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ségrendelet kibocsátásáról számolt be. [Nemzeti Tanács Naplója 
3395. p.]

7J Az 1934-es alkotmány bevezetése vitatható körülmények kö
zött történt. A hivatalos lapban két alkalommal jelent meg, 
először 1934 április 30-án, valamint egy nappal később május 
1-én is. Az első kihirdetés az említett 1917-es [lásd 72-es láb
jegyzet). a második pedig a Nemzeti Tanács által külön erre a 
célra kibocsátott felhatalmazási törvény alapján történt. Az 
1917-es háború idejére szóló felhatalmazási törvény alkalma
zása eleve aggályos volt. tény azonban, hogy az 1920 előtti 
szabályokon alapuló kivételes hatalom gyakorlására az alkot
mányos kormányzás keretei között is volt példa. Magának az 
alkotmánynak az átlépése azonban mindenképpen alkotmány- 
sértő volt. [B kaUNF.der 232. p.| Az új alkotmány ilyen jellegű 
bevezetését az akkor egzisztáló hatalom is túlzásnak tartotta, 
ezért egy szükségrendelettel [ Veroriliumg dér Bún- 
desregierung vöm 24. Aprít 1934 iiber die Abanderung dér 
Geschiifisordnung des Nalionalrales (BGBII. 1934/238)] mó
dosították a Nemzeti Tanács ügyrendjét, s így 1934. április 30- 
ára újra összehívták a Nemzeti Tanács 1933. március 4-én fél
beszakadt ülését.
Ekkorra azonban -  mivel Bécsbcn fegyveres felkelést robban
tottak ki -  a szociáldemokraták működését betiltották 
[Verordmmg dér Bundesregierung vöm 12. Február 1934. 
womil dér Sozialdemokroliseben Arbeilerpartei Österreichs

jede Beliiligung in Ösierreich verboten wird. IBGBI I. 
1934/78)]. majd a népképviseleti szervekben lévő mandátuma
iktól is megfosztották őket [ Verordmmg dér Bundesregierung 
vöm 16. Február 1934, betreffend die Abiinderung dér Verord- 
nung dér Bundesregierung 12. Február 1934, B.G.BI. Nr. 78.. 
womil dér Sozialdemokralischen Arbeilerpartei Österreichs 
jede Beliiligung in Ösierreich verboten wird. BGBI I. 
1934/100]. A mandátumok megvonása maga vitatható dolog, 
de további bizonytalan pontot jelentett, hogy a Nemzeti Ta
nácsnak a létszáma ezzel változott-e. Az alkotmánymódosítás
hoz ugyanis az összképviselők legalább felének jelen kellett 
lennie, és a jelenlévők kétharmadának támogatni kellet azt 
[BVG 1920. 44. cikkely (I) bekezdés). Az 1923-ban kibocsá
tott választójogi törvény [BGBI Nr. 1923/367] l.§-a a Nemze
ti Tanács létszámát 165 főben határozta meg. az elhunyt képvi
selők és a megvont mandátumok miatt azonban 1934. áprilisá
ban csak 91 tagból állt. Vajon a 165 vagy a 91 képviselő felé
nek kellett-e jelen lenni a határozathozatalnál? Az 1934. ápri
lis 30-ra összehívott ülésen 76-an jelentek meg, ebből a kor
mány előterjesztését 74-cn támogatták 2 képviselő ellenezte. 
Bár egy képviselő (Dr. Ernst Hampel) ügyrendi vitát kezdemé
nyezett. ezt az elnök elutasította, és megállapította, hogy a ha
tározati javaslatot a Nemzeti Tanács -  az alkotmánymódosítás
hoz szükséges többséggel -  elfogadta. [Nemzeti Tanács Napló
ja 1932-1934. 3405. p.[

