176 (?, 2. sz.)

8 A  hivatkozott klauzula így szól: „Ha (az eladó) a katagraphét 
nem teljesíti, ahogy írva van, akkor a foglaló kétszeresét fizesse 
meg, a foglaló nomosa értelmében.”

V arga Norbert kötetének témájául sokak által érin
tett és taglalt, de átfogóan kevesek által feldolgozott 
kérdést választott, nevezetesen a magyar állam

polgársági jog 19. századi történetét. A munka jó né
hány aktualitást is hordoz, hiszen például az újra és újra 
a politikai viták előterébe kerülő kettős állampolgárság 
kérdéséhez kiváló adalékokkal szolgál az értekezés. Az 
1848 után kibontakozó magyar állampolgársági jog és 
az állampolgársági jogot elemző alkotmányjogi tudomá
nyosság rendre beleütközött olyan problémákba, mint a 
birodalmi állampolgárság, a közös osztrák-magyar állam
polgárság, a horvát-szlavón területek polgárainak állam
polgársága, az egykori, valamikor a Szent Korona orszá
gaivá hódoltatott területek lakosainak állampolgársága, 
a magyarországi nemzetiségek és etnikumok viszonya a 
magyar politikai nemzethez és állampolgársághoz, esetleg 
saját nemzetállamuk állampolgárságához, vagy a trianoni 
békeszerződést követő, elcsatolt területek magyarságá
nak állampolgárságához fűződő viszony, s. i. t. A szerző 
témaválasztásával egy szakmailag izgalmas, történetileg 
érdekfeszítő, politikailag tanulságos kérdés feldolgozása 
mellett döntött, melynek tárgya (az 1879:50. tc.) ráadá
sul a magyar kodifikációtörténet egyik nagy alkotása lett 
a maga hetvenesztendős históriájával. Kevés magyar tör-
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vénykönyv dacolhatott ily soká a magyar törvényhozás 
módosítási hajlamaival.

„A polgári átalakulást megelőzően a magyar nemes
ség foglalta el azt a helyet az alkotmányos rendszerünk
ben, amelyet a jogegyenlőség elvének megvalósítása után 
az állampolgárok töltöttek be. A sarkalatos jogok, me
lyeket korábban csak a nemesek élveztek, állampolgári 
szabadságjogokká módosultak. ” A szerzőnek (és idézett 
forrásainak) ez, a dolgozatban rendszeresen újra és újra 
felbukkanó megállapítása világos határkarókat ver le az
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állampolgársági jog fejlődésének magyarországi előz
ményeihez. Miután többször is rögzítette egyetértését az 
eddigi alkotmányjogi irodalom többségi álláspontjával, 
hogy míg 1848 előtt csak a nemesség volt részese a Szent 
Koronának, 1848 után már minden állampolgár, s nem 
kétséges, hogy a startvonalat szerinte is 1848-ban rajzol
ták meg.

Szerző az értekezést az állampolgárság „története” 
előzményeinek fölvázolásával kezdi, melyek természete
sen a rendi korszakba nyúl
nak vissza. A jogfolytonos
ság szellemében gondolkodó 
magyar jogi tudományosság, 
s különösen a jogalkotás 
szakemberei az állampolgár
ság kérdését a rendi társada
lom megoldásaira alapozva 
kísérelték meg tárgyalni; az 
állampolgárság kérdését el
méletileg kiegészítve az új, 
régiónktól nyugatra eső tör
vényhozási eredményekkel 
és elvekkel. Időről időre kor
szerűsítő törvényjavaslatokat 
téve a Ház asztalára. A ma
gyar rendi társadalomban az 
„állampolgár” (vagyis a poli
tikai és rendi előjogokat gya
korló lakosság) a társadalom 
hozzávetőlegesen tíz száza
lékát kitevő nemesség és a 
polgárság volt. Ennek meg
felelően alakult a honpolgári 
kötelékbe fogadás is. A ki
rályi prerogatívából kinöve
kedő ünnepélyes honfiúsítás 
egyben nemesítés is volt, ami 
a kor nemesi előjogait tekintve messze túlterjeszkedett 
egyszerű politikai jogok adományozásán, az a jog széles 
rétegeire kiterjedő jogosítványokat adott az új honfinak, 
egészen a földesúri hatalom gyakorlásához tartozó köz
jogi jogosítványokig. A másik út a polgárjog megszerzé
se volt, melyre nézve országos szabályozás nem létezett, 
az a városi polgárjog adományozásának körébe esett, s 
feltételeinek meghatározása a szabad királyi városi pri
vilégium szabadságainak terrénumába tartozott.

