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Pecze Ferenc
Koronatanok a dunat6ji orszagok alkotmanytorh~netiforrasaiban
A rnostani targyvalasztas szernpontjab61forrasoknak tekintjiik a kozjogi teteles rendelkezeseket es az
idetartoz6 szakirodalrnat. Mindezek az adatok a szornszedos orszagok tOrteneti intezmenyei kozott letezett
kolcsonhatasok osszehasonlit6 attekinteset szolgaljak.
Ugyanezzel a rn6dszerrel vegzett korabbi kutat6rnunkarn eredrnenyei, az isrnert rniivi akadaIyok enyhiiltevel,
tart6san egyeterto fogadtatasban reszesiiltek. Rendezvenyiink helyszinere figyelernrnel, eloszor a delvideki
szerzo-szerkesztoket s utana a veliik osszecsengo
egyeb ertekelesek kozread6it idezern feI.1

1 Klilonosen emlitest erdemelnek Kollin J6zsef (Magyar Sz6 1971.
7.4); Tt. (Uo. 1986. v. 23); HOdi Eva - H6di Sandor (VMDK Evkonyv
1993); - (Magyar Sz6 1993. mArcius 15-16); Dudas KAroly(Dj Het Nap
1994.4. 8); Mimics KAroly (Magyar Sz6 1994. X. 8; Aracs 2002. 1);
Matuska MArton(Napl6 1995. X. 18; Magyar Sz6 1996. I. 28; Uo. 2001.
9. 22); Heka Lasz16 (Delmagyarorszilg 1995. v. 9; Hrvatski glasnik
1995. V. 19; 1997. 3. 20); Sinkovits Peter (Magyar Sz6 1998. 3. 8);
Hunyadi Istvan (Etudes Finno-Ougriennes Paris, 2000. Tome 32); Sziagyi KAroly (Nyugati Magyarsag 2000. V. 5); Szalma J6zsef (Magyar
Sz6 2001. 9.22; Melbourne-i Magyar Elet 2001. X. 18) es masok irasai.
Fontosak meg Jifi Klabouch (Pravnik Academia Praha 1966. 9; Der
Donauraum 1967.1-2); A. H. (Revue Roum. d'Histoire 1973. 2); Helmut
Slapnicka (Osterreichische Osthefte 1974); F. Milkova (Bulgarian Hist.
Review 1975. 2); - (Anali Pravnog fak. Bg. 1977. 4); Bernath Z.
(Magyar Nernzet 1978. 7. 19); L Bianchi - J. KArpat (Studia Historica
Slovaca 1980. XI); Tr6csanyi L, Kukorelly I. (Jogtudomanyi Kozlony
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Huzamosan egyiittmuk6dunk hazai es kulf61di roken alkot6muhelyek kutat6ival. Szabadkan 2001. juniusaban tartottuk a Magyar Professzorok Vihlgtanacsa
esedekes Ulesszakat.Emttal f61egszomszedaink koronatanokat erint6 forrasanyagat vazolom.2
Az evszazados koronatanok a dunataji orszagokban
gazdag alkotmanyt6rteneti 6r6kseggel birnak, amire
id6nkent ahistorikus es meltatlan k6z6nnye1tekintenek.
Napjaink sivarabb sajt6jaban a kelletenel tObbsz6r talalkozunk a "Leszamolas a Szent Korona-tannal" es
hason16 cimu hangzatos 6tletekkel. Az nem derul ki
be161uk,hogy a sokszazados allamintezmenyek egykori
letezesenek emlekeit miert szabad es kellene a j6v6
nemzedekek tudatab61 szamuzni?igy tudhat6 a szigorU
szerz6kr61, hogy a targyk6rt feldolgoz6 magyar, horvat, francia, roman, cseh es mas muvek lapozgatasaval

1984. 8); - (Politika 1984. 12. 8); Adam Antal (Allam es Igazgatas
1985. 2); Balassa Z. (pozsonyi Szabad Ujsag 1996. 7. 3); kolozsvari
Magyar Kozelet 1998. 4; Kisebbsegvedelem (2002) es egyeb kozlemenyek.
2 A magyar Szentkorona-tanhoz tomoren az Aranybulla, a'
Harmaskonyv, a Pragmatica Sanctio, 1848 Alkotmanya, 1867 es 1868
osztrak-magyar-horvat kiegyezesi torvenyek szerepet kell emliteni.
Bovebbet az alabbi konyveim es mas irasaim tartalmaznak - P. F.: A
parlamenti vaIaszt6jog es az 1861. evi vaIasztasi szabalyzat 1980 ; A
parlamenti kepviselok szabad mandatuma... 1987; 1994; A mal horvat
alkotmany es a Jus Publicum Croatico-Hungaricum (In) Magyarsag es
Eur6pa 1994. 1; Hataron tUli nernzetreszek es a dunataji aIlamok alkotmanyai (In) Magyar Szemle 1995. szept.; Val6sag 1998. 3.; A magyar
Szent Korona es a Szentkorona-tan az ezredfordul6n 1999; Jogtudomanyi Kozlony 2000. 7-8; Az eur6pai alkotmanytortenet es a nyolc evszazados magyar-horvat allamkozosseg 2000; 2001; A Szentkorona-tan
hatasa az eur6pai alkotmanytorteneti irodalomra 2002.
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keveset idoztek. E16forduljobb szakkiadvanyban, bogy
a mai horvat alkotmany preambulumab61 a "Trojedna
Kraljevina Hrvatska" szovegreszt "Szent Horvat Koztarsasag"-fa leforditva nyomtattak ki.
Figyelmet erdemel Mihaj16Lanovi6 tollab61 a zagrabi egyetemen 1929-ben megjelent tankonyv koziogtorteneti fejezete. Sajat orszaganak ertekrendje menten
ramutat, bogy a Szentkorona-tan a hajdani horvatmagyar allamkozosseget fenyeget6 veszelyeket tObbszor elharitotta. Szerinte e tan az Arpad-korban jelenik
meg es annak vegen bontakozik ki. Ebben a nyelvismereti kozegeben idezhetjiik eredeti szoveget is: ,,1kad se,
nakon dubokog pacta kraljevske vlasti pod konac XIII.
stolje6a, nauka 0 sv. kruni posve razvila..." 3
A cseh Karl Kadlec gazdag eletmuveben szerepel a
Verb6czyovo Tripartitum...4 A szerz6 megallapitja,
bogy a koronafogalom Magyarorszagon es egesz Kozep-Eur6paban Franciaorszagb61 ered6 modell alapjan
honosodik meg.
Milivoj-Kliment Maurovi6 a 20. szazad elejen a
Szentkora-tan es mas orszagok rokoneszmeinek hason16sagat emeli ki. Melyebb elemzeset a hatalyos alkotmanyjog miive16inekilletekessegere bizta.5
Horvatorszagot kiralysag rangjara Tomislav 926 k.
emeli, akit X. Janos papa egyidejiilega rex Chroatorum