Fium e sajátos helyet foglal el nemcsak a tágabb 
értelemben vett közép-európai, hanem ezen be
lül is a magyar jog- és művelődéstörténetben: a 

város sorsa hűen tükrözi a kor jellem ző jogi és poli
tikatörténeti sorsfordulóit és alapvető társadalmi
politikai folyamatait. Az 1870-es évektől kezdődő
en Fiumébcn az etnikai összefüggésben meginduló 
gazdasági-és kulturális fejlődés, a horvát-magyar 
közjogi viszonyok rendezése: az 1868-as horvát- 
magyar kiegyezés, valamint az 1870-ben életbe lépő 
provizórium egyik örvendetes hatásaként is értékel
hető. Annak ellenére, hogy a közjogi viszonyok ren
dezése egy kompromisszumokkal és horvát oldalról 
hangsúlyozott részleges egyet nem értéssel átszőtt 
átmeneti állapotot rögzített, a kialakult politikai sta
tus quo alkalmas volt arra, hogy teret engedjen, sőt 
egyfajta versenyszellemet élesszen a város fejlődé
sében meghatározó szerepet játszó három etnikum: 
a horvát, az olasz és a magyar népcsoport nemzeti
politikai és kulturális törekvései számára. Azok a 
gazdasági eredmények, kulturális események és po
litikai küzdelmek, amelyek az 1870-es évektől fog
va Fiúmét jellemzik, azokból az erőfeszítésekből 
adódott szükségszerű eredmények is, amelyeket a 
három népcsoport egymást vállvetve igyekezett 
megtenni a város politikai és kulturális arculatának 
meghatározásáért. Mindennek a fejlődésnek a hátte
rében az a jogi keretek által meghatározott feltétel- 
rendszer húzódik, amelynek kialakulása az 1868-as 
kiegyezés, valamint az ezt követő 1870-es provizó
rium rendelkezéseiben követhető nyomon. Az aláb
biakban e jogi feltételrendszer kialakulásának leg
fontosabb állomásait, fázisait vázolom fel a forrá
sokra és a forrásokban megnyilvánuló értelmezé
sekre alapozva.

Andrási Dorottya:

Fiume államjogi 
helyzetének rendezése 
és jelentősége 
a XIX. század második 
felében a jogforrások 
tükrében

AZ ELŐZMÉNYEK:
FIUME ÁLLAMJOGI HELYZETÉNEK 
RENDEZÉSE A KIEGYEZÉS ELŐTT

A XIX. században a kiegyezést megelőző magyar- 
horvát közjogi vitákból Fiume hovatartozásáról, és az 
ezt megelőző történelmi eseményekből a város státuszát 
rendező három alapvető törvényt, az 1776-os, az 1779- 
es, és az 1807-es szabályozás lényegi elemeit, valamint 
az 1848-as események következményeit kell megemlí
teni és kiemelni.1 A magyar-horvát közjogi gondolko
dás irányát egyaránt meghatározó, 1776-os Mária Teré- 
zia-féle szabályozás Fiúmét és körzetét a Magyar Koro
nához csatolta. A következő, három évvel későbbi, Fiu
me szabad kereskedelmi várossá nyilvánításáról szóló 
1779. április 23-án kelt királyi dekrétum hasonlóképpen 
alapvető jelentőségű jogforrás, amelyben az uralkodó



Fiume statútumait megerősítette, de Szörény (Severin) 
megyéből kiemelte és a város irányítását a Magyar Ki
rályi Helytartótanács közvetlen hatáskörébe utalta. A 
sokat hivatkozott rész szerint: „urbs haec commercialis 
Fluminensis Sancti Vili cum distríctu suo, íamquam 
separalum sacrae regni Hungáriáé Coronae adnexum 
corpus porro quoque consideretur atque ita in omnibus 
tractetur, neque cum alio Buccarano, veiül ad reginán 
Croatiae ab incunabulis ipsis perlinente distríctu ulla 
ratione commiscealur." A horvát közjogi felfogás sze
rint ezzel a közigazgatási átszervezéssel megszűnt min
den Horvátországgal meglévő, korábbi kapcsolat.2 Is
meretes, hogy a horvát közjogi gondolkodás a város ho
vatartozása feletti vitában ezt a szabályozást a Fiúméra 
való magyar jogigény egyik első megfogalmazásaként, 
a tengerre való kijutás első nyílt deklarációjának tekin
ti. (Id. separalum sacrae regni Hungáriáé Coronae 
adnexum corpus', vő.: ’kao odjeljeno i svetoj kruni 
Kraljevine Ugarske pridruzeno tijelo'.)

