
Aligha állíthatnék, hogy a hazai történetírás, és 
benne a jogtörténet tudománya nem szentelt vol
na kellő figyelmet az 1867-ben létrejött kétköz- 

pontú közép-európai birodalom genezisének, a dualiz
mus államrendszere működésének, államalkotó nemze
tei és nemzetiségei fejlődéstörténetének, vagy akár a 
monarchia felbomlásának. Klió polgári kori munkásai a 
sokak által „deáki tettnek” aposztrofált „közösügyi al
kut,” a Habsburg birodalom két legerősebb nemzete kö
zött létrejött kiegyezést, elsősorban és hangsúlyosan a 
trianoni történések fényében láttatták, míg a tájainkon 
egykor hegemón marxista történettudomány markáns 
képviselői a monarchia államrendszerét a bonyolult, és 
ellentmondásoktól sem mentes, függési viszonyok 
konstrukciójaként írták le. A „boldog békeidők” évtize
deivel címkézett dualista magyar állam és társadalom 
históriájának tablóját az elmúlt évtizedek tudományos
sága nagy ívű ecsetvonásokkal rögzítette, kitérve a ki
egyezéshez vezető út bemutatására, (Szabad György) a 
közjogi berendezkedés mindennapjainak megrajzolásá
ra, (Hanák Péter, Pölöskei Ferenc) a birodalom, és ben
ne a kárpát medencei gazdaság intenzív növekedésének 
elemzésére, (Berendt 7. Iván, Ránki György) valamint a 
német és orosz nagyhatalmi törekvések keresztútjára 
került államszövetség külpolitikai-diplomáciai környe
zetének felvillantására (Diószegi István).

A hosszú évtizedek gazdag termésének könyvtárnyi 
irodalmában azonban szembetűnő, hogy a szakma a 
„Horvát-, Szlavón- és Dalmátország” monarchiabéli 
helyzetére, Zágráb és Budapest megújított kapcsolatára, 
és az e viszonyt megalapozó 1868-as kiegyezési műre 
kevesebb figyelmet szentelt. Különösen az utóbbi fél 
évszázadban maradt adós a történetírás a „háromegy ki
rályság" és Magyarország együttélésének vizsgálatával. 
S e tételünk még akkor is áll, ha e sorok írója is foglal
kozott a kérdéssel, és természetesen kötelességszerűen 
említheti meg /. Tóth Zoltán, Pecze Ferenc és különö
sen Katus László idevágó, ám mégis régebbi kutatásait.

Az utóbbi esztendőkben azonban Heka László, a sze
gedi jogtörténeti műhelyben szorgosan munkálkodó fi
atal tudós, -  elődeit meghaladva -  sokat tett a ma- 
gyar-horvát sok évszázados -  jobbára békés -  együtt
élés közjogi környezetének feltárásában. A horvát al
kotmánytörténet fejlődési ívének tárgyalása mellett szá
mos közleményében vizsgálta a két nép bonyolult, és 
szövevényes viszonyrendszerének alakulását, míg ez év 
nyarán sikeresen megvédett doktori értekezésében, va
lóban feltette a koronát eddigi munkásságára. S tette ezt 
elsősorban a komparatív jogtörténetírás eszköztárának 
felvonultatásával, aminek révén a hazai és a délszláv 
kutatók eddigi egyoldalú, és polémiává nem dagadó 
monologizálása helyett ütköztette azok álláspontját, és a 
magyar tudományos nézőponttól el nem távolodva Zág
ráb és Budapest 1868-ban fél évszázadra rögzült közjo
gi viszonyáról önálló ítéletet alkotott.

„A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintet
tel a horvátországi 1868: I. törvénycikkre és a magyar- 
országi 1868: XXX. törvénycikkre” című értekezés va
lóban tiszteletet parancsoló irodalmi bázisra támaszko-
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dott. A szerző a megkerülhetetlen hazai és horvátorszá
gi levéltári forrásokon túl feldolgozta a magyar, a hor
vát és szerb kortárs irodalmat, és az utókor térségi és 
európai kutatóinak releváns munkáit, de felhasználta a 
kiegyenlítési mű alkotóinak, a tárgyalások résztvevői
nek visszaemlékezéseit is. Az értekezés külön érdeme, 
hogy a törvényhozások dokumentumai mellett nagyban 
hagyatkozott a vizsgált periódus időszaki sajtójának 
csaknem kimeríthetetlen évfolyamaira is.