3 ML. Privatno prilVotripartita. Zg., 1929. 316-7.
4 V Praze, 1902; Uherska a chorvatska ustava v Wavnich ~rtach.
Praha, 1906; Dejiny vefejneho pniva ve stfedni Evrope. Praha, 1928. 4.
kiad.
5L. Mjese~nik Pravnickoga drustva u Zagrebu 1903-5. evr.
27
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cimmel nevezett meg. Zvonimir horvat kinily es az
Arpad-hazi Ilona (Jelena lijepa) frigye reven dinasztikus
kapesolat jott letre. A szomszedos orszag koronaja
hamarosan Konyves Kalman fejet ovezi (1102) magyardalmat-horvat uralkod6kent. A kozosnek ismert
Harmaskonyvet Ivan Pergosic mar 1574-ben
kajhorvatra forditja le, ami 1909-ben Belgradban is
megjelenik a Srpska Kraljevska Akademija gondozasaban.
A szerb Nemanjicok es az Arpad-haz osszekottetese
11.(Vak) Bela es Dros nagyzsupan Ilona lanya kozOtti
hazassaggal letesiilt. Ill. Honorius papat61 Stefan
(1196-1227) kiraIyi koronat kapott 1217-ben. A koronazasban a legatus es/vagy Szent Sava miikodhetett
kozre. Szakir6k a R6mab61 erkezett corona regni es ~
szent koszorU (sveti venae) allamegyseget kifejez6 hatasat fogalmazzak meg a nyugati koronaeszmek peldajara.6
Mihailo zetai fejedelem a papat61 all. szazad masodik feleben kiraIyi koronat kapott. Iv. Bela v6je,
Milutin tr6neskiijet "Istent61 adomanyozott koronara"
szertartasi rendben nyilvanitjaki. Dusan car "az osszes
szent earok es az Istent61kapott szent korona neveben"
hivatalos kifejezest hasznalja. Ezeket a lengyel es a magyar alkotmanytortenet egybehangz6an targyalja, mig a

-

6 Milovanovic
Kalezic (szerk): Sveti Sava. H. es e. n. Sima
Cirkovic:Srbiu srednjemveku.Eg., 1997.56-61.Z. Fajfric: Svetaloza
StefanaNemanie.Sid, 1998.101..
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szerb szakirok Nagy Lajos irimti viszony kerdeseivel is

foglalkoznak.7
Boszniai uralmat Tvrtko un. kett6s koronazassal
(sugubi venae) a 14. szazad vegen peeseteli meg. Okleveleben hatalmi eszmenyet a szent dinasztitltolmeg6r6k6lt trail birtokosakent nyilvanitja ki. Az utodlasban
Stjepan Ostoja (1398), Stjepan Tomas (1443) es masok
k6vetkeztek a tdr6k terjeszkedes arnyekaban. Hunyadi
Mtltyas idejen a bosnyak kiraIyi koronat Ujlaki Miklos
(ketszer volt szlavon ban) kapja (1472-77); tronkepesseget SzilagyiErzsebet flava fogadasa hitelesiti. A nev. legesre szorult esillogo uralkodas udvartartasanak k6zpontjtlt Jajeeban 6sszpontositja, de a Duna-menti Ujlaknak adomanyozott kivaltsagok (1453) 6t a varos
Jogk6nyveben (1525) tulelik.8
A szlovenek Mtltyas magyar-horvat kiralyt sajtltjukflak is elfogadjak, mivel az altaluk lakott tersegben hatalommal (1472-1490) rendelkezett. Erre utalnak az U
ocekivanju Kralja Matijasa. St~ je bila istina i gdje
pocinju mitovi? es hasonlo k6nyvfejezet cimek. Ko-

7 Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme tOrtenete. Bp., 1941.
Aleksandre Solowiec: Corona Regni (In) przewodnik HistorycznoPrawny. Lwow, 1934. 4. evr. (a szerzo nevet ktilfoldan maskent is irjak). Klaniczay Gabor: Az uralkod6k szentsege a kazepkorban. Magyar
dinasztikus szentkultuszok es eur6pai modellek. Bp., 2000. 133-136. Z.
Fajfri6 i.m. 289-91.
8 V. a.: Ferdo Sisi6: Studije iz bosanske historije (In) Glasnik
Zemaljskog muzeja. Zg., 1913. 319-50. H6man BaIint - Szekfii Gyula:
Magyar Tartenet. Bp., 1936. ll. kat. 218-9; 321-2; 486; 531. Jovanka
Kali6: Srbi u poznom srednjem veku Bg., 1994.20-21. Hegediis Anta1:
Nepe1et es joga1kotas a kazepkori Ujlakon. Ujvidek, 1983. 193-6. Bori
Imre: Szeremi Gyargy Emlekirataib6l. Ujvidek,1996. 6-10, 106.
29

STRATEGIAI FUZETEK

- 1.

romit itt nem kap(hat)ott, mikent ez Morvaorszagban
(1469) tenylegesen' megt6rtent. Itthon koronatani
okokb61 halasztast szenved megkoronazasa 1464-ig,
amikor kiilf6ldrol a Szent Korona hazaterhet.9
Az eszmek6z6sseg letrej6ttet a magyar-horvat alkotmanyjogban maig eleven vitak kereteben a Qualiter
es a Pacta Conventa keletkezesere vezetik vissza. Koronatani 6sszehasonlit6 palettan mindket orszagban
hatalyos egybefon6d6 k6ziogi intezmenyek rendszere
fejlod6tt ki. igy ertelmezheto k6vetkeztetesnek szamit:
U ugarsko-hrvatskoj dravnoj zajednici "namjesto
principa osobnog u kraljevog vlasnistva razvila teoriia a
svetoi kruni kao nosiocu dravne vlasti." (Kiemeles P.
P.). E legfelso szintet megalapoz6 saiat intezmenyek
rendszeret a sabor, ban (podban), a k6vetjogok, a varosjog, a szigetvilagjoga alkottak. 10
A nemet-r6mai birodalmi es cseh kiralyi koronafogalom szerint a 14. szazad derekan Luxemburgi
Karoly szileziai teriiletreszek allami hovatartozasat
rendezi. A kesobbi korfordul6k nyoman a Corona
Regni Bohemiae hagyomanyara vonatkoz6 uiabb alkotmanyos szabalyozas valt ki egyre n6vekvo erdeklodest. Kiilf6ld6n a mi Szentkorona-tanunkkal szinten
mind t6bb szerzo foglalkozik az 6sszehasonlit6 alkotmanyt6rteneti szakirodalmi forrasokban. Ek6zben ep-

9 V. 5.: Stane Stanic: Slovenija. Zg., 1966.179,221-43. Luh'tcs Istvan: A megvalt6 Matyas kiraly szinevaltozasai a szloven nephagyomanyban. Bp., 2001. B5lcsesz Hirek. ELTE BTK Kiadvany. 2001. 2.
Zetenyi Zsolt: Magyarorszag Szent Koronaja. Bp., e. n. 75-80, 177-8.
10

Az e16bbi idezetet Josip Horvat: Kultura Hrvata kroz 1000

godina. Ljubljana, 1980. I. k5t. 419-24, 457-8. tartalmazza.
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pen a magyar es a cseh koronaelmeletek osszefiiggeseben, a kiilOnbsegekmellett, bizonyos hason16sagokat is
talalnak.
Csehorszag hajdani allamjelkepet kepvise16koronanak az 1992. evi alkotmimv preambuluma az els6 mondataban szentel kitiintetett figyelmet. Kife;ezi Cseh-.
Morvaorszag es Szilezia polgarai hilsegb a cseh KoranG orszagai regi allamisaganak iD hagyomanvai
irant. Indokkent hivatkoznak arra, hogy az irorszagi
(1937); a francia (1958); a portugal (1976); a spanyol
(1978) es mas alkotmanyok ugyancsak meltatjak sajat
hason16 ertekeiket. 11

Az uj cseh alkotmanyr61megjelent irasok targyaljak
ona1l6sodasuk folyamatat, valamint Szlovakia es Karpatalja (Podkarpatska Rus) hozzacsatolasat 1919-ben a
Saint-Germain-en-Laye-i nemzetkozi szerz6des nyoman. A cseh Korona orszagainak hagyomanvos allameszme;et a korabbi elozmenvekre visszavetitve koz;ogi
integral6 tenvezonek tekintik. Szakir6ik a Corona
Regni Bohemiae allamisagat, T. G. Masaryk es tarsai
egykori nezeteit61 elter6en, j6val kes6bbi id6pontokt61
keltezik. Letrejottet a "Cseh kiralysagunk" 1329. evi
okiratt61 es IV Karoly 1348-as kivaltsagleveienek a
cseh kiralysagi koronara vonatkoz6 rendelkezeset61
eredeztettek.

