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2020 karácsonyán jelent meg Domaniczky Endre Auszt-
ráliáról szóló könyvének második, befejező része,1 amely 
az ausztrál városfejlődéssel és a három legfontosabb te-
lepülés, Sydney, Melbourne és Canberra alapításával és 
egymáshoz való viszonyával foglalkozik. 

Bár a két, Ausztráliát bemutató könyv alapvető célja 
egy interdiszciplináris módszerekkel elkészített országle-
írás megalkotása volt, a szerző mindvégig jogászként és 
a jogtörténész szemével vizsgálta a déli féltekén lezajlott, 
Magyarországon általában kevésbé ismert és emlegetett 
történelmi folyamatokat.

Az alábbiakban röviden néhány, jogtörténeti szempont-
ból érdekes téma ismertetésére szorítkozom.

1. Ausztrália: uratlan dolog vagy 
ôslakos birtok?

Ausztrália jelenlegi ismereteink szerint viszonylag későn 
keltette fel az európai hatalmak érdeklődését, akik közül a 
hollandok és az angolok több utat is tettek a sziget környé-
kén, és partra is szálltak. A valós birtokbavétel azonban 
egy angol expedícióhoz kötődik, amely Cook kapitány 
vezetésével 1770 áprilisában partra szállt a ma Sydneyhez 
tartozó Botany-öbölben. 

A látszattal ellentétben itt nem csak jámbor természet-
tudósok csapata ért partot, akik növényeket gyűjtöttek, és 
izgatottan figyelték az előlük menekülő bennszülötteket. 

Velük egy, a kontinensen addig ismeretlen nyelv és kultú-
ra, illetve – többek között – a tulajdon kizárólagos elvére 
épülő jogfelfogás is partot ért.

A mai Ausztrália történetének kezdőpontja Cook meg-
érkezése volt, ugyanis az ausztrál történelem egyik alap-
kérdése, vagyis az, hogy a birtokba vett föld – bár szem-
mel láthatóan lakott volt – uratlan dolognak tekintendő, 
avagy a szerteszét kóborló bennszülöttek valamiféle ren-
dezett társadalmat alkotnak-e, az ő zászlókitűzési aktusá-
hoz vezethető vissza.

Cook a zsebében egy titkos utasítással hajózott el Ang-
liából, amelyben többek között ez állt: „Megfelelő időben, 
a bennszülöttek beleegyezésével, vegyék birtokba az or-
szágot Nagy-Britannia királyának nevében, vagy – ha azt 
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lakatlannak találják – vegyék Őfelsége birtokába a meg-
felelő jelek és feliratok felállításával mint első felfedezők 
és birtokosok.”2

Cook döntése, az, hogy első felfedezőként vette a kon-
tinens keleti részét birtokba, elsősorban saját személyes 
tapasztalatán és elhatározásán alapult, bár magát a terra 
nullius-elméletet Richard Bourke kormányzó több év-
tizeddel későbbi deklarációjához szokták kötni (Bourke- 
nyilatkozat, 1835). 

Cook, majd Bourke döntései hosszú távú, a jelenig 
nyúló kihatással bírtak, ugyanis ennek következtében vál-
tak földönfutókká – egészen a 20. század utolsó negye-
déig – a bennszülött törzsek – Gubányi Károly szóhasz-
nálatával: „a földrész jogos urai” – azon a kontinensen, 
amelyet jelenlegi ismereteink szerint mintegy 65 ezer éve 
folyamatosan laknak. 

A terra nullius-elmélet lebontása a 20. század második fe-
lében jogi úton, bírói ítéletek sorozatával ment végbe. Ezek 
közül a legismertebb a Mabo-ügy, amely 1992-ben először 
mondta ki, hogy az egyik kis törzs – és nem az állam – a 
tulajdonosa az általa több ezer folyamatosan lakott kis szi-
getnek.3 Az ezt követő bírói jogfejlesztésnek, majd állami 
jogalkotásnak köszönhetően az európaiakkal való találko-
zást és megpróbáltatásokat túlélő törzsek számára meg-
nyílt az út ősi földjeik tulajdonjogának visszaszerzéséhez.