A szerző szól az 1790. évi országgyűlés által kiküldött 
Publico Politica Deputatio javaslatáról, Hajnóczy József 
tervezetéről, az 1843/44. évi országgyűlésre készített tör
vényjavaslatról, a korabeli elképzelésekről, s arról az út
ról, amelyen egyre hangosabb követeléssel jelent meg a 
nemesi előjogok kiterjesztésének terve a társadalom szé
les rétegeire. Az a szakmai érvelés, amely a nemesi-rendi 
előjogok és a honfiúsítás rendszeréből vezeti le a kibon
takozó állampolgársági jogot, úgy tartalmi követelmé
nyeiben, mint processusaiban, világos. Amikor azonban a 
jobbágyokra is vonatkoztatni próbálták a korai „állampol
gárság” megszerzését (= telepítés, betelepülés), nem ke
vés problémába ütköztek. Azok a jogok ugyanis, amelyek 
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felépítik az állampolgárság (honfiúság) jogviszonyát, az 
abban foglalt lehetőségeket és kötelezettségeket, a köz- 
rendűek esetében egyszerűen hiányoztak. Ahhoz hogy az 
idegen paraszt letelepülhessen, nyilván engedély kellett, 
de ez nem valamiféle „állampolgárság”, hanem egyszerű
en a földesúri hatalom alá kerülés aktusa. (S miután köz
hivatalt magyar honos tölthetett be, a jobbágy nem vált 
jogosulttá valamiféle állami tisztség betöltésére.) „A job
bágyok honosításáról” nem rendelkezett törvény -  írja a

szerző, s ezzel alátámasztja 
a „jobbágyhonosítás” érdek
telenségét is. A 19. század 
második felének erőltetett 
előzménykereső kísérletei
nek megalapozatlanságára 
amúgy később a szerző maga 
is többször utal. Azok a szak
munkák, amikre hivatkozva 
ez az érvelés tartotta magát a 
közjogi tudományosságban, 
a jogfolytonosságot igazolni 
kívánó századfordulós polgá
ri jogtudomány próbálkozá
sai voltak, valójában valami
féle visszavetített tételes jogi 
experimentum.

Recenzens számára talán 
legkedvesebb része az érte
kezésnek Hajnóczy terve
zetének és a Szalay által is
mertetett törvénytervezetnek 
a bemutatása és értékelése. 
Híven fejezi ki azt a szak
mai és politikai állapotot, 
amelyben a jog általában, s 
különösen egy ilyen polgá
ri jogintézmény, mint az ál

