
Mindeddig kevés figyelem illette a horvátokkal va
ló megegyezés törvényjavaslatait. 1848. augusz
tus 25-én megbízták mind a belügy-, mind az 

igazságügyi minisztert a horvátokkal való megegyezés 
törvényjavaslatának formába öntésével. Károlyi Árpád
dal ellentétben1 úgy látom, hogy Szemere és Deák kü- 
lön-külön állíthatták össze tervezetüket, habár a 
határőrvidékre vonatkozó rész esetleg megbeszélés 
eredménye.

A Deák Ferenc által fogalmazott szöveg 7 pont
ban foglalta össze elképzeléseit: 

az országgyűlés a kormányt bízza meg a megegye
zés létrehozásával. Ez a felhatalmazás kiterjed arra, 
hogy a kormány megegyezzen 

a hadügyről, 
a külügyről, 
a „polgári „ ügyekről, 
azaz a1 a pénzügy- és kereskedelemről

b/ a közigazgatás- és az igazságügyről, 
c/ a b/-t intéző horvát miniszter esetleges 

zágrábi székhelyéről,
ál egy külön horvát fellebbezési fórum, egy 

(zágrábi) feltörvényszék és 
egy váltófeltörvényszék létrehozásáról, 
a tartományi gyűlésről, 
az államtanácsban a horvátok képviseletéről, 
a horvát nyelv használatáról, 
a határőrvidékről.
Részleteiben: a lényeges kormányzati ágakban, te

hát a kül-, had- és pénzügyben, valamint a kereskede
lem terén a magyar kormány kizárólagos hatáskörrel 
intézkedik.2

A hadügyet illetően: a bán -  korábban horvát 
főkapitány -  Horvátországban és a határőrvidéken 
főparancsnok, de a magyar hadügyminiszter fennha
tósága alatt. Az idevonatkozó rendeleteket a minisz
ter a bán véleményének meghallgatásával hozza, és 
azokat a bán útján hajtatja végre. A magyar honvé
delmi minisztériumban egy külön osztály intézné -  
külön horvát államtitkár felügyelete alatt -  a horvát 
és a határőrvidéki ügyeket.

A külügyek terén Horvátország ennél kisebb teret 
kapna: lenne ugyan ott is egy államtitkáruk, de a bán
nal csak közölnék a fontosabb tárgyakat, a vélemé
nyét nem kérné ki a miniszter.

A pénzügy és a kereskedelem  kétség kívül a leg
fontosabb ún. polgári tárgyak, tehát a magyar kor
mány az intézkedési jogot magának tartja fenn, de 
a bán ebben is nyilváníthatna véleményt és a hor
vát érdekekre, felügyelhetne egy hasonlóképpen 
létrehozott külön osztály és kinevezett külön ál
lamtitkár.

Az igazgatás „egyéb” területeit, tehát a belügy, a 
gazdálkodás, a közlekedés, a vallás- és közoktatás- 
ügy, valamint az igazságügy területét a magyar kor
mány átengedné a horvátoknak úgy, hogy egy horvát 
születésű külön miniszter intézné azokat. Ez a mi
niszter a rendeletéit a bán meghallgatásával hozná, 
amelyek a bán útján jutnának el a horvát törvényha-
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tóságokhoz és az ítélőszékekhez. A végrehajtásra is a 
bán ügyelne. Erre a megoldásra, -  amelyben tulaj
donképpen az egyik személy a bán és a miniszter kö
zül feleslegesnek mondható, -  valószínűleg a bán 
horvátországi jelentősége miatt volt szükség, akit 
respektálni kellett, de a magyar kormány nem kíván
ta kizárólag őt megbízni a horvát igazgatás vezetésé
vel. Kicsit hasonlít ebben a szerepe a nádoréhoz: az 
előző századokban gyökerező tiszte nem illik ugyan 
a minisztériumi szervezethez, a parlamenti kormány
záshoz, de kiiktatni sem lehetett.3

A horvát miniszterrel kapcsolatban Deák alterna
tív megoldást javasolt: a horvátok dönthetnek úgy, 
hogy miniszterük nem a magyar kormány mellett, 
Budapesten, hanem Zágrábban működik. Ebben az 
esetben a „lényegtelenebb” igazgatási tárgyakat tel
jesen külön, Horvátországban intéznék.

Az igazságügy mindenképpen különválik: létre
hoznak egy külön legfőbb horvát törvényszéket és 
váltófeltörvényszéket Zágráb székhellyel, ahogyan ez 
Erdély esetében 1849-ben részben meg is történt. A 
fellebbezés ezután a horvát ítélőszékektől nem Ma
gyarországra, hanem a horvát feltörvényszékhez tör
tént volna.

Kiemelten szerepelt a horvát egyetem létrehozása 
Zágrábban. A nyelvkérdést a tervezet később érinti.

A törvényhozó testület vonatkozásában szintén al
ternatív megoldást javasolt a horvát miniszter 
székhelyétől függően. A tartománygyűlésnek, ame
lyet évente az uralkodó hív össze, csak olyan statua- 
rius hatalma van, amely -  mint a korábbi időkben -  
Horvátország területére érvényes rendeleteket hoz, 
és ezek nem állhatták ellentétben a magyar ország- 
gyűlésen alkotott törvényekkel. Az 1848. évi törvé
nyek szerint megválasztott horvát képviselők Pesten 
részt vesznek a magyar országgyűlés tevékenységé
ben. Ha a horvát miniszter Zágrábban működik, ezek 
a képviselők csak a kül-, had- és pénzügyet érintő 
törvények alkotásában működnek közre, minden 
egyéb igazgatási kérdésről a tartományi gyűlés hoz 
törvényt. A kül-, had- és pénzügyről csak a magyar 
országgyűlésen alkothattak törvényt. __

1



Szó esik még a létre sem jött államtanácsban való 
horvát részvételről, amelynek a bán eddig is 
designált tagja volt.