11

K. Maly (szerk): Collectaneaopusculorumad juris historiam

spectantium Venceslao Vanecek septuagenario ab amicis discipulisque
oblata. Unversita Karlova. Praha 1975. 49-52. Constitution of the
Czech Republic of December 16, 1992. Praha, 1993. Pavlicek-Hfebejk:
Ustava a ustavni hid Ceske re~
Praha, 1994. 31-33.
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Kibontakoz6 alkotm{mytorteneti vitak alapjan ~
cseh korona intezmenye kiils6 ie1kepenek a Szentvenceli koronat (Svatovac1avska koruna) fogadtak el.
Ugyanakkor allamisaguk eszmejenek gyokereivel a
kutat6k a cyrillmetodi, a huszita vagy egyeb hagyomanyokat is szabadon kapcsolhatjak ossze.12
Nyugat-Eur6pa orszagaib61 ffileg a koronatanok
angel es francia valtozatait fogadtak be kozep-eur6pai
tersegiink kozepkori alkotmanyai. Mindezek jelentekeny hatast gyakorolnak az itteni peremtajakra (litvan,
bolgar, bosnyak stb.) a tbrtene1em alakitotta kedvez6
vagy tobbnyire kedvez6tlen feltetelek szerint. Az ezredfordul6 kiiszoben a torvenyalkotas igazolta a koztarsasagi allamformak kompatibilitasat a koronatanok
hagyomanyertekeinek apolasaval. Ilyen gondos egyensulyra tbrekves szandekat fejezik ki a cseh 1992. evi
alkotmany, a magyar 2000. evi I. tbrveny es kozvetve a
horvat 1990. evi alkotmany forraserejii rendelkezesei.
Letezik a Szent Korona Testiilet ottagu szervezete,
amely az allamf6t61kezdve az MTA elnoket is magaban
foglalja.
Nemet, cseh, magyar, horvat, lengyel nyelveken jelentek meg konyvek, a peremtajakra vetitve, a lengyellitvan korona joghat6saga alatt volt allamszervezet felepiteser6l. 13

12 A vitakra nezve v. O. a ket ellenp61us fomisaib61 Vaclav
Vanecek: Dejiny statu a prava v CS. Orbis Praha, 1964; Pavlicek Hfetejk: i. m.
13V. 0.: Oswald Balzer: Aus Problemen del Verfassungsgeschichte
Polens. Krakau, 1916. 15-21; 31-42; Geneza Tribunalu Koronnego.
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A zagnibi kaptaIan Ujlaki MikI6shoz 1472-ben,
mint "svijetIomu principu, gospodinu Nikoli, po Bozjoj
miIosti kraIju bosanskomu..." uraIkod6i cimmel folyamodik. Koronazasa titan a bosnyak penzre + M(oneta)
Nicolai D(ei) G(ratia) R(egis) BOSNE feIiratot vereti.14
Ha vita meriiIne fel a koronatanok egykori valtozatainak hatasar61, az esetIeges ketelyek eIoszlatasahoz
rendeIkezesre all meg Archivumunkban szamos bizonyit6 kiiIf6ldi szakirodaImi forras adata. A mostani
merlegiink szempontjab61mellekes k6riiImeny, hogy a
szerzok vaIameIy tudomanyt6rteneti intezmeny vagy
feIfogas tekinteteben szelsoseges biraI6 veIemenyt fejtenek ki. Minden eIismero es tagad6 allaspont egyarant,
szandekM6I fuggetleniil, a mlilt k6zjoga vaIamely folyamatanak
jeIentoseget es tenyleges Ietezeset mutat. 15
la.
A koronatanok eddig nem targyalt kiiIf6Idi visszhangjanak forrasaib61 az egyik roman szakir6 veIemenyere utaIok. Egyetemt6rteneti hagyomanyos k6zepeur6pai eszmecsereinken Timon Akos tank6nyvere
1971-ben Dan A. Lazareseu hivatkozott, ami kesessel

Warszawa, 1886; Kr61estvo Polskie. Lw6w, 1920; W. Felczak: Ugoda
wegiersko-chorvatska roku 1868. Wroclaw-Warszawa-Krak6w. 1969; J.
Wirozumski: Historia Polski do roku 1505. Warszawa, 1978. 124-5;
238-41.
14 Vjekoslav Klaic; Povijest Hrvata. Knjiga cetvrta. Zg., 1985. 1149 (els6 kiad. Povjest); Bosznia tortenete a kinilysag bukasaig. NagyBecskereken, 1890.
15Ide vonatkoz6an a Szentkorona-tan rendeltetesere utal K. Maly FI. Sivak: Dejiny, Praha, 1992. ll. kiadas, valamint mas roman, lengyel
es szlovak vonatkozasu adatok...
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(1975) meg is jelent. Zarszavaban ramutatott a koronatanok kedvez6 befolyasara az uralkod6i tulhatalom
megnyirbalasa erdekeben. Szerinte az eszme KbzepEur6pa orszagaiban a francia pelda kbvetesevel nyert
tagabb teret. Elterjedeseben a magyar, a cseh es a lengyel nemzeti uralkod6hazak magvaszakadasa jiltszott
dbnt6 szerepet. A magyar szerz6 muvet ertekelve ugy
tartja, hogy osztalyresze: a nem lehet senki pr6feta sajat
hazajaban csapdajilt elviselnikenyszeIiil6k sorsa lett.16
Ide tartozhatna meg a tagabb kbzep-eur6pai tersegunkb61 a Corona Regni Poloniae eszmeje sajiltossaganak taglalasa is, amely a magyar es a cseh rokonintezmenyeknel halvanyabban bontakozott ki. Lengyel
szakirodalmi muvek a Korona Kr6lestva Polskiego alkotmanyjogi fogalom kialakulasanak idejet tbbbnyire a
14. szazad derekilt61szamitjak. Ez a felfogas kiegeszult
azzal, hogy a magyar es a lengyel koronaeszme a 15.
szazadt61mar szamos rokon vonast mutat feI. Mindez
egybehangzik az itt hivatkozott roman szerz6nek a
megallapitasaivaI.J6zef Gierowski: Problem autonomii
etnicznej w Polsce i na Wegrech w czasach
nowozytnych irasaban ramutat egyfel61 a magyarhorvat, masfel61 a lengyel-litvan kbzjogi kapcsolatok
hasonl6 vonasaira. Mivel azonban ez ut6bbi j6val rbvidebb ideig (1386-1795) allt fenn es a lublini uni6ig
(1569) csupan laza kbtelekben, igy fontos kulbnbsegek
is voltak. Jobban kedvez a horvilt jogirodalomnak a

16 V. 0.: Intervention cl la fm du Colloque de Smolenice 1971 (In)
Acta {acultatis juridicae Universitatis Comenianae Ill. 1975.425-429.
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nyolc evszazados id6tartam, hogy a Szentkorona-tant
es Werb6czi Harmaskonyvet sajeitjakentfogadja be.17
Minthogy az MVSZ Alkotmanyossagi Muhely es
Forum (1999-ben) a szlowlk cimer eredetvita;ar61 is
kivant tajekoztatast, ezert annak fontosabb mozzanataira is kiterek. Olyan meglep6 es teves allitassal talalkomnk a legutobbi id6kig, mintha a magyar cimer egyik
lenyeges alkotoresze (kett6s kereszt harmas halmon)
eszaki szomszedunk cimereb6l szarmazna. A terebelyesed6 vitaban az MVSZ Valasztmany el6teIjesztese
(1994 kortil) a nemzetkozi jogi titon kieszkozolt rendezes lehet6seget is felvetette. E sorok szerz6je (p.F.)
azzal ervelt akkor, hogy a viteita kiils6 dontesre teretes
helyett orszagaink szaktudomanyanak ketoldalti rendezese kereteben kell tartani. Az allamjelkepek hasonl6saga inkabb az evezredes egyiittelesben kialakult izlesrokonsagot tanusitja, semrnint valami kiengesztelhetetlen ellentetet mutatna, amir6l a Magyar Szemle
1995. szeptemberi szamaban irtam is.
A mesterkelten terjesztett tevhiedelem cafolataul, az
ellenervek vedekez6 reszletezese helyett, hatasosabb a
kiotl6ket sajat kozegiikben bemutatni. A kerdessel
erdemben a szlovak kepvisel6kb61 is alakult pragai
nemzetgyiiles alkotmanybizottsaga meg 1920-ban foglalkozott. Koriiltekint6 vizsgalattal a parlamenti testiilet
tenyszeru allamtOrteneties cimertani kovetkezteteseket
vent le. A kiindulopont akkor a cseh, morva, szileziai,