A politikai hírlapok oldalainak vallatása azonban, 
melynek puszta tényét e sorok írója -  a maga részéről 
érthető módon -  csak elismeréssel nyugtázhatja, veszé
lyeket is hordoz magában. A napi sajtó, és a periodikák 
betűfolyama, a kortársi publicisztikai termés hömpöly
gő gondolatrengetege ugyanis könnyen csábíthatja a 
kutatót e forrástípus, és vele együtt természetesen a ko
rabeli hírlapirodalom jelentőségének, befolyásának túl
értékelésére. A tévedés kockázatával, magam úgy ér
zem, hogy a szerző mintha e nagyon is érthető kísértés
nek -  legalábbis részben -  engedett volna, és 1868-at, a 
magyar-horvát megbékélést -  többek között -  a hivata
losság sajtójának érezhető nyomásával is magyarázta.

Heka László értekezésének különösen nagy értéke, 
hogy -  miközben annak címében a dualizmus első sza
kasza történéseinek hangsúlyos bemutatására vállalko
zott -  nem csupán Pest-Buda és Zágráb közjogi komp
romisszumának újkori históriáját járta körül, hanem 
tablót tartott közönsége elé a magyar -  horvát állami 
együttélés első hétszázötven esztendejéről, kitért az 
1102-től datálható államközösség létrejöttének alkot
mányjogi értelmezésére, majd e viszony tudományos 
értékelésének különböző irodalmi változataira. A partes 
subjectae, pars adnexae, illetve socia regna 
hivószavakkal sommázható álláspontok között tallózva 
szerzőnk -  ismert jogforrási helyeket citálva -  meggyő
zően érvelt a későbbi „háromegy királyság” kapcsolt 
státusza mellett.

A XVIII. század végén, 1790-1791-ben, a rendi al
kotmányossághoz való visszatérés országgyűlésén azu
tán a pozsonyi diéta két törvénycikket is szentelt a hor
vátországi közjogi kondíciók rendezésére. Bízvást állít
hatjuk, hogy e két jogszabályi hely -  amelyeknek leg
újabb értelmezésére Heka László a rá jellemző pontos
sággal sikeres kísérletet tett -  okkal tekinthető a későb
bi egyenetlenségek formális origóinak. Az értekezés a 
reformkorban kibontakozó konfliktusokról, és azok 
okairól szólva az 1790: 58. és 59. cikkeken túl pedig 
már egyenesen akként formulázott, hogy „a magyar....



nemzeti eszme és a nemzetállam létrehozása, mint a 
magyar nemesség soraiban kitűzött cél, fölkeltette a 
nemzeti öntudatot a horvátoknál is,” amely azután elve
zetett az 1848-as nyílt fegyveres harchoz.

A magunk részéről azonban a kibontakozó viszály
kodás eredőinek megértéséhez mélyebbre hatolnék le. 
Eckhart Ferenccel valljuk ugyanis, hogy az „Alkot
mányfejlődés semmiképpen sem magyarázható... a jo
gi fogalmak fejlődéséből. Társadalmi változások, gaz
dasági és művelődési eltolódások sokkal fontosabb elő
idéző okok e téren,” továbbá, hogy Európa e táján egy 
jó évezrede velünk együtt élő népeknél és országaikban 
a .jogfejlődés legfőbb tényezői, a gazdasági és társadal
mi” körülmények csaknem megegyezők voltak, ezért a 
magyar politikai élet legjobbjai által megfogalmazott 
reformigények jobbára csupán az első lökést, és nem a 
kiváltó okot jelenthették a környező nacionalizmusok, 
és így a horvát nemzeti eszme kibontakozásában.