A horvátok számára oly fontos nyelvkérdés a ja 
vaslat végén található: a közigazgatás és az oktatás 
nyelve a horvát. A törvények 
kétnyelvűek, -  az uralkodó 
mind a két nyelvű példányt alá
írja. A két ország saját nyelvén, 
fordítást mellékelve érintkezik.

A határőrvidéknek adandó 
kedvezményekről részletesen 
szól Deák. Az őrvidéki intéz
kedéseket is abban az értelem
ben fogalmazta, mintha azok 
teljesen és ténylegesen kikerül
tek volna a bécsi fennhatóság 
alól és a magyar kormány önál
lóan intézkedhetett volna ott.
Ez bizony csak óhaj volt ma
gyar részről, és a gyakorlatban 
egyáltalán nem valósult meg.
Az osztrák és a magyar fél a 
statusquo egy ideig való fenn
tartásában egyezett meg az 
1848. évi törvényalkotás ide
jén, de az osztrákoknak eszük 
ágában sem volt átengedni az 
őrvidéki hatáskört, az őrvidéki 
fegyveres erőt4 Magyarország
nak, mint ahogy Magyarország 
sem szándékozott lemondani 
egy ottani kizárólagos illeté
kességről. A katonaiból a pol
gári állapotba kerülés, a polgá- 
rosulás érdekében tett enged
mények viszont nagyon is 
megfeleltek volna az őrvidéki 
népességnek, amelynek ilyen 
jellegű kívánságai így is sok 
gondot adtak a bécsi hadveze
tésnek. Kiemelendő pontok: 
minden háznép a földnek sza
bad és örökös tulajdonosa; a 
robot megszűnik; a közös lege
lők a községeké; a kincstári 
erdőket ingyenesen használ
hatják, tűzifát is ingyen vehetnek; kereskedés, ipar, 
mesterség szabadon folytatható; gyermekeiket isko
lákba szabadon küldhetik; a sókereskedés után adó 
nincs; a tengeri só árát leszállítják.5

E javaslat szerint a magyar kormány ugyanúgy 
magának igényelte a felsőbbséget a lényeges igazga
tási hatásköröket illetően és a törvények alkotásában, 
ahogyan tette ezt Ausztria Magyarországgal szem
ben, a magyar alkotmány általa is elismert kikötései 
ellenében.

Szemere Bertalan belügyminiszter 9 §-ban ösz- 
—  szefoglalt javaslata nem szisztematikus, mint Deáké, 
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noha azon is érződik a sietség és az időhiány miatti 
kiérleletlenség.

A törvényhozó hatalmat a régi mederben hagyja (a 
magyar törvényekkel nem ellenkező statútumok 
Horvátországra nézve), csupán egy változás van, 

hogy az érvényességhez elen
gedhetetlen a horvát miniszter 
ellenjegyzése. Tehát nincs bő
vítés, nincs engedmény.

Az igazgatás területén a hor
vát miniszter a bán teljes kizá
rásával működne, akinek „csu
pán” a katonai főparancsnoki 
feladata maradna meg. Mivel a 
felsőbbség nincs megnevezve, 
nem világos, hogy a bán kihez 
igazodott volna. Ezért ez a 
passzus így értelmezhetetlen.

A horvát miniszter székhe
lyéről említés nem történik, te
hát valószínű, hogy Budán 
vagy Pesten dolgozott volna, 
befolyva a „horvát polgári és 
igazságügyekbe”. Nincsenek 
felsorolva vagy említve az 
igazgatási ágazatok, ezért el
képzelhető, hogy Szemere az 
1848-as minisztériumi gyakor
latból indult ki, vagyis a bel
ügyi és igazságügyi minisztéri
umi horvát alosztályok (ame
lyek alig-alig léteztek) utóda
ként fogta fel a horvát minisz
ter hivatalát. Koncepciója át
gondolatlanságát mutatja az 
1848. évi kodifikációs hanyag
ság megjelenése a szövegben: a 
horvát miniszter „kizárólagos 
ellenjegyzése mellett fognak 
mindenféle rendeletek és pa
rancsok Horvátországba kül
detni. " (Az ellenjegyzéshez a 
felelősség tekintetében min
denhatóságot látszottak társíta
ni 1848-ban. -  FKE) Hogyan 
történik majd Horvátországban 
a rendeletek tényleges végre

hajtása: ki felügyeli, ki a végrehajtó: -  minderről 
nincs szó Szemere tervezetében.

A „báni tábla” elnevezés valószínűleg csak meg
szokásból szerepel, hiszen a bán -  a tervezet szerint 
-  az igazságszolgáltatásból is kiszorult volna. A hor
vát főtörvényszéket azonban Szemere is létrehozná. 
Ezen kívül más lényeges változást sem az ítélkezést, 
sem az igazgatást illetően nem említ.

Deákkal ellentétben nála szerepelnek a polgári jo 
gok, amelyek a horvát követelések között is szerepel
tek, és amelyek éppúgy megilletnék ezután a horváto- 
kat, mint magyar „polgártársaikat”, akik ennél fogva



hivatalokra hasonlóképpen alkalmazhatók lennének. 
Azt nem tudjuk meg, hogy csak magyarul tudó horvá- 
tok jöhetnek-e számításba,6 mert Szemere javaslatá
nak 1. §-a csak azt mondja ki, hogy a horvát nyelv 
„Horvátország határain belől szabadon használtatik.” 
A levelezést a közhivatalok/közhivatalnokok között ő 
is kétnyelvűnek képzelte. Kihúzta az egyik §-át, 
amely az 1843/44. évi országgyűlés nyelvi törvényé
nek szellemében született: eszerint a horvát képvise
lők a magyar országgyűlésen magyarul kötelesek be
szélni (1844: II.te. 3. §.: itt 6 év a türelmi idő).7

Külön §-t szentelt a horvát címer és színek szabad 
használatának, amelyről Deák nem tett említést. Az a 
mondat is korrekciónak esett áldozatul, amely szerint 
a horvátok Magyarországon is használhatják saját 
nemzeti jelképeiket „Magyarország szorosb értelem
ben vett határain belől” -  tehát Erdélyben nem?