lampolgárság kifejlődő félben van. A formai és procesz- 
szuális elemek létrejöttek, s több-kevesebb biztonsággal 
definiáltattak. Így a honosítási szempontok (rokoni kap
csolatok, leszármazás, hazáért vállalt tettek, kiemelkedő 
szolgálatok, magyar nyelv ismerete), a törvényhozási és 
a törvényhatósági utak már a gyakorlatban, részben jog
szabályokban is kiformálódva magától értetődő részévé 
váltak a közjognak. A tartalom és a cél kettősének tisztá
zása azonban még bizonytalanságokat idézett elő -  Haj
nóczy például paralel használja az állampolgár, a nem
zethez tartozó, a honpolgár és a magyar kifejezéseket, 
ami a fogalmi pontatlanságokat, tehát a tisztázatlanságot 
tükrözi. Szalay az 1843/44-es javaslathoz fűzött kom
mentárjában azt kifogásolta, hogy „az egész osztályra, 
mint státusra kiható, s a nemzet minden osztályait ösz- 
szefoglaló intézkedéseknek semmi nyoma”. Szalay bí
rálta a tervezetet a „hon polgárai” kifejezésért, helyette a 
„magyar” terminológiát ajánlaná, mert „a törvényeknek 
ezentúl nem szabad ollyas magyarokat ismernie, kik csak 
zsellérei, nem polgárai a hazának: azaz kik polgári jo 
gokkal nem bírnak”. A figyelem egyre inkább a magyar 
nemzetre koncentrált, a nemzetiségekben nem gondol-
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kodtak sem a jogászok, sem a politikusok. Az 1847-es 
javaslatban egyik oldalon már fölbukkant az Ausztriá
hoz fűződő viszony állampolgári vetülete és az osztrák 
államfél külföldnek minősítése, másfelől Kossuth Lajos 
kikérte magának, hogy a horvát tartománygyűlés honosí
tási ügyben illetékes legyen, mert horvát nemes nincsen, 
csak magyar, tehát honosítási joggal is csak a magyar 
országgyűlés rendelkezhet.

Az „előzmények” kora 1848-cal zárult. A szerző Ki
rályfi nyomán leszögezi: a modern magyar állampolgár
ság megszületése 1848-ra tehető. Ehhez a konklúzióhoz 
az állampolgárság fogalmát kellett érintenie, mely világo
san kínálja a megoldást, hiszen olyan alappillérekre épül, 
mint modern állam, nemzet (nemzetállam), jogegyenlő
ség, politikai jogok, polgár. Ezeknek a fogalmak pedig 
aligha vitathatóan 1848-ban jelentek meg vagy rögzültek 
articularis és politikai szinteken.

Az átmeneti időszakban, 1849 és 1867 között sajátos 
helyzet állott fönn a magyar honpolgársággal kapcso
latban. Miután a magyar közjogi szuverenitás szünetelt, 
magyar állampolgárság sem létezett, csak osztrák, en
nek megfelelően birodalmi állampolgárságot kaphatott 
e korban bárki is. Ennek az időszaknak jogalapjáról vi
tatkozni értelmetlen, merő jogászkodás, hiszen azt az 
Országbírói Értekezlet és a magyar országgyűlés vagy 
semmisnek tekintette, vagy jogi megoldást kínált rá, 
mint annyi mindenre az öröklési jogtól a telekkönyve- 
zésig. Annál inkább vita tárgya lehet az 1859. évi illető
ségi nyílt parancs, illetőleg a hatvanas évek szabályozási 
kísérlete, amikor a kormányzat már visszatért az 1848 
előtti magyar joghoz. Ennek a kérdésnek a problemati
kájához lett volna érdekes megolvasni azokat az osztrák 
belügyminiszteri rendeleteket, amelyek elismerték a ma
gyar önálló állampolgársági jog létezését a vitatott idők
ben. Erről azonban csak hivatkozást találunk a műben. 
Szerző nyitva hagyja a kérdést, így az osztrák közjogi 
bizonyítás és a magyar álláspont ezzel összecsengő il
lusztrálása elmarad. Ettől azonban csöppet sem lesz ke
vésbé érdekfeszítő a fejtegetéssorozata.