A következő jelentős törvény, az 1807. évi 4. tör
vénycikk, amely szerint Fiume a magyar korona szerves 
részét alkotja: „Sua Majestate sacraiissima ne diutius 
ardentia vota Slatuum el ordinum regni moretur. annu- 
ente, Civitas Fluminensis, pontusque, per Augustissi- 
mam. Imperatricem el Reginam Mariam Teresiam pecu- 
lari diplomale jam regno incorporata, praesenti articu- 
lo ad idein Regnum pertinere declaratur. Una vero:§ I. 
Gubernalori Fluminensi sub comitiis Regni in labula 
procenum, ablegatis aulem civilalis Fluminensis in la
bula Slatuum el Ordinum Competens sessio el votum 
iribuetur. "3 A fenti törvénycikk a város jogi hovatarto
zásának, rendezésének megerősítését jelentette, amelyet 
a szükségszerűen egymástól egyre inkább eltávolodó 
magyar, illetve horvát közjogi vélemény további kikris
tályosodása követett. A magyar-horvát közjogi vita 
központi gondolata ezután a ’regno incorporata...ad 
idein Regnum' ('bekebelezett rész az országba', vő. 
’prikljuceno je  Kraljevini' kifejezés értelmezése körül 
zajlott. Fiume a magyar álláspont szerint a korona köz
vetlen részét ( 'dió ugarske krune') alkotja, míg a horvát 
közjogi felfogás szerint a város mintegy Horvátorszá
gon keresztül, közvetve csatlakozik a magyar koroná
hoz. Ezt az álláspontot tükrözi a horvát rendeknek a 
zágrábi országgyűlésen saját álláspontjuk védelme ér
dekében 1808-ban megfogalmazott törvényjavaslata, 
amelynek értelmében a város és kikötője Horvátország
hoz tartozik. A horvát szábor 1808. augusztus 19-én el
fogadott, Fiumére vonatkozó rendelkezése a következő: 
„quod per articulum 8-um generális eorumdem regno- 
rum nostrorum congregationis die 29. Februarii el sub- 
sequis mensis...fundamenlo potissimum benigni 
reseripti regii dato 5. Septembris 1777. elargiti, porlum 
et civitatem Fluminensem pro integrante regni Croatiae 
parti considerandam hocque motivo lám gubernalori 
Fluminensi, quam et civilalis huius ablegatis sessionem 
ac votum tribuendum effective determinaverinl. '**

A fenti, 1808. évi 8. törvénycikk Fiume élére kor
mányzót nevezett ki, aki a megyei és városi küldöttek- 

—  kel, ill. a szabad királyi városok küldötteivel együtt fog

lalt helyet a száborban. Ezt a törvényt a császár is meg
erősítette. Ezzel a törvénnyel Fiúmét a horvát álláspont 
szerint, alkotmányos úton Horvátország integráns ré
szévé nyilvánították.5 Fiume az 1813-as francia meg
szállás és a rövid ideig tartó katonai igazgatás után 
1814-ben a Trieszt központtal működő Osztrák Tenger
mellék részeként a Monarchia fennhatósága alá került, 
1822-ben pedig a város jogi helyzetét ismét az 1808-as 
állapotoknak megfelelően rögzítették. így Fiume ismét 
az ún. Magyar Tengermellék irányítása alá került, egé
szen az 1848-as forradalmi események bekövetkeztéig.6 
Ekkor a fiumei városi elöljáróság kitartóan visszautasí
totta a város Horvátországgal való szorosabb összekap
csolódását szorgalmazó, részben a helyi, részben pedig 
a horvát anyaország részéröl jövő követelésekkel, és az 
ún. 'teljes városi autonómia ’ ( ‘punu gradsku autonomi- 
ju  j  megvalósítására törekedett. A teljes városi autonó
mia követelése lényegében az 1779-es, Mária Terézia- 
féle szabályozás fenntartására, a város ‘corpus separa
lum 'jellegének a megőrzésére vezethető vissza. Isme
retes, hogy a Fiumére vonatkozó horvát-magyar közjo
gi viták hátterében az állt, hogy a város mind etnikai, 
mind történelmi, mind pedig geopolitikai okokból kü
lönböző kultúrák és különböző politikai és gazdasági 
érdekek ütközőpontjában állt. A teljes városi autonómia 
megvalósításának követelése tehát egy egyensúlyi álla
pot rögzítését jelentette volna, amely a város szabadsá
gának és önállóságának a garanciája lehetne. Az 1808- 
as állapotokat helyreállító 1822. évi szabályozás azon
ban szükségszerűen különböző nemzeti érdekeket és ér
zelmeket sértett, hiszen ezt a horvátok a kikötővárosra 
való régi magyar jogigény ismételt megfogalmazása
ként értékelték. A horvát irodalomban gyakran szereplő 
megfogalmazás szerint Fiume, azaz Rijcka, mint az Ad
ria legészakibb és legjobb fekvésű kikötővárosa estében 
a „horvátoknak nem volt szerencséjük sem a Habsburg- 
liázzal, sem Magyarországgal, ill. az utóbbi időkben pe
dig Itáliával szemben. (A várost) mindig valamelyik 
nemzet igyekezett magéinak kisajátítani, vág)’ etnikai, 
vagy történelmi, vagy pedig geopolitikai okokból. ”1 
Tény, hogy Fiume földrajzi elhelyezkedése évszázado
kon keresztül meghatározta a város történelmét, száraz
földi megközelítésének nehézkessége pedig az elszige
teltség és a védelem összes hátrányát és előnyét jelen
tette a város és környéke számára. Kereskedelmi érte
lemben vett, a tenger irányában érvényesülő nyitottsága 
ugyanakkor a térségben ellensúlyozta ezt a zártságot, és 
vonzóvá tette a mindenkori nagyhatalmak számára.