17 VD. Jerzy Wirozumski - Jadwiga Grell (szerk.): Polska i Wtrgry
w kulturze i ciwilizacji europejskiej. Krak6w, 1997. Mihajlo Lanovi6:
Privatno pravo Tiripartita. Zagreb, 1929. 5-217.
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szlovak es karpittaljai cimerelemek egybeepitese volt,
ezek a jelkepek ket ut6bbi teriiletre nezve hianyoztak.
A szamunkra lenyegtelen mozzanatokat mellozve az
alkotmanybizottsag iilese megallapitja, hogy Szlovakia
soha nem volt ona1l6 allam, igy ona1l6 cimere sem lehetett. Egyertelmiien kimondtak, hogy a szlovaknak
feltetelezett cimer, a heraldika tanitasa szerint, va16jaban a regi Magyarorszag cimerenek (znak starych
Uher) egyik reszet alkotja. Ezt az alkot6reszt levalasztva - mondja a pragai torvenyhozas bizottsaganak szo-

vege - "csupan az ut6bbi idobenm6dositottak"a harmas halom eredeti zold szinet kekre torteno atfestesevel. Az elozmenyek megalapozott osszegezese titan
viszont a cimer e valtozatban leend6 torvenyes elismereset es hivatalos
'o 18 hasznalatanak engedelyezeset lehetsegesnek tartJak .
A francia koronatan magyar-, cseh-, valamint lengyelorszagi hatasaval kapcsolatban figyelmet erdemel,
hogy errol a kozep-eur6pai szinterre kisugarz6 modellrol a roman szakirodalom mikent velekedik? Az Eur6pa
Parlamentbe mandatumot nyert Maurice Duverger szerint a hatitlyos francia alkotmany ertelmezesehez elengedhetetleniil sziikseges a monarchia alkotmanyat tanulmanyozni, amely termeszetesen a korona intezmenyt
is feloleli. A koronas kiralyi szerepkor kutatasanak
igenye korantsem azt jelenti, mintha a koztarsasagi
allamforma pillereit szandekozna megingatni.19

18 V. D.: V. Pavlicek - J. Hrebejk i. lli. 73-75.
19 V. D. M. D.: Les constitutions de la France. Paris,
Institution po1itiques et droit constitutionnel. 1989. 1. kDt.
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Az e16bbife1fogastvalljaMarcel Pre/ot professzor,
aki az 1950-es evtized derekan a francia parlament valaszt6jogi es alkotmanyiigyi bizottsaganak eln6ki tisztet
tOltibe. Egesz sor feltetelt idez a korona el6iogainak a
kiralyra es az uralkod6hazra lehetseges atruhazasaval
kapcsolatban?OA francia koronatan mellett az angolr61
is Manfred Hellmann irt.21Er6te1jes tehat a neves kUIf6ldi szerz6k tOrekvese mind a francia es az angel koronafogalom, mind a Szentkorona-tan behat6 tanulmanyozasara. Jean-Marie Auby a Droit public k6nyv forditasa okan a tOrteneti alkotmany es az trott alkotmany
sajatossagait nalunk a Francia Intezet 1996. apr. 19-i
vitaulesen angel es francia peldakkal allitja parhuzamba.
A koronatan vitainak szines palettajan keptelen allitas, bogy teteleit csupan kitalaltak, es azok val6jaban
nem is leteztek volna. E rideg tagadas hirdet6it nem
feszelyezi peldaul a r6mai jog 6r6ksegeben f!
praesumptio juris fogalma vagy a manapsag szelteben
hivatkozott artatlansag vele1me, amelyeket felkesziilt
jogtud6sok szinten megalkottak. Korabban a hajdani
magyarhorvat alkotmanyt6rtenet k6z6s intezmenyeir61
irt
k6nyvemben
kimutattam,
bogy
nehany
"hatalomk6zeli" targyk6r rendszeres kutatasa es feldolgozasa akadalyokba iitk6z6tt. HosszU evtizedekig az
alkotmany- es iogt6rtenet muvelesenek mozgastere f!

20 M. P.: Precis droit constitutionnel. Paris, 1955.
21 Manfred Hellmann (szerk): Corona regni, Weimar, 1961. Itt
kozli J. Karpat: Zur Geschichte des Begrieffs Corona Regni in
Frankreich und England, tov!ibba Die Idee der heiligen Krone Ungarns
ir!isait.
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koztOrtenet lehet6segeihez kepest lenyegesen szukebb
volt. A tOrtenettudomany akar az osztrak-magyarhorvat allamkozosseg, akar a koronatan kerdeseivel
viszonylag szabadabbanfoglalkozhatott.
J61 szemlelteti a mezsgyek kiterjedeset Kardos J6zsef: A korona nelkUlikiralysag a szent korona jegyeben cimmel 1981-ben megjelent tanulmanya. Javara
valik, hogy a tant puszta "kitalaci6nak" belyegz6 nezetekkel ellentetben, adatolja annak Arpad-kori e16kepeit
es tenyleges letezeset. Mar Iv. Bela uralkodasa idejen
"talalkozunk a korona ona1l6 szerepevel" - irja - es
altalanos lesz "a szent korona allami fOhatalmat szimboliza16" ertelmezese. A szerz6 erdemet noveli, hogy
mindezt egyetemi segedkonyvben osszegezte, amely
mufajban fokozottan ervenyes-oltekaz ideo16giaiszabvanyok kovetelmenyei. Ugyanakkor a tan rendelteteset,
a kes6bbi korok tekinteteben, igen kedvez6tlen es kozeleti hatasat elmaraszta16megitelesseljellemzi.22
A ket vilaghaborU kozott a Szentkorona-tant erdemlegesen meltat6 k-olfolditudomanyos muvek hazai
konyvtarainkba nem iuthatnak et Fentebb idezt-ok a
zagrabi egyetemen oktat6 prof. Mihajlo Lanovi6
Werb6czi Harmaskonyver6l 1929-ben kiadott es a
szentkorona-tani ertekeket megjelenit6 tankonyvet. Ha
a horvat szerz6 a Tripartitum feldolgozasat a Szentkorona-tannal kiemelten osszekapcsolja, akkor ezt mar
Werb6czi alkotasanak megsz-oletesee16tt kialakult es

22 Poloskei

- Rimki (szerk):