Az Ausztrália-könyv első kötete térképek segítségével 
és a legfontosabb ítéletek ismertetésével mutatja be ezt a 
folyamatot.4

2. Jogfosztottakból teljes jogú 
állampolgárok: az ôslakos polgárjogi 
mozgalom

Az európaiak megjelenése azonban nemcsak birtokaiktól, 
és ezáltal a megélhetésük előfeltételeitől fosztotta meg az 
őslakosokat, hanem számos tekintetben jog- és cselekvő-
képességüket is kétségbe vonta. Például hosszú ideig nem 
kaphattak állampolgárságot, nem szavazhattak és nem 
voltak választhatóak, a házasságkötéshez több tagállam-
ban a 20. század második feléig hatósági engedélyt kellett 
kérniük. A szörnyű gyakorlat: a gyermekek szülőktől való 
elszakítása – tradicionális társadalmakat bomlasztva fel, 
illetve gyerekek generációinak identitását roncsolva széj-
jel – egészen az 1970-es évekig folytatódott.

Az őslakosok polgárjogi mozgalmának egyik fő cél-
kitűzése a fehérekkel való jogegyenlőség megvalósítása 
volt. Bár a mozgalom legtöbb követelése a 20. század vé-
gére megvalósult, az őslakosok számos területen még ma 
is jóval rosszabb körülmények között élnek, mint euró-
pai származású ausztrál honfitársaik. A szociális, egész-
ségügyi és kulturális felzárkóztatás tehát még jelenleg is 
hosszú távú célkitűzés, amelyen valószínűleg még évtize-
dekig dolgozni kell – szövetségi és helyi szinten egyaránt. 
Az ausztrál állam csak 2008-ban (vagyis több mint két év-
századdal az európaiak letelepedése után) kért hivatalosan 
is bocsánatot az őslakosoktól az elkövetett bűnökért (ún. 
Sorry Speech).

Az Ausztrália-könyv első kötetében a polgárjogi 
mozgalom legfontosabb követelései és eredményei is 
ismertetésre kerülnek. A kötet végén pedig, egy szöveg-
gyűjteményben az alkotmánytörténeti szempontból leg-
fontosabb dokumentumok (például a Sorry Speech) a 
szerző saját fordításában olvashatóak.5

3. Fehér Ausztráliából multikulturális 
Ausztrália

Az ausztrál nagyvárosok sokszínű forgatagát szemlélve az 
odalátogatóban általában fel sem merül, hogy az egysé-
ges Ausztrália megalakulásától (1901) kezdve az ún. Fe-
hér Ausztrália politikájának megvalósításán dolgozott, és 
csak a második világháború tapasztalatait leszűrve kezdett 
lassú nyitásba, majd végül az 1970-es években adta csak 
fel ezt az egyébként a 19. század második felétől formá-
lódó, az ausztrál bevándorlásra alapvető befolyással bíró 
politikai elképzelést. 

A ma ismert multikulturális Ausztráliában több mint 
százezer magyar is él, akik – általában generációtól füg-
gően – többé-kevésbé rendszeres kapcsolatot ápolnak 
Magyarországgal.6 Az első magyar bevándorló még fe-
gyencként érkezett a kontinensre, a második világháborút 
követően pedig két nagyobb hullámban telepedtek be ma-
gyarok az ausztrál nagyvárosokba. A második hullám, az 
1956-osok befogadása később a Fehér Ausztrália politi-
kájának feladása felé tett egyik fontos lépésnek bizonyult. 
Ausztrália ekkor fogadott be először humanitárius alapon 
bevándorlókat, mára pedig az egyik legjelentősebb huma-
nitárius befogadó országgá vált.