Kiemelten szerepel Szemere javaslatában is az ál
lamtanács és az egyetem.

Amint említettük, a határőrökre vonatkozó rész 
majdnem azonos a Deákéval.8

Es mit kívántak a horvátok? Illeszkedtek-e követe
léseikhez a magyar törvényjavaslatok engedményei? 
A horvátok kívánságai, amelyeket több alkalommal 
is megfogalmaztak, és ezek egymást kiegészítik, a 
következők:

Horvát kívánságok, 1848. március 25. A zágrábi 
nemzeti gyűlés által összeállított 30 pontból álló 
jegyzék, amelyet az uralkodóhoz kívántak eljuttatni, 
egyes pontjai a következők (e pontok is mutatják, 
hogy a magyar március nagy hatással volt a  horvá- 
tokra is):
1/ Jellacicot nevezzék ki bánnak [ez március 23-án 

megtörtént]
2/ A tartományi gyűlést májusra hívják össze [júni

us 5-ére hívták össze, „saját hatáskörben”]
3/ Dalmáciát, Szlavóniát és a határőrvidéket egye

sítsék Horvátországgal.
4/ Nemzeti függetlenség.
5/ Felelős független minisztérium.
6/ A nemzeti nyelv használata bel- és külügyek- 

ben.
7/ Zágrábban egyetem.
9/ Sajtó-, szólás-, tan- és vallásszabadság.
10/ Évenként országgyűlés, felváltva Zágrábban, 

Eszéken [Szlavónia], Zárában és Fiúméban 
[Dalmácia],

11/ Népképviselet egyenlőség alapján.
121 Jogegyenlőség, törvényszéki nyilvánosság, es

küdtszék, bírói felelősség.
13/ Közös adózás.
14/ A robot eltörlése.
15/ Nemzeti bank alapítása.
17/ Nemzetőrség.
18/ A nemzeti csapatok béke idején otthon marad

nak, hazafi tisztektől nemzeti nyelven vezényel- 
tetnek, az idegen csapatok az országból kiparan- 
csoltatnak, a határőrök Olaszországból hazahí
vatnak.

21/ Társulati, gyülekezési és kérelmi jog.
22/ Mindennemű közbülső vámok eltörlése.
23/ A tengeri só szabad bevitele.
24/ A közmunka eltörlése az őrvidéken.
26/ A határőrnek egyenlő joga és szabadsága legyen 

az ország egyéb polgáraival.
27/ A városok és községek újjászervezése a szabad

ság, önkormányzat és szólásszabadság alapján. 
Horvát kívánságok, 1848. június 10. A tartományi 

gyűlés állította össze és küldöttség juttatta el az ural
kodóhoz 1848. június 19-én.

1/ A magyar kormány rájuk nézve sérelmes rende
letéit semmisítsék meg.9 A jelenlegi horvát ide
iglenes kormányzat [a májusi skupstina?] 
megerősítése, később pedig egy országos ható
ság létrehozása a bán elnökletével, amelynek ta
nácsosait a bán előterjesztésére az uralkodó ne
vezi ki. E hatóság a pesti kormánytól független, 
-  közvetlenül az uralkodóhoz kapcsolódik és a 
horvát tartományi gyűlésnek felelős.

2/ A pénzügy, hadügy és a kereskedelem ügyeit az 
egész Birodalomra nézve közös minisztérium in
tézze Bécsben.

3/ A határőrvidék polgári ügyekben a horvát orszá
gos hatóság hatáskörébe tartozzon. A hor- 
vát-szlavón királyság katonai parancsnoka a 
bán.

4/ A hivatalos nyelv a nemzeti nyelv.
5/ A Birodalomhoz való viszony: a horvát-szlavón 

királyság a majdani birodalmi gyűlés alá veti 
magát. (Négy követet már meg is választottak). 

6/ Dalmácia egyesüljön a horvát-szlavón király
sággal; legyen szorosabb a kapcsolat a szerb vaj
dasággal, Alsó-Stájerországgal, Karintiával, 
Krajnával, Isztriával, Görz-cel [Gorizia, Italia], 

7/ A pragmatica sanctio értelmében barátságos vi
szony a Magyar Királysággal, a nemzetiségek 
szabadsága, egyenlőség és testvériség elve alap
ján is. A viszony tulajdonképpeni meghatározása 
azután, hogy az uralkodó teljesíti a fenti kívánsá
gokat és dönt a Birodalom és Magyarország vi
szonyáról.

8/ Országos hivatalnokokat a bán nevez ki, utóla
gos királyi megerősítéssel.

10/ Kulmer br.10 az uralkodó mellé rendeltetik a ki
rályság képviselőjéül.

11/ A királyság kiegészítő részei: Pozsega, Szerém, 
Verőce megyék [ezek pedig adózási és követkül
dési szempontból magyar megyéknek számítot
tak], a gradiskai, brodi és péterváradi [szlavón] 
ezredek, a fiumei, a buccari-i és a tengerparti ke
rületek [a Magyar Koronához tartozó terület].11 

János főherceg közvetítésével az uralkodóhoz el
juttatott horvát kívánságok, július eleje:

1/ A júniuslO-ei királyi kézirat [a bán „letevése”, a 
magyar kormány illetékessége Horvátországban] 
visszavétele.

21 Az alkudozásokba a szerbek is bevonandók.
3/ A tartományi gyűlést és a májusi skup-

3



stinát/nemzeti gyűlést törvényesnek elismerik.
4/ Az ezek által kért kívánságokat teljesítik.
5/ A magyarok felhagynak ellenséges viselkedé

sükkel.
6/ A magyar kormány illetékességét el nem ismer

ve, a bán útján, a kapcsolt Részek katonasága az 
osztrák kormánynak legyen alárendelve.

7/ Főherceg János legyen a kapcsolat az uralkodó 
és a bán között és ő eszközöljön ki megerősítést 
a bán által tett kinevezésekre.

8/ A bán által szervezendő országos hatóság 
megerősítése.

9/ Dalmáciát, mint a háromegy királyság részét, 
vonják be az alkudozásokba.