A magyarorszagi polgari allamrendsze-

rek Bp., 1981.
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letez6 eszmenek, vagy M. L. haszmiltamas kifejezessel:
tudomanynak (znanost, nauka) tekinti. A peldas targyvalasztast egylittal meg az a k6zjatek er6sen f61ertekelte, hogy a delszlav allamot (SHS) ugyanaz evben
(1929) nyilt diktaturaba szerveztek magyar- es horvatellenes stb. ellel. M L. konyve, sok masikkal egyiitt,
hosszu vajudas utan az 1990-es evtized kozepen
erkez(het)ett meg a nemzetkozi konyvkolcsonzes szokasos lltjcm. A regebbi keptelen (mii)akadalyok reszletezeset az. iinnepi hangulatban b6lcsebb talan me1l6zni.
Az igazolhatatlan szandekos mulasztasok okat,
esetiinkben a Szentkorona-tan kiilf61dij6 hirenek terhere is, elegend6 most Jonas Karoly es Veredy Katalin:
Az Orszaggyiilesi K6nyvtar tOrtenete 1870-95. c. miivenek adataib61 kihamozni. Ramutattak, hogy az els6
vilaghaborU utani kiadvanyaikb61 egyebek k6z6tt "a
kis-antant allamok a cseretermekeket" nekUnk csak
sz6rvanyosan kiildtek meg. Az akkori szigorU sziir6 a
magyar es horvat jogt6rtenetet 6sszefuggesben targya16
k6nyvet a hataron nem engedte at; az 1990-es tOrtenelmi sorsfordulatnak kellett elj6nnie a mesterseges
gatak lebontasahoz. De az ad6ssaglista meg hosszu. Az
el6bbi k6tet targyahoz hason16 kerdesk6rb61 Milivoj
Maurovic ugyancsak a Tripartitumot feldolgoz6 '1926ban megjelent konyvet tovabbra is nelkiilozziik.
Mersekelten batorit6 teny, hogy itthon dolgoz6
vagy masutt letelepedett honfitarsaink a magyar alkotmanyt6rtenet es azon beli.ila Szentkorona-tan kerdeseir61 kiilf61di kutat6knak szant tObb miivet jelentettek
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meg.23Zlinszky Jimos inisai Helmut Coing hatalmas
gyiijtemenyeben a Tripartitumot emelik be az egyetemes eur6pai jogtudomany eszmekorenek kincsestaraba.24Mindezeknek megvan a nelkiilozhetetlen szaktudomanyi szerepe a magyar alkotmanytorteneti laperte-

kek kiilfoldimegismerteteseben- fuggetleniilszerz6ik
elter6 felfogascit61.
Az el6bbi adatok tanusitjak, hogy a magyar alkotmanytortenet kerdesei a kiilfoldi szakirodalom szerves
reszet kepezik. Kozjogunk a horvat-osztrak-csehlengyel, valamint tavolabbi dinasztikus- es allamkapcsolatok reven az eur6pai rokonintezmenyek egesz
soraval tart6s vagy eseti kolcsonhatasban volt. Onmagaban ezert is fontos e targykorben, mintegy viszonza-

23 llyenek Csekey Istvan: La sainte couronne de Hongrie. 1943;
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Transsylvania Past and Future. Kundig Geneve, 1944; Ho/ub J6zsef: La fonnation des doux Chambres de
l'assemblee nationale hongroise. Bruxelles, 1961 (1947. evinek ujrakiadasa); Eszlary Karo/y (Charles d'Eszlary): Histoire des institutions
publiques Hongroises. Paris, 1959. 1. k., 1963. IT., 1965. IIl. k., 1968.
IV. k.; Mar/on Sarl6s: Die Staatstheorie der Heiligen Krone in der
ungarischen Rechtsgeschitswissenschaft 1960; Deer J6zsef: Die heilige
Krone Ungarns 1966; B6nis Gyorgy: Der Zusanunenhang der Summa
Legum rnit dell Tripartitum (In) Studia Slavica Acaderniae Scientiarium
lungaricae 1965. 11. 373-409. Ut6bbi szerzo jelentos munklit vegzett
Werboczi Hannask5nyve forditasainak kUlf61di kiadvanyokban t5rtent
megjelentetese (1969, 1976) es Szentkorona-tanunk idegen nyelvii
toIrnacsolasa erdekeben.
24H. C.: Handbuch der Quellen und Literatur, Milnchen, 1982. Bd.
IIl. Zweiter Teilband. 21422; 22164; 2819. Fontos tovabbi forditas a
tefana Verbecija Tripartitum (In) Srpska Kralfevska Akademija.
Beograd, 1909. k5tet. Stefano Ibranyi: La dottrina della Sacra Corone
ungherese. Bp., 1938. Szabo/cs de Vajay: Corona Regia-Corona RegniSacra Corona. Milnchen, 1976.
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suI, idegen nyelveken ujabb tanulmanyok megjelentetese. Ezen tulmenoen az egykori folyamatok jogtudomanyi ertekelese rendszerint a j6vore szinten tanulsagokkal szolgalhat, mik6zben egyes tenytorzit6 allitasok
helyesbitesre szorulnak.
Fentebb mar lattuk a cseh koronafogalomnak a hataIyos alko,tmanyig25terjedoen hangsulyozott ervenyesiileset. Ugyanezt a tOrteneti szemleletet az ottani
szakirodalmi forrasok, legfeljebb a reszletekben eltero,
valtozatlan targyilagossaggal fejtik ki. De a magyar
alkotmanyt6rtenet k6reben egyes szerzoik un. "szent
korona" tam61 (uceni 0 tzv. "svate korune") elmarasztal6 megitelest nyilvanitanak. Az ilyen egyoldalu ertekelesek jelzik, bogy a szomszedos orszagok kutat6ival
tovabbra is sziikseges ket- es t6bboldalu alkoto vitakat
folytatni.26
Mero tulzas ket orszag hasonl6 rendeltetesii k6zjogi
jelensege parhuzamaban az egyiknek kizar6lag aldasos.
mig a masiknak sulyosan elitelo, aIdatlan szerepk6rt
tulajdonitani. Nalunk teIto belatassal kezeljiik a Corona
Regni Bohemiae fogalmat 6vezo tanitasokat, ugyanigy
jogosult varakozas a saj<itertekeink iranti figyelem is, a
lekezelo folenyesseg helyett, ha azokkal irasaikban masok foglalkoznak.
Szelesebb palettan hasznos tapasztalatokat kinalnak
a francia koronafogalom elokepeirol tengerentuli ki-

25 (Constitution of the Czech Republic of December 16, 1992.
Praha 1993)
26 V. O. Karei Maly-lorian Sivcik: Dejiny statu a pn'tva v ceskych
zemich a na Slovensku do r. 1918. Praha, 1992.2. kiadas 55; 82-85.
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adasban felidezett miivek, amelyek az egyetemes al-

kotmanytortenetkincsestaratgyarapitjak.27
A masodik vilaghaborut kovet6 evtizedekben, ideologikus okokb61, kiilfoldon a Szentkorona-tan elleni
tamadasok feler6sodnek, vagy elhallgatas lesz osztalyresze. Je1eznikell azonban, hogy torteneti szerepere a
szakirodalom jobbik resze mertektart6 terjedelemben
es kozvetett m6don ismetelten hivatkozik. A hivatalos
iranyzatot azonban meltatlan es alkotmanytorteneti
tenyekt61elrugaszkodott eszmefuttatasok uraljak.
Hangzatos kata16gusuk: az "imperialista" es
"nacionalista" jelz6ket, valamint szomszedos orszagokt61 "elszigete16desretorekves" szandeka stb. vadakat tartalmazzak.
A pragai Karoly Egyetemen az alkotmanytorteneti
tankonyv 1964. evi kiadasa a magyar es a cseh koronafogalmak ismerveir61szabatos parhuzamot ny(1jt.De
hozzaflizi a Szentkorona-tan rovasara, hogy rendeltetese misztikus (mysticka doktrina 0 svate korune
uherske) es vegtil a rendi allamszerkezetet kiserelte
meg fenntartani.
Vegtelen tilrelmet igenyelne a mai olvas6t61, ha az
ehhez hason16 es va16jabansz61amszerumagyarazatok
ki.ilonfele valtozatainak megismeresere kesztetnenk.
Bar ebben az esetben a szentkorona-tannak nem maradektalan, csupan meghatarozott teteleinek elveteset
sulykoljaktudomanyos tanitvanyaikt61kezdve egyetemi