Nyilván kihagyhatatlan a kiegyezés hatásainak elem
zése az állampolgárság alakulásának történetéből. A kie- 
gyezéses konstrukció ugyanis magában hordozta az 
egység-kettősség és a közös/saját állampolgárság problé
máját. A kérdésben járatlanabb olvasó talán izgalmasabb 
kifejletet várt, de a kiegyezési tárgyalások folytán úgy 
tűnik, olyan mellékes elemnek bizonyult az állampolgár
ság, illetve ebben a kérdésben oly merev volt a magyar 
álláspont, hogy meglehetős egyszerűséggel elutasíttatott 
a közös állampolgárság kérdése, s még a közös érdekű 
ügyek körén is kívülre került. Így aztán érthető, hogy nem 
keltett különösebb izgalmat a Horvát Boldizsár igazság
ügy-miniszter szorgalmazta 1868-as (nyilván az 1847-es 
tervezet átdolgozásával előkészített) állampolgársági tör
vényjavaslat. Olyannyira nem, hogy az sem jelentett prob
lémát, ha nem tárgyalta a képviselőház, s egyszerű bel
ügyminiszteri hatáskörbe kerülhettek az állampolgársági 
ügyek. Szerző meglepetést okozott annak kimutatásával, 
hogy milyen „érdektelenség” uralkodott e kérdésben. (En
nek oka lehetett persze a nagy átalakítással kapcsolatos,

végtelen számú ügy és az egyszerre megindult kodifiká- 
ciók sora is.)

Az állampolgárság fogalmának kibontásakor a szer
ző izgalmas megoldást választott. Az egyszerűbben, 
tisztábban formulázó és a fogalmi elemeket világosan 
meghatározó szerzők műveinek ismertetésétől lépésről 
lépésre halad a nehezebben feloldható, olykor speciáli
san magyar kérdéssé váló problémákat taglaló munkák 
felé. A tudományosság képviselői egyetértenek abban, 
hogy az állampolgárság állam és polgára közötti (jog) 
viszony, amelynek eredményeként az állampolgárként 
elismert személy olyan jogokat gyakorolhat, amelyek az 
állam területén tartózkodó idegeneket nem, és olyan kö
telezettséget kell teljesítenie, melyek jellemzően csak az 
állampolgárt terhelik. Az intézmény a szuverenitás egyik 
látványos, megragadható és szimbolikus kifejeződése, 
így az állam dolga és joga meghatározni, kit enged be 
abba a közösségbe, melyet ezek a jogok illetnek és kö
telezettségek terhelnek, s kiket és mi okból kíván ebből 
eltávolítani.

A magyar fejlődés azonban annál sokkal bonyolultabb 
volt, hogysem ezzel a vegytiszta definícióval fel lehetett 
volna oldani. A nemzetté válás éppen lezáródó folyamata 
különös hangsúlyt adott a magyar értelmezésben a nem
zetnek (mint államot alkotó cselekvő népnek), a Werbőczi 
megfogalmazta, s azóta új értelmet nyert népnek (a jog 
alanyának) és a közjogi értelemben vett néptől elhatáro
landó statisztikai fogalomnak, a lakosságnak (népesség
nek), amely újabb különbséget mutathat az állam területén 
tartózkodók számszerű köréhez képest. Ez a fejtegetés a 
mindenütt jelentkező szakmai problémák tisztázása mel
lett jelzi a politikai jellegű konfliktusok intenzív jelenlétét 
az állampolgársági jogban. Miután „az állam a nemzet 
politikai szervezete ”, illetve a „ nemzet egy az állammal”, 
értelmezésre szoruló kérdés a nemzetiségek, a különféle 
etnikumok viszonya az államhoz. Soknemzetiségű lévén, 
a magyar állam (és állampolgárság) egyik legfontosabb 
neuralgikus ütközőpontjává lett ez a probléma. A válasz
kísérletek több irányból érkeztek.