10/ A magyar kormány nyilatkozzon arról, hogy el
ismeri-e János főherceg közvetítését. Ha igen, a 
nádor elnöklete alatt nevezzen meg egy tárgyaló 
küldöttséget, amely a bánnal semleges területen 
tárgyal.

11/ A magyar hatóságok bocsássák szabadon a szláv 
érzelmeik miatt befogottakat.12 

A bán feltételei a megegyezéshez, 1848. július 29.: 
1/ Egyesítsék a magyar kül-, had- és pénzügyminisz

tériumot az összbirodalmi kormánnyal. (Ez tulaj
donképpen osztrák követelés volt.)

2/ A horvát nyelv használata a közigazgatásban és a 
magyar országgyűlésen.

3/ A szerbek hasonló követeléseinek teljesítése.13
A horvát követelések lényegében -  a polgári sza

badságjogok teljesítésén kívül -  Magyarországtól 
különvált állami életet igényeltek közvetlen osztrák 
függésben, valamint területeket a Magyar Királyság
ból, megalakítva az ún. háromegy királyságot. A ma
gyarokkal való „barátságos viszonyról” a tartományi 
gyűlés elaborátumot kért egy bizottságától, és erről 
tárgyalni akartak a magyar törvényhozással.

*  *  *

A horvát-magyar vita nyugvópontra kerülése 
mindhárom félnek, valamint az államalakulatoknak: 
az osztrák birodalom örökös tartományainak, a Ma
gyar Királyságnak hasznára lett volna. A megoldást 
megnehezítette vagy inkább lehetetlenné tette az ér
dekek különbözősége. Az érdekeknek ez az eltérése 
nevezhető kibékíthetetlen ellentétnek is.

Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, az 
előbb közölt magyar törvényjavaslatok, ill. a horvá- 
tok különböző időben datálódott, de lényegében egy 
tőről fakadt kívánságai jellemzéséhez az alábbiakat 
kell hozzáfűznünk:

Jellacic 1848. március 23-ai meglepetésszerű bán
ná való kinevezésével a horvát-magyar viszály 
előtérbe került, és ezen a magyar kormány hivatalba 
lépése sem változtatott, legfeljebb új vonásokat 
nyert. A horvátok követeléseiket azonnal kívánták 
megvalósítani. Nemzeti gyűlésüket önhatalmúan, a 
király engedélye nélkül összehívták és ennek határo- 

— zatai, valamint a bán rendeletéi szerint cselekedtek. 
4

A bán egy körlevelében kifejtette, hogy a horvátok- 
nak a magyar koronával való viszonyát új alapokra, 
a nemzetiségek egyenlősége és szabadsága alapjaira 
kell fektetni, addig pedig minden kapcsolatot meg
szakítanak az új magyar kormánnyal. A magyar kor
mány és a kapcsolt Részek között az érintkezés meg
szakadt vagy inkább létre sem jött. A magyarok ille
tékességét a horvátok az uralkodónak magyar nyo
másra meghozott rendeletéi ellenére sem ismerték el. 
Arra is hivatkoztak, hogy Horvátországban a magyar 
törvények csak a tartománygyűlésen történt kihirde
tés után lépnek hatályba. A törvénytelen módon ösz- 
szehívott gyűlést és a bánt viszont a magyarok nem 
ismerték el, tárgyalni sem voltak hajlandók velük. 
Patthelyzet alakult ki, miközben egymás után szület
tek az ellentétes jellegű intézkedések, amelyek to
vább gerjesztették a feszültséget. Nem kétséges, 
hogy az udvar felhasználta a régebbről datálódott 
horvát-magyar ellentétet saját céljainak támogatásá
ra, az új magyar kormányzat gyengítésére. (Az oszt
rákok egyébként is azt vallották, hogy a magyarok az 
alkotmányosság érvényre juttatásának követelésével 
állandó veszélyt jelentenek a birodalmi érdekekre.) 
A támogatás rejtve történt, lényegében 1848 őszéig. 
A bán maga is több alkalommal panaszkodott ma
gánleveleiben az osztrák ígéretek be nem váltása, a 
nyílt támogatás elmaradására, és nem utolsó sorban 
felfüggesztésének vissza nem vonása miatt.

Az osztrák kormány, amely 1848 őszéig nem tu
dott az udvar minden lépéséről -  rettegve a polgárhá
borútól -  örömmel kapott János főherceg közvetítői 
megbízásán. János ugyan ismert volt délszláv rokon- 
szenvéről, de -  mint uralkodói alteregó -  a magyar 
kormány számára is elfogadható megoldás volt. A 
magyar kormány azonban magára nézve nem tartot
ta kötelezőnek a békéltetési procedúrát; számára en
nek lehetőségét is kizárta a horvátok illegitim maga
tartása, azt viszont elvárta volna a főhercegtől, hogy 
a magyar érdekeknek a horvátok körében érvényt 
szerez, ráadásul horvát földön. Kormányunk ugyanis 
feltételezte, hogy az uralkodó érdeke megegyezik a 
magyarokéval. Indulattal szögezte le a miniszterta
nács, hogy nem kívánt „egyezkedést” „kölcsönös al
kudozások útján”, hanem a törvény útjára kívánja 
utasíttatni a horvátokat: a főherceg közölje a tarto
mányi gyűlés tagjaival és az őrvidékiekkel, hogy az 
uralkodó nem helyesli a horvátok engedetlenségét, 
hanem azt kívánja, hogy a rend helyreálltával a ma
gyar kormány fennhatóságát elismerjék. Ezután le
hetne csak szó a horvát kívánságok megtárgyalásáról 
mind a főherceg, mind a magyar országgyűlés bevo
násával. Az elszakadás nyílt kimondása (ld. a jún. 
10-ei horvát kívánságsort) után ugyanis a kormány a 
küszöbön álló országgyűlés hatáskörébe tartozó ügy
nek tekintette a kérdést. A horvátoknak pedig egy 
újonnan alakítandó, törvényes tartományi gyűlésből 
kellene követeket küldeniük a tárgyalásokhoz. 14

A Ministerrat július 8-án foglalkozott a két fél kö
veteléseivel. Eddig az osztrák kormány a horvát



történeti szemle

kérdésről való hivatalos állásfoglalás elől kitért, kije
lentve, hogy az a magyar királyság tanácsadóinak, 
vagyis a magyar kormánynak a hatáskörébe tartozik. 
Most azonban polgárháborútól féltette a Birodalmat, 
és kötelességének tartotta az örökös tartományok vé
delmét. A július elején született horvát kívánságok 
tanulmányozása után csüggedten állapították meg, 
hogy „ilyen alapokon lehetetlen a közvetítés”, de ha 
mégis, csakis semleges területen, tehát sem magyar, 
sem horvát földön.