1848-ban az egymásnak feszülő indulatok hevében 
az első polgári horvát szábor kihirdette Fiumének Hor
vátországhoz való tartozását, Josip Jelacic horvát bán 
pedig, mint Rijeka kormányzója, Josip Bunjevacot, 
Zágráb megye alispánját küldte a városba, mint saját 
helyettesét. Josip Bunjevac 1848. augusztus 31-én a 
horvát hadsereggel, azonban külön báni utasítás nélkül 
érkezett Fiúméba. Bunjevac a város elfoglalása után a 
városi kormányzóság működését felfüggesztette, és a 
kormányzónak meghagyta, hogy hagyja el a várost. Ez
után Bunjevac a város közigazgatásának irányítását
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Josip Jelacic bán nevében az ott lévő kis számú vezető 
olasz és magyar réteg heves tiltakozása ellenére átvet
te.8 A fiuemi patríciusoknak meg kellett hátrálniuk 
Bunjevac előtt, Fiume pedig az 1850-ben létrejött 
Rijekai Kormányzóság keretén belül két éven keresztül 
a báni Horvátország fennhatósága alá tartozott. Ekkor 
került Fiume először ténylegesen hosszabb időre, egé
szen az 1868-as kiegyezésig Horvátországhoz, hiszen 
korábban bármennyire Horvátország vette is körül, 
egyenesen a Magyar Korona része volt. 1852. április 7- 
én kelt császári pátens alapján Fiume Magyarországtól 
teljesen függetlenítve a császári birodalom részévé vált. 
A város -  autonómiáját féltve -  egyöntetűen tiltakozott 
a Horvátországhoz való tartozás ellen, 1860 után pedig 
feliratokat intéztek a császárhoz, hogy ismét Magyaror
szághoz kerüljenek.9

FIUME ÁLLAMJOGI HELYZETÉNEK 
SZABÁLYOZÁSA AZ 1 868-AS 
MAGYAR-HORVÁT KIEGYEZÉS 
ÉS AZ 1 870-ES PROVIZÓRIUM 
RENDELKEZÉSEIBEN