A fenti halk nézetkülönbség ellenére az értekezés 
méltatója mindazonáltal nem tagadja meg a szerzőtől 
elismerését azon okból sem, melyet a dolgozat reform
kori fejezetének olvastán érezhetett. Heka László 
ugyanis az éleződő magyar-horvát viszony esemény- 
történetét vázolva elvezette az olvasót annak megérté
séhez, hogy az évszázadokon át testvériesnek tekintett 
kapcsolat miként csaphatott át 1848-ban ádáz fegyveres 
ellenségeskedésbe.

A szabadságharc leverése, és az abszolutizmus újbó
li berendezkedése után a társországok politikai vezető
rétege csalódottan regisztrálhatta, hogy az udvart támo
gató magatartásukért jutalom helyett a veszteseket súj
tó büntetésben osztozhattak csupán. így aztán érthető, 
hogy Zágráb érdekeltsége a Birodalom alkotmányos vi
szonyainak rendezésében elősegítette a horvátok és ma
gyarok közeledését, jóllehet a hatvanas évek eleje-kö
zepe táján Zágrábban teljességgel még nem érezték el
érkezettnek az időt a kompromisszumkötésre.

Az osztrák-magyar kiegyezési tárgyalások sikere tet
te végül világossá az addig vonakodó Szábor előtt, hogy 
Bécs elengedte a horvátok kezét, és az államfő számára 
a „társországok” és Magyarország viszonya puszta ma
gyar belüggyé degradálódott. S mi több, Bécs, a horvá
tok tárgyalási hajlandóságát elősegítendő, a zágrábi tör
vényhozás feloszlatása mellett az unionista elkötelezett
ségű Rauch Levin bárót tette meg báni helytartóvá, új 
oktrojált választási rendelet látott napvilágot, és az 
egyes horvát történészek szerint rendőri terrorral kísért 
választási procedúra után megteremtődtek a feltételek a 
közjogi viszony rendezésére.

A munka súlyt helyezve az 1867. november 19. és 
december 23.-a közötti képviselőválasztási eljárás tör
ténéseire, vitába szállt a hatósági befolyásolásról szóló 
horvát állításokkal, mondván, hogy a zágrábi Országos 
Levéltár anyagában egy dokumentum sem támasztja alá 
a „rendőri nyomás” tételét.

A napi politika történéseinek köszönhetően, az új 
összetételű Szábor, megalakulását követően -  csakúgy, 
mint korábban a magyar országgyűlés -  hivatalos doku- 
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umrendszerét. Mindkét parlament megalakította a maga 
országos küldöttségét, és a felek visszatértek a tárgyaló- 
asztalhoz, megkezdődtek az intenzív megbeszélések a 
békés „kiegyenlítés” sarokpontjainak kimunkálására.

A horvát-magyar kiegyezés megteremtését célzó 
megbeszéléseket az értekezés a patikamérleg pontossá
gával követi nyomon, kimutatja a kiegyezés stipulációi- 
nak formálódását, az egyes pontok körül kibontakozott 
érdemi polémiákat, részletesen ecseteli a magyar fél -  
egyébként a haza bölcsének. Deáknak tulajdonított, s a 
fehér lap legendájával aposztrofált -  tárgyalási pozíció
ját.

A két delegáció által végül kimunkált, és a pesti, va
lamint a zágrábi törvényhozás placetjával tető alá ho
zott közjogi megegyezés -  alkotóik érthető elégedettsé
ge mellett -  erőteljes kritikát váltott ki a kortársi magyar 
és horvát ellenzéki körökben, csakúgy, mint évtizedek 
múltával a szakirodalom lapjain. Az értekezés e nézetek 
teljes körű bemutatásával azonban némileg adós ma
radt. A hiányérzetet hangsúlyozók közül ugyanis ma
gyar oldalról a kifogásait 1885-ben megfogalmazó 
Pesty Frigyes mellett a dolgozat csupán Tóth László ál
láspontjának felvillantására vállalkozik, míg az elége
detlen horvát hangok sorjázása helyett mindössze Katus 
László sommás megállapítását rögzítette, mely szerint 
„a horvátoknak biztosított különállás nem elégítette ki a 
fejlődő horvát nemzetet.”