A főhercegnek egyébként nem állt szándékában 
Zágrábban győzködni a horvátokat a magyarok iga
záról, hanem Bécsbe -  mint „semleges” helyre -  hív
ta a feleket tárgyalásra, ami elől a lojális magyar kor
mány nem tért k i.15

János főherceg július végén Frankfurtba távozott 
mint Reichsverweser. Batthyány Lajos a július végi 
tárgyalások után az osztrák kormányt a bánnál nehe
zebben megnyerhető félnek tartotta. Ekkor a minisz
terelnök és a bán bizalmas, négyszemközti tárgyalá
sokat is folytatott. Károlyi Árpád feltevése szerint 
ekkor Batthyány komoly ígérettel kötelezte le a bánt, 
és ennek tulajdonítja Batthyány optimizmusát.16 En
nek ellentmond az, hogy a bán július végi három 
pontja alapján a megegyezés lehetetlen volt, és erről 
jelentést is tett a tartományi gyűlésnek.17 Elképzelhe
tetlen, hogy ne tett volna célzást a kilátásba helyezett 
előnyökről, ha ez megtörtént volna, ill. ha ez számí
tott volna a horvátoknak, azaz: ha ezen a szálon fu
tottak volna az események. A július végi követelések 
legfontosabb pontja ugyanis osztrák követelés volt: 
közös birodalmi kormányzás a Magyar Királyságban 
is, és ettől nem térhetett el a bán a magyar fél bármi
lyen ígéretére sem.

Nem lehet olyan nagy jelentőséget tulajdonítani 
Batthyány Lajos optimista kijelentésének, -  ahogyan 
Károlyi Árpád tette -  hogy az egész további időszak 
történéseit ebből vezessük le, amely szerint mind az 
udvar, mind az osztrák kormány megrettent a horvá- 
tok és magyarok kibékülésének lehetőségétől, és 
igyekeztek a bánt további eszközökkel lekenyerezni, 
hogy „kitartson” az osztrák cél további vitelében. Ér
demes felidézni Szemerének augusztus 7-én Szentki
rályi Mórichoz írott levele néhány idevonatkozó gon
dolatát is, amely a magyar kormány hozzáállását tük
rözi: „4. Mi a ministerium politicája? /—/  A rácz 
(szerb) és határőri mozgalmat mi pártütésnek nézzük, 
melyre nézve sem békének, sem alkunak, sem frigy
kötésnek nincs helye, (a szerbeknek adandó enged
mények volt a bán 3. követelése) /--/ Erre nézve Jel- 
lacic maga a ministerelnöknek kijelenté most Bécs- 
ben, hogy ő megveti a ráczmozgalmat, s azzal minden 
összeköttetést megtagad. Ezt mondta ő; akképen cse
lekszik-e, az más kérdés, (kiemelés -  FKE) -  Horvát
országra nézve más téren állunk. /--/ Ott a pártütésnek 
jogos színt inkább lehet adni. Ott a fölkelésnek mé
lyebb gyökere van: a határőrség nagy hatalom. Tehát 
itt helye van némi (kiemelés -FKE) egyezkedésnek. 
Az iszonyú harcnak kikerülése végett a közöttünki vi

szony föltételeit lehet bővíteni, pontosabban megha
tározni. A nyugalom idejében a dolgok természetes 
folyása visszaadná, mit netalán elvesztenénk, (kieme
lés -  FKE) /« /  E négy széthúzó erő közt: reactionar- 
ius párt, sláv, republicanus, német, nem omlik e szélt 
a birodalom? a közel jövendő mutatja meg. Mi min
den esetre: a kérdést a dynastia romlása nélkül kíván
juk megoldani. Mi a rácz pártütést erővel el akarjuk 
nyomni, vagy adják meg magokat. Mi azt hisszük, el
érvén e czélt, félig megoldtuk a horvát kérdést. /--/ 
Ezek szerint az a véleményem, hogy a rácz lázadás el
nyomása első lépés mind a horvát, mind az austriai 
viszonyok megoldásában. Tehát adjon Isten nekünk 
szerencsét a cabinet munkálkodásban, hol forog most 
a horvát és austriai ügy /--/” '8

A király augusztus 15-ei leiratának (feliratra adott 
válasz) megérkezése után a miniszterek talán úgy 
vélték, hogy biztosak lehetnek az uralkodó pártfogá
sában, hiszen ebben az állt, hogy a határokat a horvát 
csapatok ne merészeljék átlépni és béküljenek a 
magyarokkal.19 Az augusztus 15-ei leirat után, az au
gusztus 25-ei minisztertanács döntött a horvátokkal 
való egyezkedést célzó törvényjavaslat elkészí
téséről, amelyet 27-én tárgyaltak. Deák szövegének 
elfogadása után az ülésen, a megmaradt feljegyzés 
szerint, a javasoltaknál lényegesen fontosabb enged
mény és határozat született: ha ez az „ajánlat” nem 
elégséges a megegyezéshez, a kormány belemegy 
(Deák utazzon azonnal délre tárgyalni!) Horvátor
szág elszakadásába is, ragaszkodik azonban Fiu- 
méhez és a tengerparthoz. Állítólag egyes politiku
sok, pl. Wesselényi korábban már felhívta a minisz
terelnök figyelmét egy ilyen jellegű megoldásra.20 
Ez a komoly területi veszteség egyúttal azt jelentette 
volna, hogy megbomlik a Magyar Királyság integri
tása, és érintette volna a magyar pragmatica sanctio-t, 
ami a magyar korona integritását magában foglalja.
Az udvarban élő magyar konzervatívok egyébként a 
horvátoknak magyar részről adandó engedményeket 
a korona integritása szempontjából ásták alá.