4. A bevándorlás szabályozásának 
ausztrál útja

A sokszínűség és nyitottság azonban nem jelent laza be-
vándorlási politikát. Az ausztrál gyarmatok, majd pedig a 
szövetségi állam a bevándorlás problémaköréhez kezdet-
től fogva (nemzet)gazdasági, (állam)biztonsági és szuve-
renitási kérdésként közelített. A bevándorlókat elsősorban 
a gazdaság igényei szerint és szűrve engedték be (vagy 
zárták ki még akkor is, ha szükség lett volna rájuk). Ez a 
végletes szigor már az Ausztráliában a 20. század elején 
utazgató Gubányi Károlynak is feltűnt, aki az akkor még 
alig lakott Queensland államban vizitálva úgy látta, hogy 
„[b]ár az ausztráliai kormányok általánosan kifejezett fő 
törekvése a népesség szaporítása és a bevándorlás meg-
könnyítése, mindamellett korántsem látnak mindenkit 
feltétlenül szívesen, sőt az új jövevényeket, főleg azokat, 
akiket az állam segítségben részesít, rendkívül szigorúan 
megválogatják”.7

Az állam biztonsága mint alapelv bevándorlási politi-
kába való beépítése egy gyér népességgel rendelkező, a 
déltengerek messzeségében fekvő államalakulatnál telje-
sen érthető szempontnak minősül. Az ausztrál történel-
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men egészen a 20. század második feléig végigvonult a 
különböző idegen hajóhadaktól való félelem. Az egységes 
Ausztrália létrejöttéhez a térségbeli francia, orosz, japán 
ambíciók is hozzájárultak. A biztonságra törekvés azon-
ban ma is megszabja az állam 
bevándorlási politikáját: min-
denki jöhet egészen addig, 
amíg a közösségi szabályokat 
betartja. 

Az állam biztonsága ezen 
a ponton összekapcsolódik a 
szuverenitással, ugyanis az 
ausztrál felfogás szerint a sza-
bályokat elsősorban az auszt-
rál hatóságok írják – még a 
nemzetközi egyezményeket, 
sztenderdeket is megelőzve. 
A csendes-óceáni szigeteken 
felállított bevándorlási köz-
pontok ennek a gondolatnak 
a gyakorlati kifejeződései. 
Ausztrália – mint a múltban, 
úgy a jelenben is – saját maga 
számára tartja fenn a döntési 
jogot, hogy kit és milyen fel-
tételekkel enged be a saját te-
rületére. Annak ellenére is így 
van ez, hogy az ország jelen-
tős humanitárius befogadó, 
illetve kiterjedt gazdasági se-
gélyprogramot működtet. 

Domaniczky Endre köny-
ve – vélhetően az aktuálpoli-
tikai vitáktól való távolságtartás céljából – csak a múltbeli 
szabályozás felvillantásával kívánja érzékeltetni, hogy a 
téma ausztrál szempontból jóval mélyebben gyökerekkel 
rendelkezik, mint azt európai szemlélő újságcikkek alap-
ján sejthetné.

5. Az angolszász jogfejlôdés  
déltengeri útja

Ausztrália alkotmány- és jogtörténetének epizódjait talán 
az államalapítás közelsége (az államszövetség 1901-ben 
jött létre) miatt nem övezi itthon kiemelt figyelem. Pedig 
az ausztrál jogtörténet több egyedi jellegzetességgel is bír, 
ilyen például az írott alkotmány létezése, a titkos szava-
zás korai bevezetése több brit gyarmaton, vagy a kötelező 
választási részvétel előírása szövetségi szinten. Van olyan 
ausztrál tagállam, ahol az önkormányzati választáson csak 
levélben lehet szavazni, de a szabályok általában tagálla-
monként eltérőek. 