A kortársi krónikás iménti halk megjegyzését azon
ban hamar elnyomhatja a kiegyezés kori jogforrások 
míves és példásan pontos elemzése, melynek révén a 
dolgozat a vizsgált intézmény-együttest nem csupán új
szerű megközelítésben tárgyalta, hanem kitért az 1868. 
évi XXX. magyar és az 1868. évi I. horvát törvénycikk 
eltérő szövegezésére is.

Heka László helyesen emelte ki az imént citált tör
vényhelyek azon vonását, mellyel a hatalom pesti és 
zágrábi urai valójában az állami közösség deklarálása 
mellett egyúttal megalapozták a monarchiában Horvát
ország alkotmányjogi státuszát. A magyar és a horvát 
törvényhozás 1868-as kiegyezése a horvátok széleskörű 
autonómiájának biztosításán túl a magyar szentkorona 
közösségében egyesült délszláv közösség számára szá
mos -  számukra bizonnyal több, mint szimbolikus je
lentőséggel bíró -  gesztust is tartogatott. E körben, az 
osztrák-magyar kiegyezés nyomán megejtett koronázá
si oklevél utólagos horvát megszövegezése mellett, an
nak törvényi hangsúlyozását kell aláhúznunk, mely rög
zítette, hogy az 1867. évi XII. törvénycikket, és annak 
jogi környezetét megtestesítő egyezményeket Zágráb is 
jogérvényesnek fogadta el. Ám tette ezt azzal a megszo
rítással, hogy a „jövőre hasonló alaptörvények és 
egyezmények csak Horvát-, Szlavón- és Dalmátor- 
szágok törvényes hozzájárulásával hozathassanak.” A 
horvát nemzeti büszkeséggel is számoló törvényszöveg 
azonban -  mint arra Heka László is helyesen mutatott rá 
-  a „háromegy királyság” számára aligha hozott állami 
önállóságot, hiszen „Ausztriával (és a külfölddel) szem
ben nem jelentett tényezőt, külön államot, hanem csak
is mint Magyarország része szerepelt.”



A nemzeti szuverenitás számos attribútumával nem 
rendelkező délszláv államalakulatot azonban a Pest és 
Zágráb közjogi és gazdasági viszonyait szabályozó ki
egyezési törvények passzusai bizonnyal kárpótolták. 
Mind ezekre az értekezés erőteljesen ráirányítja figyel
münket, midőn részletesen kibontja a „háromegy ki
rályság” és Magyarország kapcsolatrendszerét, és ecse
teli a gazdasági terhek vállalásának módozatait, és mér
tékét.

Heka László disszertációjában külön alfejezetet 
szentelt a kiegyezési törvények historiográfiájának, és 
annak a gazdag irodalmi forrásokat termő tudományos 
irodalomnak, amelyben magyar és horvát, szerb, illetve 
európai tudós elmék tették vizsgálatuk tárgyává az 
1868. évi XXX. törvény teremtette közjogi kapcsolat 
alkotmányossági, politikai és gazdasági relevanciáját. A 
nézetek, melyeknek forrásvidékét a pars subjectae, a 
partes adnexae, valamint a socia regna terminus techni
kusok elméleti gyökereiben vélhetjük fellelni, a per- 
szonál uniótól a valamiféle reálunión (szűk, vagy 
aszimmetrikus) keresztül egészen a szövetségi állam
eszméig terjedtek, és melyeket a dolgozat analízise ho
zott a ma emberéhez közel.

A szakirodalmi hivatkozások gazdagsága és sokszí
nűsége azonban a tanulmányban nem egyszerű öncélt 
képvisel. Heka László ugyanis a tudományos álláspont
ok fölött tartott szemléje után maga is megvonta az 
1868. évi törvények mérlegét, elutasítva a szövetségi ál
lamiságra, a reálunióra vonatkozó hivatkozásokat, és 
mély. dogmatikai okfejtése után azt a helyeselhető né

zetet rögzítette, mely szerint „Horvátország majdnem 
hogy „állam volt az államban,” de Magyarország szuve
renitása a „társországok” fölött nem volt kétséges és az 
több téren is kibontakozott.”