A javaslathoz természetesen az országgyűlés jóvá
hagyása kellett, ezért azt szeptember 2-án egy zárt 
tárgyalásba vitte Kossuth, két másik miniszter pedig, 
az elnök és az igazságügyi, Batthyány és Deák Bécs
be az uralkodóhoz vitték, hogy ott egyéb kéréseikhez 
csatolva terjesszék a király elé. Károlyi Árpádnak a 
magyar konzervatívok emlékirataira alapozott adatai 
szerint a magyar kormány elkészítette és magával 
vitte a bán rehabilitálására vonatkozó kir. kézirat ter
vezetét is, arra az esetre, ha az uralkodó elfogadja az 
egyik megoldási javaslatot.21

Ismeretes az a szégyenteljes bánásmód, amellyel a 
magyar király saját minisztereivel, a miniszterelnö
kével bánt: nem fogadta őket, meghallgatásuk elől 
kitért. Pedig e napokban készült az osztrák kormány 
nevezetes Staatsschrift-je, melynek legfőbb követe
lése a közös birodalmi kormányzás visszaállítása 
volt (új formában). Augusztus 31-én kelt a kísé
rőlevél, amelyet Ferdinánd írt alá arról, hogy tárgyal-__



janak, minél előbb tárgyaljon a két fél, a viszály oka
iról, a megoldásról. A Bécsben lévő, tárgyalásra kész 
minisztereket pedig nem fogadta. Nem véletlenül. 
Az udvar és a kormány ezúttal már egységben volt: 
azt a taktikát követte, hogy a Denkschrift-ben foglal
taknak a magyarok által történő elfogadásáig minden 
idevonatkozó ügyet elfektetnek, ill. elintézés csakis 
annak a szellemében történhet. Erről Deákék és az 
utánuk küldött 100 tagú parlamenti küldöttség mit 
sem tudott, csak tanakodhattak, hogy „kik legyenek 
most azok, kiknek tanácsával ő felsége a magyar dol
gokban él”.22

A szeptember 2-ai zárt ülésben -  a megmaradt fel
jegyzések szerint -  nem foglalkoztak érdemben a 
kormány horvát törvényjavaslatával; Kossuth azt in
dítványozta, hogy a Ház mint bizottmány foglalkoz
zon vele.23 Az országgyűlés tehát szeptember 4-én, 
szintén Kossuth javaslatára, egy 12 tagú bizottmányt 
állított fel, hogy a horvát kérdés megoldására javas
latokat dolgozzon ki, majd egyeztessen a kormány
nyal. A kormány javaslatának érdemi tárgyalása te
hát ismét elmaradt. Kossuth volt az, aki „félrevitte” a 
horvát törvényjavaslat tárgyalását: 4-én a kormány
zás elégtelenségéről beszélt, és hogy a nemzet kény
telen lesz olyan végrehajtó hatalomról gondoskodni, 
amely a haza veszélyének megfelelően cselekszik: 
„Meggyőződésem szerint, ha e dologban valamit és 
amennyit tenni kíván a Ház, és mennyire van elhatá
rozva, jobban lesz így [a bizottmányban] előkészítve, 
mintha e javaslattal a ministerium elő állana; mert 
most, méltóztassanak elhinni /--/ , hogy rendkívüli 
hatalmakra lesz szüksége a nemzetnek, s ministeri-

Jegyzetek---------------------------------------------------------
1 Károlyi Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első ma

gyar miniszterelnök főbenjáró pőre. I—II. (Magyarország újabb- 
kori történetének forrásai) (Bp. 1932.) (A továbbiakban: Káro
lyi, BaL) 1/392. - 2. jegyzet

2 Itt most csak utalunk arra, hogy a királyi felségjogot képező 
ügykörök vita tárgyát képezték az osztrák és a magyar kor
mány között. Deák javaslatában természetesen a magyar kor
mány felfogása szerint értendő mindegyik hatáskör, azaz kizá
rólagos magyar fennhatóság érvényesül. Erről bőven Id. F. 
Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. 
(Magyar Országos Levéltár kiadványai, 111/7.) (Bp. 1987, pas- 
sim), valamint uő: Az osztrák és magyar kormányok kapcso
lata 1848 márc.-okt. Kéziratos tanulmány.

3 Korábban a Helytartótanács intézte a közigazgatási horvát 
ügyeket, a Magyar Kamara pedig horvátországi adóüggyel 
foglalkozott.

4 A határőrvidék fegyvereseinek száma Fényes Elek (Magyar- 
ország leírása. Pest, 1847) azévi összegző adatai szerint: béké
ben kb. 50 000 fő, háborús körülmények között mintegy 91 
000. 1847/1. -  65. fej. 152-153. -  Osztrák adatok szerint Ma
gyarországon 1848 áprilisban 32 000 hadra fogható katonánál 
több állomásozott, júl. elején kb. 28 000. Österreichisches 
Staatsarchív, Haus-, Hof- und Staatsarchív, Kabinettsarchív, 
Kabinettskanzlei, Vortrage, (a továbbiakban: Vortrag), 1848, 
592. sz. máj. 10., 1473. sz. júl. 4.

5 Törvényjavaslat: Magyar Országos Levéltár, 1848/1849. évi 
minisztérium levéltára. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek (H 5., 
a továbbiakban: Minisztertanács), 1848. aug. 27.-melléklet.

__  Közli: Károlyi, BaL, II/Függelék, 6.sz.; Beér János-Csiz-

um, mely a törvények korlátaiba van szorítva, nem 
mentheti meg a hazát.”24 Itt már a későbbi honvédel
mi bizottmány első jelei mutatkoznak, de most szá
munkra az a kiemelendő sajnálatos tény, hogy a hor- 
vát-magyar megegyezésről az országgyűlésnek nem 
volt módja vitázni.