Az előbbi állításokból egyenesen következik a dualista 
nemzet nemzetiségeket soha ki nem elégítő politikai nem
zet fogalma. Megengedőbb a népnek, mint az államhoz 
tartozó emberek összességének felfogása, melynek jogi 
szervezeti alapja lehet az állampolgárság. Színezte ezt 
a dilemmát a Szent Korona fogalmának elmellőzhetet- 
len bekapcsolása, mely „az ő területéhez kötött állami 
szervezettségben” kereste a megoldást, elhatárolva azt a 
néptől, lakosságtól, népességtől. Szerző szép ívű, alapos 
és világos ismertetéssel vezeti végig az olvasót ezen a 
bonyolult polémián, s ismerteti a különféle markánsan 
eltérő szerzői véleményeket. A tudományos kételyeket 
szembesíti a jogalkotói szóhasználattal és tartalommal 
is, melyben nyilvánvalóan politikai és kormányzati szem
pontok lettek hangsúlyosak. Ez a terrénum a nép és nem
zet kifejezést szinonimaként használta, s a tudományos
nál sokkal határozottabb formában kellett foglalkoznia a 
nemzetiségekkel.

Szerző korrekt áttekintést nyújt a dualista korszak tu
dományosságának álláspontjáról, a magyar állampolgár-
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sággal foglalkozó szakmai megnyilvánulások máig tartó 
folyamáról. Az olvasó hiteles képet kap a létező álláspon
tok tablójáról, a legfontosabb vitapontokról, a polemizáló 
tudósok konfrontációjáról. A nézőpontok mögött távolab
bi jogfilozófiai és állambölcseleti koncepciók is álltak, 
hiszen annak megválasztása, hogy adott szerző inkább 
az alávetésre utaló „alattvaló” vagy a szerves kapcsola
tot hangsúlyozó „államtag”, netán a jogegyenlőség státu
szából kiinduló „állampolgár” vagy a tradicionális rendi 
nemesi „honfiú” kifejezést ajánlja-e elfogadásra, egyben 
államfelfogásáról is tanúskodik. Amúgy a dolgozatnak 
ugyan feltehetően nem volt célja, mégis érdekes ered
ményként jegyezhetjük a terminológiai fejlődést, amely 
a szavak értelmének és mögöttes tartalmának évszázados 
fejlődését jellemzi (például ahogy a honos kifejezésből, 
amely a rendi korszak egyik fő elemének számított, ho
gyan lett „lakóhely”).

Kiválóan oldotta meg a szerző a dualista korszak egyik 
nagy dilemmájának, a negyvennyolcból örökölt jog
folytonosságnak az értelmezését, és dolgozta fel annak 
állandó jelenlétét, a magyar nemzetállam kiépülésének 
ekkor már olykor-olykor gátat vető hatásait. Az állam
polgárság-fogalom fölötti vita is jól jellemzi ezt, amikor 
az állam és polgár viszonyát egyértelműsítő, a korszerű 
nemzetállam konstrukciójába illeszthető „állampolgár” és 
a tradicionális, elmosódó körvonalú, nemesi tartalmú, de 
szokottsága és idősültsége miatt a politikai közfelfogás
hoz közelebb álló „honpolgár” terminológia fölött argu
mentáltak hosszan szakemberek és képviselők egyaránt. 
A dolgozat rávilágít arra a korántsem ritka szituációra 
is, amely a kiegyezéses mű létrehozatala és stabilizálása 
időszakában számos szakkérdést aktuálpolitikai témává 
változtatott. A közjog rendezését célzó lépések és tisztán 
jogi szakkérdések is politikai körülmények befolyásolta, 
politikai feleleteket követelő feladatként jelentek meg. 
Hiszen az „állampolgársági jog képes arra, hogy számos 
tradicionális elemet megőrizzen, figyelembe véve az adott 
ország fejlődési viszonyait”. Szakmailag tehát önmagá
ban az állampolgárság fogalmának és az állampolgársági 
jognak a megalkotása nem áll ellentétben a történelmi ha
gyományok beépülésével, de ha politikailag a szakmailag 
vitatható intézményeket napi presztízs- és népszerűségi 
közcsatározások eredményeként erőltetik bele a koherens 
képletekbe, szétfeszíthetik annak kereteit, tönkretehetik 
hatásait. Ez a veszély, ha jól meggondoljuk, az egész dua
lista periódusban fennállt.