27 V. O.Jean rissaud: A History of French Public Law. New York,
1969.70-74; 345-356.
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hallgat6sagukig. Felesleges a peldak megjeleniteset
szaporitani, mindnyajan talalkozhatunk lepten-nyomon
a legnemesebb. evszazados ertekeink kisebbitesenek
vagy egyenes tagadasanak kiserleteivel.
Napjainkban szaporodnak a kozep-eur6pai orszagok alkotmanytortenetenek ideo16giai korlatozasok
terhetol mentes feldolgozasat tartalmaz6 irasok. KoztUk a magyar-horvat allamkozosseg nyitanyat kepezo
Pacta Conventa, a kiralykoronazas, az egykori bansag
kozjogi melt6saga es tbbb ketoldalu intezmeny tortenete vilagszerte a kiad6k mindinkabb novekvo erdeklodeset valtja ki. A mi alkotmanytortenetiink szerzoinek
figyelmet sokszor elkerulo kozos (kozponti) torvenyhozas (Hungaro-Croatian Parliament) tenyet es ketkamaras rendszeret is tanulmanyozzak. A jelentos elorehaladas mellett a targyilagos kutat6munka kovetelmenyei nem teljesen felhotleniiljutnak ervenyre?8
Szentkorona-tanunk tbrteneti szerepenek alaposabb
kiilfoldi megismertetesehez kivanatos, Timon Akos,
Jozef Karpat es mas szerzok peldait kovetve, a va16di
tartalmat idegen nyelvli kiadvanyokban (is) megvilagitani.29

28 V. Stephen Gazt: A History of Croatia. New York, 1993; Iv6
Goldstajn: Croatia. A History. London, 2000; Marcus Tanner: Croatia.
A Nation Forged in War. New Haven - London, 1997.
29 Figyelmet erdeme1 Richard Prazak: Stepanske legendy z poloviny
11. a 12. stoleti. Sbornik fii. fakulty. Bmo 1981; The Legends of King
Stephen. Hungarian Studies. Bp.-Bloomington 1985. Legendy a kroniky
koruny uherske. Praha, 1988; A szerzonek cseh nyelven megje1ent
tovitbbi magyar vonatkozitsu: Lajos Kossuth. Bmo, 1994. cimmel jegyzett monogritfiitjitt reszletesen ismerteti Pecze Ferenc (In) Erde1yi Ma43
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Ragusa varosallam vagy Dalmacia orszagresz sajatos helyzete a magyar korona kapcsolataban a targyilagas irasok kedvez6 megiteleset kapta. Egykori dubrovniki adat alapjan irjak: "We are subjects of the Crown
of Hungary, and whoever is actually King of Hungary is
our suzerain" es ez mindket oldalnak e16nyos.30Mas
forras szerint a "Szent Istvan koronajat vise16 Lasz16
kiraly" rendezi a dalmat tengerpart birtoklasa kori.ili
magyar-velencei vitat.31 Az egykori varosallam magatartasat a szentkorona allamjelkep elfogadasa jellernzi;
sajatjakent 1358-ban az Arpad-haz cimeret honositja.
Hunyadi Janos kormanyz6hoz intezett feliratban
"Serenissime Corone Ungarie fidelissimi servitores,
rector, etc." formulaval nyilvanitja h6dolatat. Ferdo
Culinovi6 szerint Poljica 12 helyseg auton6m kozsegegyiittese ,,1l02-t61a Horvat-magyar allam" resze lett.32
A fentiek mellett a Pacta Conventa szerepe kapcsan
jegyzem meg, bogy az, mint mondjak, szamtalan horvat
tankonyv es egyeb tortenettudomanyi mu anyagara
tamaszkodik. Ezek a szerz6k kozlik Konyves Kalmannak a horvatokkal a kett6s alkotmanykotelek letrehoza-

gyarsag 1997. 30; sz5veget a szerzo-nagyk5vet levelevel egyiltt k5zli a
Hunyadi Sz5vetseg Fuzetei kiadvanysorozat 8-ik k5tet. Bp., 1999. 23334. old.
30 Francis

W. Carter. ubrovnik

(Ragusa)

-A

Classic

City-state.

London - New York, 1972.
31Andre Tuilier(In) Croatie/France. Zg., 1995.41-45; 176-178.
32 V. 5.: Bogisic - Jirecek: Liber statutorum civitatis Ragusii. Zg.,
1904. Vo!. IX. 93-96. Ante Marinovic: La science juridique et leg
ecoles de droit en Croatie (particulierement a Dubrovnik) avant 1848
(In) Acta facultatis juridicae Universitatis Comenianae ll. k5t. 1968.
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sara
vonatkoz6 ' 1102. evi megallapodasat,
amihez
,
33
~~
I
k
k
resz etes magyarazato at lUzne .
Kes6bbi alkotmanytorteneti folyamatokr61 a szakirodalomban helyet kaptak Matyas kiraly koronazasahoz vezet6 esemenyek es azzal osszefugg6 dekretumanak rendelkezesei. Irtak arr61, hogy a kozos uralkod6
elhatarozasat "Szent Istvan koronajanak 6si szokas
szerint val6 felveteler61"1464januarjabana deli tajakon jelenti be.34
Id6kozben az MTA foly6irata kozolte Pecze Ferenc: A hajdani Jus Publicum es Jus Administrationis
Croatico-Hungaricum a horvat egyetemtOrteneti irodalomban c. munkajat.35E tanulmanyb61a jelenlegivel
fennaIl6 osszefuggesek jelzesere, nehany tartalmi elemre utalok, amelyek a Szentkorona-tant is erintik. Mar a
Neoacademia Zagrebiensis (1669-1773) alapit6levele
el6iranyozta, hogy a diaksag oktat6munkajaban a magyar kiralyok gondoskodasat kivanjak folytatni. A hallgat6sag a 18. szazad derekan az "Assertor libertatis
ungariae,
Croatiae,
etc.
Andreas
Rex

33

V. O.Jaroslav Sidak: HistorijskaCitankaza hrvatsku povijest.

Zg., 1952.1. 34-6. Stjepan Antoijak: "Pacta" ili "Concordia" od 1102.
godine. Zg., 1980. Trpimir Macan : Povijest hrvatskoga naroda. IT.
izdanje. Zg., 1992.4549; 71-72.
34 V. o. Vjekoslav Klaic: Povjest Hrvata od najstarijih vremena do
svrsetka XIX. stoljeca. Zg., 1899-1920.4. kot. 49-51. L. meg J. M. Bak:
Coronations... 1990. Ugyano, Csizmadia Andor akademikus es masok
kozremiikodesevel gondozza a latin - ango1 nyelvii sorozatot: Tie Laws
of Hungary gazdagon adatolt tobb kiadvany kereteben. Megjelent koztiik
a Series 1. Volume. 3. The Laws oipe Medieval Kingdom of Hungary
1458-1490. Los Angeles, MCMXCVl. Coronation decree 18-24; 90-94.
35(m) Jogtudomanyi KozlOny2000. 7-8. 264-271. old
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Hierosolymitanus" kiadvanyt hasznalta a vizsgakra va16
felkesztileshez. Matija Kirinic a Regia Scientiarum
Academian 1797-1816 kozott a Positiones (Tentamen)
ex historia pragmatica Regni Hungariae (et partium
adnexarum) hasznaIatbanvolt vizsgateteleket szerkeszt.
A zagrabi fels6foku tanintezetek az Aranybulla, a
Harmaskonyv, a pragmatica Sanctio, az 1868. evi magyar-horvat kiegyezes alkotmanyjogi kerdeseit rendszeresell muveltek.
Fontos tenyeket tartalmaznak a reformkori horvat
alkotmanyos vitakr61 Pauler-Tivadar akademikus feljegyzesei, aki a zagrabi egyetemalapitasnaI Ivan
Maiuranic bannal mukodik kozre. Kes6bb Miroslav
Krleza a tOrokellenes ktizdelemben Bak6cz es Erd6dy
szerepet meltatva irja: ma is vannak kozttink az arpadi
alkotmanyt visszavar6 szemelyek (koji u ocekivanju da
se vrati arpadovska konstitucija mrze danasnju
stvarnost) "Gjalski: U noCi"-ra utalva.36
Ksaver Sander Djalski meltatlankodik egyik nemes
dicskevesen, bogy 6se Arpad seregeben volt.37 Ezzel
kapcsolatban Krleza megjegyzi: "Koliko god to zvuci
bizarno, ungarokroatizam jeste nesto st~ je doista
postojalo osam stotina godina, historiografski i

historijskiinseparabiliter.
38
J611eheta koronatanok minden orszagban monarchikus allamforma talajan bontakoztak ki, a sajat valtozatat a koztarsasag is alkotmanytorteneti oroksegkent