FIUME ÁLLAMJOGI HELYZETÉNEK 
RENDEZÉSE A MAGYAR-HORVÁT 
KIEGYEZÉSBEN

A magyar-horvát kiegyezésről szóló, 70 szakaszból 
álló 1868. évi 30. törvényben, amelyet a Horvátország
ban az 1868. évi 1. törvénycikként cikkelycztek be, a 
Fiumére vonatkozó szabályozás a Horvátországnak az 
egész Monarchián belüli helyzetére vonatkozó, a horvát 
és magyar közjogi viszonyokat rendező, valamint az au
tonóm ügyekre vonatkozó 47-70. szakaszának rendel
kezései között foglalt helyet. A létrejött egyezmény 
szövege szerint Fiume további megállapodásig közvet
lenül Magyarország közigazgatása alá került. Az 1868. 
évi 30-as törvénycikk 66. szakasza kimondta, hogy Fi
ume város és kerületet nem tartozik Horvátországhoz, 
hanem: „Mindazon terület, mely jelenleg Buccari váro
sával és kerületével együtt Fiume vármegyéhez tartozik, 
Fiume városa és kerülete kivételével, a mely város, ki
kötő és kerület, a magyar Koronához csatolt külön tes
tet (separatum coronae adnexum corpus) képez, s 
amelynek mint ilyennek külön autonómiájára s erre vo
natkozó törvényhozási és kormányzati viszonyaira néz
ve, Magyarország országgyűlése s Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországok országgyűlése és Fiume városa közt, 
kiildöttségi tárgyalások útján, közös egyetértéssel lesz 
megállapodás eszközlendő." A későbbi közjogi értel
mezési vitákra okot adó egyezmény szövegének horvát 
fordítása: „ U smislu prijasnjeg paragrafa priznavaju se 
kao k teritoriju kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dal- 
macije spadajuée I. Sve ono zemljiste, kője spada sada

skupa s gradom i kotorom bakarskim k zupaniji rieckoj, 
s izuzecem grada i kotara Rieckog, koj grad, luka i 
kőtár sacinjavaju posebno ugarskom krunom spojeno 
tielo i glege kojega kao takova, posebne autonomije i na 
nju protezucih se zakonodavnih i upravnilt odnosana 
uredenja, imát ce putem odborskih razpravah izmedu 
sabora kraljevine Ugarske i sabora kraljevinih 
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i grada Rijeke obée 
sporazumljenje postici".'0

A magyar-horvát kiegyezés végleges szövege Fiume 
államjogi helyzetére vonatkozóan az alábbi alapvető 
kérdésekben rendelkezik:

1. / Fiume államjogi státuszának meghatározása: 
'separatum sacrae regni coronae adnexum corpus ’ azaz 
a magyar Koronához csatolt külön test (vö. 'posebno 
tijelo pridruzeno ugarskoj krimi’. A törvénycikkben 
megfogalmazott 'csatolt külön test’ fogalma további 
közjogi interpretációs viták kereszttüzébe került. A ma
gyar álláspont szerint a „külön test" fogalma az önálló 
és közvetlen kapcsolatot jelenti a magyar koronával. 
Ezzel ellentétes a horvát értelmezés, amely a horvát 
szábomak az 1868-as határozatában öltött testet, és 
Fiumének a Horvátországon keresztül érvényesülő, ko
rábban már hangoztatott közvetett kapcsolatát hangsú
lyozta a magyar koronával."

2. /  Fiume, mint különleges államjogi egység autonó
miájának szabályozása a kiegyezés 66. szakaszában az 
önálló autonómia biztosítását jelentette, azaz a városnak 
és környékének Horvátországgal sem területi, sem kor
mányzati összekapcsolódása nem jött létre. A kiegyezés 
47. szakasza szabályozza a horvátok számára biztosított 
autonómia általános kereteit: „azon ügyekre nézve, me
lyek a közös országgyűlésnek és központi kormánynak 
fentarlva nincsenek", az egyezmény 48. szakasza pedig 
szabályozza Horvátország önkormányzati jogait a belső 
igazgatás, vallási és közoktatási ügyek és az igazság
szolgáltatás vonatkozásában. (A törvény tárgyi és terü
leti hatálya.) A 66. szakasz értelmében az autonómia 
ezen általános szabályozásától eltérően szabályozták 
Fiume helyzetét.12

3. / Az egyezmény a város közigazgatási és törvény
hozási berendezkedésének rendezését a későbbiekre ha
lasztotta. Ebben a kérdésben nem született megállapo
dás, mivel a tárgyaló felek nem tudtak megegyezni.

A Fiúméra vonatkozó közjogi viták másik része nem 
a törvényszöveg tartalmi értelmezésével, hanem a 66. 
szakasz becikkelyezése körüli eljárásjogi tényezőkkel 
állt összefüggésben. A november 14-iki országos ülésen 
ugyanis a magyar országgyűlés elfogadta a törvényja
vaslatot, majd a következő napon szavaztak a törvény- 
szöveg végleges becikkelyezéséről. Az uralkodó azon
ban még november 12-én szentesítette a törvénycikk 
horvát változatát, majd még a magyar országgyűlés 
összeülése előtt a Horvát Udvari Kancellária az uralko
dó engedélyével már Zágrábba küldte a törvénycikk 
horvát szövegét, amely azonban nem a fenti, a magyar 
országgyűlésen megszavazott változatot tartalmazta 
Fiúméra nézve: „grad Rijeka s kotorom pripada 
neposredno kraljevini Ugarskoj pa se prema törne ima _