Szerző kitűnő érzékkel illusztrálja azt a jogtudományi 
bizonytalankodást, amely a magánjog és közjog között 
húzódó, definitíve nem tisztázott képlékeny határ oko
zott a jogtudományban. Míg határozott álláspontként fo
galmazta meg az egyik irányzat, hogy ti. „a polgári át
alakulást megelőzően a honfiúság szabályait a magánjog 
körében találhatjuk meg”, a szerző meggyőző érveléssel 
bizonyítja ellenkezőjét, amikor hosszasan elemzi azokat a 
közjogi eljárásokat, melyek során a honfiúság elnyerhető 
volt. Ezzel együtt a fejezet lapjain a közjog-magánjog vita 
fejleményei világosan jelennek meg, amely vita a javas
latokban, illetve a törvények kapcsán később inkább ará
nyokon folyt, mint kizárólagosságokon.
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Az alapelvek közül elemzett ius sanguinis és a ius soli 
elve a legmegkerülhetetlenebb tételek az állampolgársá
gi jogban. A ius soli időbeli elsősége nyilvánvaló, hiszen 
polgárosodást, a nemzetállami kort megelőző kezdemé
nyek (például az abszolutizmus adminisztratív ellenőrzé
se) az alattvaló fogalomból képződtek, amely az állam (a 
király) hatalmának alárendelt, a szervezett és kontrollált 
társadalom céljának realizálásából született. A ius sangui- 
nis viszonylagos egyértelműsége és a ius soli értelmezési 
problémái a leszármazási princípium előtérbe nyomulását 
és a területi elv inkább kisegítő jellegét, tehát alapvetően 
egy kombinált rendszert eredményezett.

A munka erényeinek sorában első helyen áll az állam
polgársági jognak a levéltári kutatásokra támaszkodó fel
dolgozása, amit kiválóan tükröz Az állampolgársági jog  
hatálya című fejezet. Az időbeli, a személyi és a terüle
ti hatály szisztematikus feldolgozása a gyakorlat oldalá
ról élvezetes és szemléletes olvasnivalót kínál. A magyar 
államterület értelmezése (változásai) igényelték a rész
letesebb vizsgálatot, továbbá az a területileg értelmezett, 
de végül is személyi jellegű döntés is, amely kimondta, 
hogy a „magyar korona országaiban az állampolgárság 
egy és ugyanaz ”. Ez többek között például kevés kétséget 
hagyott afelől, hogy a horvát-szlavón területek lakossága 
magyar állampolgár. Sőt izgalmas kalandnak bizonyul a 
korabeli alkotmányjogi tudományosság azon kísérlete, 
hogyan tudja Magyarország „hűbéres” függésében tarta
ni a polgári kor modern állampolgársági joga szempont
jából a még az Árpád-házi uralkodók által meghódoltatott 
Ráma, Szerbia, Bolgárország, Halicsország és Ladoméria 
lakosságát. Szemléletesen bizonyítja művében a szerző 
azt a Janus-arcú magatartást, amelyet a magyar politika 
és tudományosság az állampolgársági jog vonatkozásában 
képviselt. A Monarchiával, a „Birodalommal” szemben a 
legtávolabbra húzódni, lehetőleg tagadni és akadályozni 
mindenféle közösséget vagy azonosságot, ezenközben a 
magyar történelmi területek („Szent István Birodalma”) 
vonatkozásában a lehető leghatározottabban elzárni min
denféle helyi etnikai elképzelést, és csak az egységes és 
vitathatatlan magyar fennhatóságot, a megbonthatatlan 
egységes magyar politikai nemzetet elfogadni kezelési 
alapnak. Külön kellett azután értelmezni a berlini kong
resszus által „elszakított” hűbéres területek, utóbb a visz- 
szaszerzett, majd annektált Bosznia vonatkozásait.