36

M. K: Dnevnik 5. kat. Sarajevo, 1977. 63, 80-81.

37Osvit. Zg., 1972. 79.
38M. K: 1. ffi. 259.
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tarthatja szarno,n.Ennek tenyet a tOrtenetiseg ertelrnezesenek figyelrnet szentelo francia szaktudornany
(Duverger, Prelot stb) rniivei alapjan fentebb lattuk. A
brit szigetorszagban a korona (crown) fogalorn a Tudor-korban erosodik, rnajd a Stuartok idejen az alkotrnanyos rnonarchia iranyaba alakul at. Oxford katedrajan Albert Venn Dicey kierneli, bogy "a korona, illetoleg a koronat kepviselo rniniszteriurn" rneghatarozott
kerdesekben kizar6lag a parlarnent j6vahagyasaval cselekedhet. Waiter Bagehoe9 a tenyleges es ielkepes
uralkod6i iogallasr61ertekezik. Eleven ut6eletet rnutat
a korona gondolat az Egyesiilt Kiralysagon kiwI Kanada, Ausztralia, Uj-Zeland alkotrnanyanak fejlodeseben.
Jozef Karapat rarnutat, bogy a corona regni Franciae
(couronne de France) eszrneje a kozep-eur6pai terseg
tObborszaganak kozjogara hatast gyakorolt.4O
A koronatanok egykor az allarnszervezet kozponti
erotereben tenylegesen ervenyesiilt jogteteleket tartalrnaztak, arnelyek a nernzeti es az egyeternes alkotrnanytortenet lapjain rnelt6 helyet foglalnak el. Mas
kerdes a regrnult kozjogi elerneinek a rnai hatalyos alkotrnany szerkezetebe leendo beernelese eselyeinek
val6sagtartalrnat rnerlegelni. Sok tapasztalatot kinal az
1995-1997 kozott tulz6 lendiilettel kesziilt es esetenkent feliiletesre sikeredett alkotrnanytervek parlarnenti
vitara tiizesenek rneghiusulasa. Az akkori korrnanyzat-

39(The English Constitution 1867)
40V. o. : K dejimlm pojmu corona regni vo FrancUzku a Anglicku
(In) Miscellanea historico-juridica k 60. narodeninam prof. Karpasa.
Praha, 1941. 91-141. old.
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nak a feladat slilyahoz merten aranytalan vallakozasa a
j6kora mandittumt6bbseg hatterevel is zsakutcaba jutott.
Delvideki kozegben vilagosan ertelmezhet6 nemely
"hivatottak" sz6keszleteben a nemzetresz szakkifeiezes
hasznalataval szembeni tart6zkodas celzata. Az ilyen
rosszallas kenyszerenek lenyomatitt mutatja, hogy e
fogalmat tartalmaz6 egyik irasom cimet a kiadvany borit61apjanmegmasitottak. Ugy tactoID,hogy az anyaorszagnak a mas allamokban e16 sajitt etnikumaval az
osszetartozast a nemzetresz szakkifejezes segitsegevel
jelezhetjuk (a nemzettest erre kevesbe alkalmas).
Ugyanezt a kozosseget viszont a szallasteruletenek
allami hovatartozasa es jogrendje nez6pontjab61 nemzetisegnek vagy kisebbsegnek lehet nevezni.41
Hason16vitakat jelez Ruszoly J6zsef jogos kerdese
az egyik alkotmanytervez6hoz, hogy a magyar nemzetre utalas miert volna "nacionalista (vagy ha jobban tetszik soven)?" Az igazsagugyminiszter er6s, de mint
hamar ra kellett jonnie: hili remenyt taplalt az lii alkotmany gyors elfogadtatasa irant, amelyet szerinte a nepszavazas mar 1996-ban szentesitett volna. A koronakerdest is felole16rendszeres vitarendezvenyek szervez6jekent jelezhetem, hogy azokon tobb erdelyi, delvideki, felvideki parlamenti kepvise16,szenittor, tud6s es
lijsagir6 miikodott kozre. Kezirataik archivalis kezeles-

41 P.

F.: Hatarontilli nernzetreszekes a dunatajiallamoka1kotma-

nyai (In) Magyar Szem1e1995. szept.; a koronatam61 (In) Va16sag 1998.
3.; A Magyar Szent Korona az ezredfordu16n. Bp.1999. HOdi Sandor:
Legiires terben. Tiz evi kiizdelem... Logos - T6thfa1u, 2001.
48

STRATEGW

FUZETEK

- 1.

ben reszesiiltek, egyik-masikr61 a Hunyadi Szovetseg
Fiizetei sorozat, sot hataron tuli idoszaki lapok, kozte
az ujvideki Magyar Sz6 is (1996) erdemleges tajekoztatast adott.
A koronatani targykor a hataron tuli resztvevok
eloterjeszteseiben vagy fe1sz6lalasaibanerthetoen halvanyabban jelent meg. Szakszeruen kifejtett gondolataik
inkabb a kettos allampolgarsag, az eur6pai kolcsonviszonyok es az anyaorszaggal val6 kapcsolattartas rendezesenek alkotmanyos biztositekaira iranyultak. Ezek
val6jaban egybecsengtek azzal, amikor szakirodalmunk
indokoltan emelt sz6t, ha valamelyik alkotmanytervezet
egyes tetelei archaizalasi t6rekvesek utjara tevedtek.42
H6di Sander a rent hivatkozott Legiires terben c.
ujabb konyveben az itt emlitett alkotmanytervek (1995)
kiegeszitesre szorul6 egyes teteleivel szinten foglalkozik. Joggal ecseteli a hataron tuli nernzetreszekre vonatkoz6 szlikmarkU szovegresz kibovitesere szant javaslatait. Az uj nernzetfogalom iranti igenyt korvonalazva ..az ezereves magyar alkotmanyossag" helyreallitasat szorgalmazza.43Hason16 gondolatra tekinthetiink
mutatis mutandis vissza a cseh koronatan kapcsan,
amikor Svetozar Mileti6 parlamenti hatarozati javaslata
a kozos uralkod6 ..tobbi kiralysagaiban es orszagaiban
is teljes alkotmanyossag" ervenyesiileseert szallt sikra.44