A magyar-horvát közjogi és társadalmi együttélés 
szülte majd évszázados feszültségeket azonban az 
1868-as alku nem volt képes teljességgel kioltani, és 
azok nem is maradtak meg a politikai szalonok falai kö
zött, vagy a tudományos polémia nyomdafestékes olda
lain. A két kiegyezési aktus szentesítése után röviddel 
világossá vált, hogy a zágrábi hatalom ellenzéke nem 
elégszik meg a törvényekben biztosított korlátozott au
tonómiával, és a hatalmat helyben megtestesítő báni 
helytartó-a politikai támadások tüzében mind Bécs, il
letve Pest számára kényelmetlenné válván -  távozni 
kényszerült székéből, és mi több, a következő választá
sokon már az 1868. évi XXX. törvényt negáló ellenzé
ki Nemzeti Liberális Párt került többségbe. A hangossá 
vált politikai színpad és az ellenzéki sajtó éles támadá
sa csak az erőviszonyok kiegyenlítődése, és a kiegyezés 
törvény revíziójának pesti ígérete nyomán csendesedett 
el, amelyekről az értekezés hitelesen számolt be.

Mindent egybe vetve Heka László részére eddigi 
munkássága, és különösen magas színvonalú, új tudo
mányos eredményeket felmutató doktori értekezése 
alapján a doktori fokozat megajánlására hivatott grémi
um csaknem száz százalékos támogatottsággal ítélte 
meg a szakmai jártasságát tanúsító PhD címet.

Révész T. Mihály

2004. október 14-én délután a Budapesti Ügyvédi 
Kamara dísztermében rendezte az Abaúj Antikvá
rium és Aukciósház a II. Magyar Jogi Könyvárve

rést. A 379, különböző időszakokból származó könyvet 
október 6-13 között kiállításon tekinthették meg az ér
deklődők, majd egy nappal később került sor a csaknem 
két órás árverésre. Kb. 50-60 érdeklődő előtt zajlott a 
nem mindennapi versengés. Ezen nem is csodálkozha
tunk, hiszen olyan jogi könyvritkaságok kerültek árve
résre, amelyek nemcsak a gyűjtők, de az aktív jogászok 
érdeklődését is felkeltették. Angyal Pál, Fayer László, 
Szladits Károly, Szlemenics Pál kiváló jogtudósok mű
vei mellett igen sok könyvritkaság is eladásra került. Pl. 
Compilatae Constitutiones Regni Transilvaniae et 
Partium Hungáriáé ... 1695-ös kiadása, amely Misz- 
Tótfalusi Kis Miklós műhelyében Kolozsváron került 
kinyomtatásra (kikiáltási ára 120.000 Ft); Erdély Orszá
gának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve, 
Kolozsvár, 1779, (50.000 Ft); Csatskó Imre: Bevezetés 
a természeti jogba és a tiszta általános természeti jogba 
1839-es kiadása (18.000 Ft); Bíró Márton 1819-ben 
megjelent Erköltsi keresztény oktatások különösen a fe- 
nyítő házakban raboskodóknak remélhető meg-jobbítá-

Magyar Jogi Lexikon 
250 ezerért...
sokra (24.000.-ft); Taray Andor: Kiderítése egy parla
menti felsőház szükségének ... 1870. (40.000 Ft). A rit
kaságok mellett több, a szerzők által dedikált könyvet is 
felkínáltak az árverésen. Külön izgalmas kategóriát je
lentettek a kéziratok. Ezek közül is talán Kossuth Lajos 
1828-ban kelt nyugtája volt a legértékesebb, amely 
300.000 Ft kikiáltási áron talált gazdára. A legnagyobb 
küzdelem Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikona na
gyon jó állapotban lévő 6 kötetéért folyt. Végül a kiki
áltási ár (100.000 Ft) két és félszereséért kelt el a kitű
nő, nagy hírű munka.

Az árverés végén az antikvárium tulajdonosai is elé
gedettek lehettek. A felkínált csaknem 400 könyvnek 
több mint 60%-a talált gazdára. Ebben jelentős szerepet 
játszott a reális kikiáltási ár is, amely lehetővé tette, 
hogy sokan elégedetten távozhattak haza ezen az estén, 
kezükben jelentős mennyiségű könyvet cipelve.

Tóth Béla