Az elkészült országgyűlési határozat szövege más: 
a megegyezési készséget fejezi ki, konkrétumok nél
kül. Több személyt kívántak kinevezni azért, hogy 
egy majdani, magyar szempontból is törvényes hor
vát tartományi gyűlésen tárgyaljanak és elhárítsák a 
fegyveres konfliktust. Csány Lászlót nevezték máris 
meg e bizottság tagjául. Noha nem lett elfogadott or
szággyűlési határozat, a bán betörése után falraga
szokon tudatták a szöveget a lakossággal, amelynek 
egy kis része -  sajnos erre is voltak példák - ,  rokon- 
szenvvel fogadta a horvát csapatokat.25

Ezután a fegyvereké volt a szó.
Végül feltehetjük a kérdést: szándékozott-e adni 

valamit Ausztria hű horvátjainak? Noha a horvátokat 
örömmel támogatták a magyarok elleni akciókban, 
nemigen örültek volna egy erős szláv tényezőnek a 
Birodalomban, a birodalmi tanácsban. Elképzelhető, 
hogy a horvát politika pánszláv vonása riasztotta 
vissza az osztrákokat attól, hogy nyíltan és követke
zetesen támogassák Horvátországot Magyarország
gal szemben.26 M egtörtént viszont a támogatás ki- 
nyilakoztatása a bán rehabilitálásával, majd magyar- 
országi teljhatalommal való felruházásával, és csak 
örülhetünk, hogy a báni tisztségbe való visszahelye
zésről szóló kéziratot nem a magyar kormány fogal
mazta.

madia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. 
(Bp. 1954. [a továbbiakban: Beér-Csizmadia], 681-684. p.)

6 Az 1844. évi magyar nyelvi törvényjavaslat 7. §-a szerint: a 
jelen törvény kihirdetésétől számított 10 év elteltével Horvát
országban királyi kinevezéstől függő polgári és egyházi hiva
talokat csak magyar nyelven is tudó egyén nyerhet el. Az 
1843/44. évi országgyűlés, lrományok/II/5.

7 Szemere 1843. évi véleménye a magyar nyelv használatáról: 
„Mi szemközt így állunk a horvátokkal: ők életnyelvnek a hor- 
vátot követelik, és nincs jogunk azt eltiltani; ők hivatalos nyelv
vé is azt akarják emelni, azonban erről már joga van a statusnak 
határozni, /—/  s ha van sok status a világban, egy sincs olyan, hol 
különajkú népek egy alkotmány alatt élnek, melyben nem vol
na egy a hivatalos nyelv. / - /  a közéletben [a mindennapi élet
ben] a horvátnak joga van bármi nyelvvel élni, de a hivatalos 
nyelvet meghatározni a statusnak van joga /" Az 1843/44. évi 
országgyűlés. Rendi napló/1/147— 148. -  1843. júl. 6.
Az 1847/48. évi országgyűlésen a követek 1848. ápr. 6-án így 
fordultak a kapcsolt Részek lakosaihoz: ,/--/ A kapocs, mely 
Magyarországot a Részekkel egyesítse: közös szabadság, kö
zös törvényhozás, közös főkormány, közös király. A törvény- 
hozás azon szabadságért és jólétért, mely Horvátországra Ma
gyarországgal közösen fog kiáradni, kívánja, hogy a kapocs
nak nemzetisége magyar legyen, és elvárja, hogy eV a horvát 
hazafiak önként is ismerjék el. /--/” (kiemelés -  FKE) (Az 
1847/48. évi országgyűlés. Irományok, 191. sz. -  180.)

8 Minisztertanács, 1848. aug. 27. -  melléklet.
9 A bán letételének hírére a tartományi gyűlés a Habsburg-ural- 

kodó helyett egy szárd-piemontinak a meghívását latolgatta.
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Hauptmann. Ferdinand: Erzherzog Johann als Vermittler 
zwischen Kroaten und Ungarn im Jahre 1848. (Zűr Kunde 
Südosteuropas II/1.) (Graz. 1972. [a továbbiakban: Haupt
mann], 29.)

10 Kulmer, Franjo/Franz br. (1806-1853) Bécsben jogot tanult. 
Állami szolgálatát a M. Udv. Kancelláriánál kezdte. A horvát 
nemzeti párt egyik él-politikusa, viszont feltétlen királyhű. 
Szerém m. főispánja (1845). Egyike volt azoknak, akik Jel- 
laCic bánná nevezését szorgalmazták. A tartományi gyűlés kö
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kormányban. (F. Kiss E. személyi címszavak az 1848/49. évi 
lexikonhoz. Kézirat.)

11 Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. és 1849. 
évi forradalom idejéről. I—II. (Pest, 1867. [a továbbiakban: 
Szeremlei], 1848.jún. 10.). Stefan Pejakovic: Aktenstücke zűr 
Geschichte des kroatisch-slavonischen Landtages und dér 
nationalen Bewegung vöm Jahre 1848. (Wien, 1861. [A to
vábbiakban: PejakoviC], 79-84.)

12 Ilyen volt pl. Sztojakovics György ügyvéd, akit amiatt fogtak 
be, mert elment a prágai szláv kongresszusra. Az aug. 26-ai 
magyar minisztertanácsban tárgyaltak kicseréléséről Brandl 
János főhadnaggyal. (Magyar Országos Levéltár, 1848/49. évi 
minisztérium levéltára. Király személye körüli minisztérium. 
Elnöki [H 6.], 1848/854. sz. aug. 4.); U. ott: (Belügyminiszté
rium, Elnöki. [H 9.]. a továbbiakban: Bm, Elnöki, 1848/789. 
sz.); Szeremlei, 1848. júl. 10.; Pejakovié: 101-106.; Pesti Hír
lap, III .  sz.; Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei, Ministerrats- 
Protokolle, 1848 [a továbbiakban: M. Rat. Prot.], 1848. júl. 8. 
( I )

13 Pejakovic: 124.; Szilágyi Ferenc ismertetése Pejakovite mun
kájáról: A magyar-horvát kérdés okleveles tára. (Budapesti 
Szemle, 1862 [ló.köt.], 151). -  A 3. ponthoz vö. Szemere B. 
alább idézendő levelének vonatkozó részét.