Az országon belül szinte minden jogágban eltérő sza-
bályok és szabályozás fő oka a „laza” föderációban ke-
resendő, amelyben bár létrejött a szövetségi szint, jelen-
tős mértékben sikerült megőrizni az egyes tagállamok 
önállóságát is. A külső szemlélő számára általában csak 

a közjogi furcsaságok tűnnek fel, például – ahogy a 20. 
század elején a kontinensre látogató Gubányi Károly is 
írta – hogy „[a]z alig ötmilliónyi nép ügyeit ily módon 
állandóan tizennégy parlamentben intézik, és az angol ki-

rály a föderáció főkormány-
zóján kívül az unió mind a 
hat államában egy-egy külön 
államkormányzóval képvisel-
teti magát”.8

A „kompromisszumos” fö-
deráció legfőbb oka talán ab-
ban lelhető fel, hogy az egy-
séges államot a kontinensen 
elsősorban a közös védelem 
igénye hívta életre (lásd fen-
tebb: biztonságra törekvés), 
és az alapító atyák ehhez ren-
deltek hozzá még bizonyos, 
szövetségi szinten intézendő 
feladatokat, „míg az egyes 
államok privát ügyeiket to-
vábbra is teljesen függetlenül, 
saját törvényhozó testületeik 
és közigazgatásuk útján inté-
zik”.9

Gubányi még nem láthat-
ta, de az alkotmányos konst-
rukció működőképességét – a 
hatalom- és feladatmegosztás 
részletszabályainak kidolgo-
zásával – bírói jogértelmezés 
útján az Ausztrál Legfelsőbb 
Bíróság segített megőrizni. 

Az viszont, hogy „[a]z egységes állam paravánja mögött 
még több mint egy évszázad múltán is jól kivehetőek az 
egykori brit gyarmatok saját körvonalai”,10 mindenesetre 
felveti az európai integrációval való párhuzam vizsgálatá-
nak lehetőségét. Ahogy egykor az EGK-projekt kibonta-
kozása során rendszeresen felmerült az Osztrák–Magyar 
Monarchia példája, úgy könnyen lehet, hogy a jelenkori 
szuverenitás-vita kapcsán érdemes lenne mélyebb vizsgá-
lat alá vonni az ausztrál államszövetség keletkezésének és 
működésének szabályait. 

Domaniczky Endre könyve(i) számos jogtörténeti ér-
dekességet sorolnak fel, illetve egy külön fejezetben át-
tekintik az ausztrál városfejlődés legfontosabb jellegzetes-
ségeit is.11 

6. Fôvárosépítés jogi eszközökkel

Miért is kellett a teljes munka egyharmadát a városfejlő-
dés jellegzetességeinek szentelni? Egyrészt talán azért, 
mert az európai szemlélő város alatt általában az idők so-
rán organikusan fejlődő településekre gondol, amelyek 
egy idő után saját jogukat akár más országokba is „expor-
tálhatják”. A római alapítású Pécs vagy Szombathely máig 
virágzik, de hol vannak azóta a rómaiak? Eltűntek a biro-
dalmukkal együtt, de maga a felismerés és az általuk tett 
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befektetés virágzik ma is. Ausztráliában ezzel szemben 
semmilyen korábbi infrastruktúra nem létezett. Az elkép-
zelést, hogy egy város hogy nézzen ki, a telepesek hoz-
ták – a fejükben – magukkal. Itt minden előzmény nélkül 
nőttek ki a települések a földből, és jött létre az az infra-
struktúra, amelyre a jelenkor egyik leggazdagabb állama 
ráépült. Másrészt az ausztrál településszerkezet két hatal-
mas és egy kisebb pillérre épül: ez Sydney és Melbourne, 
illetve a hozzájuk kapcsolódó Canberra. Az európai város-
hálózat azonban kétszáz év alatt sem bírt megbirkózni a 
terepviszonyokkal, és mintegy 2–300 kilométerre a keleti 
parttól a semmibe vész. Ezt a féloldalas struktúrát európai 
szemmel csak akkor látjuk át, ha a különböző méretű tele-
pülésekkel és ezek funkciójával megismerkedünk.