Szerző az állampolgársági jogviszony tartalmának 
elemzésekor érthetően nagy gondot fordított a magyar 
historikus felfogás szerint a sarkalatos jogokból kinöve
kedő, a szabadságjogokkal foglalkozó tudományosság 
szerint viszont a természetjogi iskola tanaiból származó 
alapjogok ismertetésére és elemzésére. Miként a tárgyi 
jognak az adott személyre nézve történő alkalmazása ré
vén létrejött alanyi jogok és kötelezettségek rendszerére 
is. Összehasonlító elemzéssel dolgozta egybe alkotmány
jogtudósaink idevágó nézeteit. Szabadságjogok, politikai 
jogok, gazdasági és erkölcsi kötelességek határolják be ezt 
az intézménycsokrot.

Amíg az állami szuverenitás főként elméleti és politi
kai oldalról involválja a kettős állampolgárság kérdésének 
tisztázását, az állampolgársági jogviszony tartalmának



oldaláról közelítve nagyon is gyakorlati kérdések kész
tetik a szakmát a tisztázásra. A teoretikus problémákat, 
amilyen bonyolultak, olyan egyszerűen lehetett feloldani. 
A párhuzamos szuverenitásból eredő, egymást kereszte
ző felségjogok alkalmazhatatlansága annyira nyilvánvaló 
volt, hogy ezt nem körmönfont jogi technikákkal, hanem 
egyszerű tagadással és tiltással lehetett feloldani. A két ál
lampolgársággal rendelkező személyt ugyanis egymással 
össze nem férhető jogok és kötelezettségek illetnék és ter
helnék, vagyis két abszolút jelleggel rendelkező jog vagy 
kötelezettség egyszerűen nem fér össze, egyszerre nem re
alizálható. Alkalmanként csak egyik vagy másik kerülhet 
ki győztesen, ami a praktikum szintjén folyamatos jogsér
téseket és konfliktusokat eredményezne. A szerző a tudo
mányos szakirodalom fejtegetéseinek egybegyűjtésével 
vette számba mindazokat a lehetőségeket, amelyek ilyen 
helyzetben bekövetkezhetnek, így a kettős állampolgárság 
keletkezésének lehetséges eseteit és foldásainak módjait. 
A fentebb hivatkozott komplikált közjogi kapcsolatok is a 
rapid megoldást, a tiltást, vagyis az állampolgárság egy
ségét és oszthatatlanságát követelték. Szerző izgalmas 
összeállításában a törvényhozási vita kapcsán kaleidosz- 
kópszerűen bukkannak elő a jogi, politikai és történeti 
érvek, pártállástól és a képviselők habitusától függően. 
Szerző ügyes választással három sarokkérdést emelt ki a 
vitából, hogy speciális jellegüknél fogva ismertesse azo
kat: az osztrák-magyar állampolgárság, a horvát-magyar 
állampolgárság és a királyi család állampolgárságának 
a kérdését. A közjogi-politikai feszültségek színvonalas 
vitát eredményeztek, az értekezésben pedig színvonalas 
elemzést.

A munkában a szerző elrejtett egy másik, kisebb ér
tekezést is, amely némi bővítéssel akár önálló kötetként 
is megállná helyét, s ez a községi illetőségről szóló rész. 
Valójában az állampolgársági jog és az illetőség között 
nagyon egyszerű kapcsolat állt fenn: az állampolgárság 
elnyerésének feltétele az illetőség, de illetősége csak ma
gyar állampolgárnak lehet. Első pillanatra logikailag le
hetetlen helyzet, egymást gátló feltételek ezek, azonban 
megkapjuk a jogtechnikai megoldásokba csomagolt vá
laszt. Maga a községi illetőség önmagában is disszertációt 
igénylő kérdés, nem is véletlen, hogy a dolgozat legvas- 
kosabb fejezetével van dolgunk. S nemcsak terjedelmes 
ez a rész, de alapos is, talán a munka legaprólékosabban 
cizellált és kidolgozott eleme.