14 Ezekről a minisztertanácsi üléseken: 1848. jún. 18., 21., júl.5. 
és a nádorhoz eljuttatott kormány-memorandumban: júl.4. -  
Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Szerk. és

bev. F. Kiss Erzsébet. (Magyar Országos Levéltár kiadványai 
11/15. Bp. 1989. [a továbbiakban: Min. tan. jkv-kl, 57-58., 60., 
62. -  M. Rat Prot., 1848. júl. 8. (I) 532. -  Kossuth Lajos az 
első magyar felelős minisztériumban. 1848. ápr.-szept. Szerk. 
és bev. Sinkovics István. (Kossuth Lajos összes munkái XII.), 
257. sz. -  Az uralkodó jún. 19-én bízta meg a főherceget a 
közvetítéssel. Erről szól Hauptmann.

15 Ld. a nádorhoz 1848. jún.27-én írt levelét. Ő használja a „neutraler 
Bódén" kifejezést még a Ministerrat előtt. (Vortrag, 1848/1274. 
sz.) -  A bán volt az, aki az első hívásra nem jelent meg.

16 Károlyi, BaL, 1/388. s köv.
17 „sem /--/ a nádor, /--/ se a magyar ministerelnök, /—/  nem 

valának oly helyzetben, hogy szemben az országgyűléssel s a 
magok pártjával, azokra valami részben is kielégítőleg rááll
hassanak, s így a fenséges közbenjárónak júl. 30-án Frankfurt
ba elutazásával nemzeti ügyünk békés kiegyenlítésének ez 
utolsó megkísértése is végét érte." Szilágyi: 151-152. 
(Pejakovié, 124.)

18 Bm, Elnöki, 1848/704.sz. -  Szemere (és mások) csak látszat
engedményekre gondolhattak, amelyeket adandó alkalommal, 
idővel vissza lehet venni, ill. úgy irányítani a fejlődés menetét, 
hogy a magyar fennhatóság ne szenvedjen csorbát. Ez magya
rázhatja semmitmondó törvényjavaslatát is.

19 Közlöny hivatalos lap, 1848/76. sz. -  Károlyi Á. úgy képzel
te, hogy a javaslatok még a július végi optimizmus jegyében 
születtek, majdnem egy hónap múltán! BaL, 1/396. s köv.

20 Min. tan. jkv.-ek. aug. 27.. 65.. Károlyi. BaL, 1/392., 393.
21 Károlyi, BaL: 1/394., II/Függelék. 10.. 11. sz. -6 3 4 .
22 Pázmándy Dénesnek, a küldöttség vezetőjének beszámolója. 

1848. szept. 11. Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 
1848-ban. I-II. (Bp. 1881.. 11/166.)

23 Beér -  Csizmadia: 526.
24 Közlöny, 1848/89. sz. - szept. 6. (a 4-ei ülésről)
25 Beér-Csizmadia: 349., 353., 356. jkv.-i sz., irományok 62. sz. 

-  683-684. -  Károlyi Á. BaL, I/392.-3. jegyzetében egybe 
van zavarva a kormányi javaslat és az országgyűlési határozat 
tartalma.

26 Fentiekre ld. Hauptmann vonatkozó részek.

1. TÖRTÉNELMI KERETEK

Az Egyház és állam modern kori viszonyára alapvetően 
két nagyobb változás gyakorolt erőteljes hatást. Az 
egyik a politikai környezetben lejátszódó radikális át
alakulás, amely már a reformáció megindulásakor 
(1517) felismerhető az egyes világi uralkodók új hitre 
történő reagálásaiban.1 Ezt a tendenciát erősítette az an
gol egyház elszakadása (1536) Rómától, amely nyíltan 
kifejezésre juttatja az állami, nemzeti „egyházak” meg
valósítási szándékát, az egyetemes, politikai hatalomtól 
független és afelett álló, egyházi tradíciót őrző Egyház
zal szemben.2 Hiába tette meg teológiai síkon a megfe
lelő lépéseket a Katolikus Egyház a Trienti 
(1545-1563)3 és az I. Vatikáni Zsinaton (1869-1870),4 
amelyek kifejezték, hogy az egyes országok és népek 
politikai és nemzeti érdekei nem jelenthetik az egységes 
krisztusi tanítás felaprózását és önkényes értelmezését.5 
A gallikanizmus, a jozefinizmus kialakulása mutatja, 
hogy a hitújításon, a parasztháborúkon (1525), illetve 
az Európa jelentős részére kiterjedő harmincéves hábo
rún (1618-1648) túljutott egyes politikai irányzatok 
nem tűrik a Katolikus Egyház függetlenségét, tanításá
nak és szervezetének egyetemességét, illetve a krisztusi
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Megjegyzések 
az egyház és állam 
modern kori viszonyának 
változásaihoz
alapításból levezetett tekintélyét. Sőt a francia forrada
lom lefolyása (1789-1797), és a nyomában éledő szel
lemi irányzatok jelzik, hogy már nem pusztán az Egy
ház és annak intézményrendszere kerül elutasításra, ha
nem magát a teista szemléletet és a középkori skolasz
tikus gyökereket kérdőjelezik meg.6 Az európai egyesí
tő törekvések nyomán létrejött olasz egység 
(1848-1870) a Pápai Államot is elsodorja politikailag, 
de éppen az ezt követő diplomáciatörténeti adatok bizo
nyítják, hogy a Szentszék milyen politikai megerősödé
sen megy keresztül, mind IX. Pius pápa (1846-1878), 
mind pedig XIII. Leó uralkodása alatt (1878-1903).7 A 
Pápai Állam megszűnése nem az egyházi intézmény-
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