Az Ausztrália-könyv második része ezért szinte tel-
jes egészében az ausztrál városfejlődés jellegzetességeire 
koncentrál, és a három legfontosabb ausztrál város: Syd-
ney, Melbourne és Canberra létrejöttének hátterét vázolja 
fel. E három városban él ugyanis az ausztrál lakosság több 
mint fele. 

Sydney és Melbourne nemcsak az ausztrál gazdaság, 
de az ausztrál történelem két pillére is, egyik sem kereked-
hetett és nem is kerekedett felül a másikon, hiszen az az 
ország végletes megosztottságával járt volna. 

Végül a kompromisszum jegyében került sor egy szö-
vetségi főváros alapítására még 1913-ban, azonban ez a 
város, Canberra csak az 1980-as évektől nyerte el saját 
arculatát, és mindössze az ezredforduló óta „nőtt bele” a 
kontinens fővárosának szerepébe. 

Mind a főváros alapítása, mind helyének kijelölése jog-
szabályokkal történt, és magának a szerepköröknek a há-
rom város közti elosztása és cserélődése is számos jogtör-
téneti érdekességgel szolgál (például hogyan lehetett egy, 
a szárazföld belsejében fekvő városból tengerparti várost 
csinálni, vagy milyen módszerrel jelölték ki a főváros te-
rületét és hogyan határozták meg a külön entitás saját jog-
anyagát, valamint hogyan biztosították a jogfejlesztést a 
korai időszakban?).12

7. Összegzés

Ausztrália a leggyakrabban egzotikus vidékként jelenik 
meg a magyar sajtóban és közbeszédben. A magyar vo-
natkozásokról és a magyar történelemmel való párhuza-
mokról nemigen esik szó. 

Itt csupán utalni lehet az aranyásóként e vörös pusz-
taságba elkerült ’48-as honvédek felismerésére, akik 
párhuzamot vontak az ausztrál őslakosok és általában a 
csendes-óceáni népek gyarmatosítása, valamint a magyar 
szabadságharc eltiprása között. A későbbi utazók, így az 
Alföldről származó Gubányi Károly és Vay Péter viszont 
a kontinens nagy részén fekvő Pusztaság (Outback) és a 
magyar Puszta közti hasonlóságokra hívták fel a figyel-
met. 

Számos ikonikus ausztrál épület – így a sydney-i Ope-
raház vagy a Kikötői-híd –, sőt, maga az ausztrál főváros 
is rendelkezik magyar kapcsolatokkal, ugyanis mind-
egyikhez készült egy vagy több magyar terv(pályázat). S 
ez még csak az épített környezet! Ám ha egy pillantást ve-
tünk ennek a fiatal országnak az európaihoz képest rövid 
időre visszatekintő művészettörténetére,13 szintén számos 
magyar névvel találkozhatunk. 

Mindezt csupán azért fontos megemlíteni, mert hon-
fitársaink – az első, fegyencként érkezett magyar partra-
szállása óta – számos alkalommal beírták magukat ennek 
a nagy és gazdag országnak a történetébe. A távolság el-
lenére sok szál fűzi össze a magyarokat és ausztrálokat, 
és ez már önmagában alapjául szolgálhatna arra, hogy ne 
csak a strandokról, hanem az ország múltjáról, ideérte an-
nak alkotmány- és jogtörténetét is, mélyebb információkat 
próbáljunk meg szerezni. 

Domaniczky Endre könyvei – számos könyvtári és le-
véltári forrás megjelölésével, és további magyar és angol 
nyelvű szakirodalom megadásával – ennek a kutatómun-
kának a kereteit és legfontosabb témáit jelölik ki az érdek-
lődők számára.
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