A szerző a törvény elemzését a szokásos tájékoztató 
adatokkal kezdi, majd az általános vita elemzésével foly
tatja. Az általában országgyűlésekből ismert fogást fel
ismerve nyugtázhatja az olvasó, hogy az ellenzék ismét 
megtette kötelességét: alkalmatlannak, elhibázottnak, 
nemzetietlennek, elvtelennek, idegen mintákat követőnek, 
elsietettnek, előkészítetlennek, szakmailag hibásnak, túl 
terjedelmesnek, logikátlannak, átdolgozásra szorulónak 
minősítette a tervezetet. A kormánytöbbség ezután meg
szavazta a tárgyalást.

Szerző ezek után, a vitát és az elfogadott szöveget figye
lemmel kísérve, nagy biztonsággal vezeti végig az ország
gyűlési tárgyalások vitáin az olvasót. Az állampolgárság 
megszerzése és elvesztése után érintette az örökbefogadás 
hatásait az állampolgársági jogra, majd a nemzetközi szer
ződések szerepéről értekezett az állampolgársági jogban 
az Egyesült Államok, Svájc és Szerbia vonatkozásában.
A vita igen jól példázta a törvényalkotás és a politika kap
csolatát. A polémia csomópontjai kiválóan érzékeltették 
ezt. Jár e nemesség megszerzésével az állampolgárság 
megszerzése? Automatikusan a törvényhozás részévé 
válik-e a honosított? Lehet-e a horvát bánnak a belügy
miniszterrel azonos jogköre az állampolgársági kérdé
sekben? Hogyan oldható meg a tömeges visszatelepülés 
kezelése? A távollét (különös tekintettel Kossuth Lajos 
emigrációjára) automatikusan jelenti-e az állampolgárság 
elvesztését? A kérdésekre választ kapunk a szerzőtől (és a 
jogalkotóktól), s élvezhető, izgalmas tárgyalásban kísér
hetjük végig annak az állampolgársági jogban egyedülál
ló törvénynek a megformálását, amely hetven esztendeig 
szabályozta megfelelőképpen az állampolgársági jogot 
Magyarországon.

A régebbi és a kortárs magyar szakirodalom lehető 
legteljesebb feldolgozásával törekedett a szerző a kérdés 
politikai, szaktudományos és törvényhozási kibontásának 
ívét megrajzolni. A törvény megszületésének, dogmatikai 
vizsgálatának feladatát jól megoldotta. Messzemenően 
egyet lehet érteni vele abban a megállapításban, hogy a 
gyakorlat és elmélet együttes vizsgálata adhat csak átfogó 
képet a törvény tényleges megvalósulásáról, végrehajtásá
nak gyakorlati folyamatáról.

Hogy mennyien foglalkoztak valamilyen aspektusban 
az állampolgárság ügyével, jól mutatja a hatalmasra ke
rekedett szakirodalom-jegyzék. S hogy mennyi monda
nivaló rejlett még a témában, azt a kötet messzemenően 
igazolja. Szerző magabiztosan kezeli a szakmai tudomá
nyosság magyarországi eredményeit tartalmazó munká
kat, útbaigazítja az olvasót a (politikai és jogi) nézetek sű
rűjében, eligazító segítséget nyújt a megértésben.

A szerző felismerte azt az igen fontos szempontot, hogy 
ennek a dualizmus időszakának közjogi reformjai soroza
tába illeszkedő karakteres lépésnek politikai jelentősége 
túlmutat az állampolgárság rendezésén. Tekintettel a dua
lista konstrukció helyenként igen bonyolult közjogi tech
nikáira, az állampolgársági törvény megalkotásában egy, 
a politikai reformtörvényekhez szervesen kapcsolódó, 
számos esetben a kihívások adta problémák rendezésének 
alapjául szolgáló jogalkotási termékkel van dolgunk. Ezt 
a meggyőződését értekező módszertani fogásokra is átvál
totta, összehasonlító, történettudományi, politológiai, jogi 
és jogtörténeti módszerekkel, kritikai megközelítéssel ke
zelve a témát, komplex eredményre jutott.
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