42 V. 0.: Ruszoly J6zsef: Alkotmany es Hagyomany. Szeged, 1997.
267-285.
43H6di Sandor: Leg1i.resterben. Tiz evi kiizdelem a cle1videkimagyarsagert. T6thfalu: Logos, 2001. 324-330).
44Kepvise16haz- Iromanyok 1869-72. IT.k. 166, s k6v. old.
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Szamos modern miiben utalnak a koronatanra es a torteneti-chartalis alkotmany parhuzamaban a parlamenti
jogok (mentesseg, incompatibilitas) hagyomanyertekeire.45
A dunataji orszagokban szembetiinik az alkotmanytortenet vagy rokontargyai kolcsonos kutathatosagahoz mz6d6 "helyzet- es id6igeny" meghatarozo
szerepe. Ezzel a tehertetellel a terseg ellentmondasos
viszonyaiba szemelyes betekintesre kepes es elkotelezett szerz6k gyakran talalkoztak. Bonis Gyorgy kolozsvari, majd szegedi professzor 1943-ban felhivta a
figyelmet a cseh Karel Kadlec, a horvat Lanovic
Werb6czi Harmaskonyvet targyalo es masok hason1o
eredmenyeire.46Csizmadia Andor Nagykaroly egykori
polgarmestere es pecsi egyetemi tanar, az Osztrak
Akademia levelez6 tagja a nernzetkozi kapcsolatokat
tudomanyszervez6 munkaval is fejleszti.47
Kozos rendezvenyen az MTA Jogtudomanyi Intezeteben a be1gradiprof Borislav T. Blagojevic intezetigazgato (Institut za uporedno pravo), Horvat Arpad
alkotmanybiro es tarsaik 1977-ben miikodtek kozre.
Fogadtuk az Ujvideken is oktato Dragomir Stojcevic,
Vera Petric es mas professzorok tanulmanyait kiadva-

45Kukorelli Istvan: Az alkotmanyozils evtizede. Bp., 1995.
46 Magyar Jogi Szemle 1943. 289, s kov. old.; F1infundzwanzig
jahre ungarische Rechtsgeschichtsschreibung
(In) Zeitschrift deI
Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. Genu. Abt. 1970. 87; 1971. 88.
47 V. 0.: Generalitees sur l'organisation de l'enseignement juridique
superieur (In) Acta fac. jur. Universitatis Comenianae 3. lot. Smo1enice
1971,1975.415-7. old.
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nyaink lapjain. A zagnibi Marijan Horvat, Ferdo
Culinovi6, Hodimir Sirotkovi6 vagy a szarajev6i
Mustafa Imamovi6 professzorokkal annak idejen sz6rvanyos kapcsolat johetett letre. Napjainkban az egylittmiikodest prof Nyomarkay Istvan intezetigazgat6, a
Horvat Tudomanyos es Miiveszeti Akademia levelezo
tagja is sikerrel folytatja.
A bevezetoben mar hivatkozott delvideki szerzok
mellett Korhecz Tamas fontos irasa: A Szerb Tudomanyos (es Miiveszeti) Akademia "Memorandumar61" 48
A vajdasagi magyarsagnak uj szovetsegesei is lesznek49.
Matkovics J6zsef belgradi alkotmanybir6, a peterrevei
Szerda Sander roszerkeszto, a szabadkai Kong6 Tivadar varoskepviselo-bir6 es tObbek segitettuk korabban
a foderaci6 hivatalos lapja (Sluzbeni list) magyar nyelvii
mutaci6janak szerkeszteset.50
Az alkotmanyt6rtenet kiilonbozo targykoreit feldolgoz6 tanulmanyok esetenkent tartalmaztak koronatani
kerdesekkel is hataros megaIlapitasokat. A kozos magyar-horvcitallamjoggalfoglalkoz6 Ivan Anders a tant a
felsooktatasi anyagba agyazva tartja szamon.51Hajnik,
Timon, Eckhart Ferenc koronatani nezeteirol vitciz6
Csizmadia es Stojcevi6 kollegak az Association
Intemationale d'histoire du droit et des institutions bu-

48In: Pro Minoritate 1999fTeI 107-121;
49In: Het Nap 2001. I. 24.
50V. 0.: A HlUlyadi Szovetseg Fozetei 8-ik kat. Bp., 1999.
51L. Jogi es kozjogi tanulmanyok a zagn\.bi egyetemen. Jogtudomanyi Kozlany 1910. 23. sz.
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r6jaban tamogattak egymast.52Prof. Blagojevic gyorsan
vet nagyvonaluan 1977-ben veget a Budapestr61 megrendelt kezirat tObbeves"atfutasi" idejenek; meg a korrekturat is elmulasztjak.53 Szabadka titan (2001. jun.)
most a Magyar Professzorok Vilagtanacsa munkacsi
(2002. majus) iilesen az ujvideki Ribar Bela akademikus
a delvideki magyar tudomanyossagr61 tart el6adast.
Id6kozben az MTA KoztestUlet kiils6 tagsaga a hataroll tuli nemzetreszeinkjavara intezmenyesiilt.54
A zar6szavak roviden vazolhatjak a koronatan feiI6dese es a iogi feIs6oktatas kozott megIev6 torteneti
kolcsonhatast. Ennek Ietezeset jelzi Timon Alms: Magyar alkotmany- es jogtOrtenet kiilonos tekintettel a
nyugati allamok jogfejl6desere, (VI-ik kiadas, Bp.,
1918. tankonyv anyaga). Szerz6 "A szentkorona allamszervezet kora" dmii resz el6tt a jogforrasok fejezetben
az 5. §-t "A jogi oktatas a kozepkorban" targykornek
szenteli. Sok hazai es kOlfolditud6starsaval egyez6en
ramutat, hogy az Arpad-kori Veszpremben a iogtanitas
a korabeli egyetemi {Bologna, Parizs) szintre emelkedett. Hivatkozik az egykor bolognai professzor Iv.
Ince papa francia, angel, spanyol, magyar, walesi f6papokhoz 1254-ben intezett oklevelere; ez id6 tajt a
bencesek Aracson vannak. A veszpremi tankonyvtar
1276 nyari felegetese titan IV. Laszl6 november I8-an

52 R. Feenstra: Repertorium bibliographicum institutorum et sodalatatum iuris hist6riae. Leiden, 1969.
531. Osvrt na primenu uporednog metoda u nauci pravie istorije
(in) Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1977. 4. 565-72.
54Berenyi Denes (szerk.): Mit tett az MTA a hataron tilli magyar
tudomanyossag iigyeben? 1996-2002. Bp., 2002.
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elrendeli a "prout Parisiis in Francia" roiskola megUjitasat. 55
Nagy Lajos kiraly pecsi egyetemalapitascitV. Orban
papa 1367. szept. I-en Viterb6ban szentesiti, miikodeset hazai es kiilfoldi szerzok hitelesen bizonyitjak. Jelentos enciklopediakb6l !Ortent kihagyascithelyesbiteni
kellett. 56
Zsigmond az Aranybullajus resistenditeteles elismerese es megkoronazasa (1387) titan letesiti az 6budai
egyetemet (1389 v. 1395), amely a 15. szazadeloig allt
refill;erdelyi diakja is volt.57Hunyadi Matyas a koronazast (1464) kovetoen a pozsonyi Academia
Istropolitancit (1467-1474) alapitjajogi karral is. Koronatani markans elemeket a magyar-horvcitallamkozossegben a Tripartitum forditasanak (1574) nagy feladata
tiikroz. A zagrabi akademia alapit6levele (1669) rogziti, bogy az oktat6munka "a j6 emlekezetii magyar klralyok buzg6 gondoskodasa" nyomdokain fog haladni.
pazmany Peter nagyszombati egyeteme 1635-tol kezdYe, Budara va16 cithelyezesetol(1777) kibontakozasa
menten folytonosan miikodik. Mindezek nernzetkozileg
elismert sok oktat6ja a koronatanok targykoreben jelentos miivek alkotott.

55Mindezek h~nyegiva16sagtartalmat Toldy F., Abel 1., Hajnik 1,
R6man, R. Denifle, E. Sayons, R. Sacco, P. Ratkos, A Vetulani, G.
Buchda es milsok alatamasztjak; mikozben Bekefi stb. ellenvelemenyt is
mondtak.
56Izostavljen Pel!ujski univerzitet (In) Politika 1984. dec. 8.
57TOnk Sandor: Erdelyiek egyetemjarasa a kOzepkorban. Bukarest,
1979.
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