odmah njoj i u t je lo v it iMivel a horvát-magyar szöveg- 
változatok egyeztetésére a horvát szábor összehívása 
miatti idöszüke miatt nem volt lehetőség, a 66. szakasz 
megváltozott szövegét egy cédulára írták, majd azt rára
gasztották az eredeti szövegen leírt 66. szakaszra. A 
horvát közjogi felfogás szerint ez az utólagos cédula az 
ún. „rijecka krpica" (fiumei folt j , amely az elfogadott 
törvényszöveg meghamisítását jelentette. Ezen, a 'fi
umei fo lt ' körül kialakult vitán alapult a horvát és ma
gyar politikai és jogi érdekek további szembenállása. 
Fiúménak a törvényben meghatározott különálló státu
sza (corpus separatum) ugyanis a horvát irodalom egy
séges érvelése szerint a város további jogi helyzetének 
megoldatlanságához járult hozzá, amely lehetőséget 
adott a magyar politikusok számára, hogy Fiúmét Flor- 
vátországból kiragadva és elválasztva a magyar érdekek 
és a magyar országgyűlés hatásköre alá rendeljék.13 A 
fenti helyzet „súlyosságához” horvát oldalról hozzájá
rult az a horvát belpolitikai tény is, hogy a kiegyezés 
horvát tárgyaló bizottságának tagjai az unionisták, és 
nem a nemzeti-pártiak közül kerültek ki, így a politikai 
véleményformálásban az ö véleményük volt a meghatá
rozó.

A további egyeztetési tárgyalások eredménytelensé
ge miatt a kiegyezés után Fiume és környéke „átmene
tileg” magyar kormányzás alatt maradt. Mivel a kiegye
zés tárgyaló delegációjában a magyarok, a fiumeiek és 
a horvátok egyaránt négy-négy fővel képviseltették 
magukat, és közülük a magyarok és a fiumei olaszok tá
mogatták egymást, a horvátoknak nem sok esélyük ma
radt arra, hogy érdekeiket és elképzeléseiket érvényesít
sék.14

FIUME KÖZIGAZGATÁSI BERENDEZKEDÉSE 
ÉS BÍRÓSÁGI RENDSZERE 
A KIEGYEZÉS ALAPJÁN

Az 1868-as magyar-horvát kiegyezés vonatkozó ren
delkezései elvi szinten szabályozták Fiume államjogi 
helyzetét. Ugyanakkor horvát oldalról egyrészt további 
ellenérzést szültek a magyarokkal szemben a kiegyezés 
ezen szakaszai létrejöttének körülményei, másrészt pe
dig az egyezményben Fiume számára biztosított önálló 
autonómia lefektetése, valamint ennek gyakorlati meg
valósítása, amely a horvát felfogás szerint egyfajta 
megosztottság, elszakítottság érvényesítését jelentette.

A kiegyezés részletkérdéseiben a további megegye
zés előmozdítása és az államélet gyakorlati rendezésé
nek elősegítése céljából egy 1868. november 7-én kelt 
királyi leirattal ún. királyi bizottságokat hoztak létre, 
amelynek Deák Ferenc is tagja volt. E bizottságok 
egyeztető tevékenysége és tárgyalásai azonban tovább
ra is eredménytelenek maradtak. így jött létre 1870-ben 
a magyar országgyűlés és a horvát szábor által is elfo
gadott provizórium, az ún. ‘rijecka p ro v iso r ia amelyet 
a magyar minisztertanács 1870. júíius 21-én terjesztett 
elő és 1870. július 28-án rendeletben is kiadott -  és

__amely majdnem ötven évig érvényben maradt. Az
20

1870-ben jóváhagyott provizórium a fiumei kérdés köz
jogi oldalát lezártnak tekintette: „Fiúménak hovatar- 
tozandósága...államjogi szempontból vitás kérdés lenni 
megszűnt”15 ugyanakkor előírta, hogy Fiume bcliigyeit 
közös megegyezéssel oldják meg, azaz a kormányzati 
és a közigazgatási viszony alapjait együttesen rendez
zék.

A közös megegyezés helyett azonban a magyar bi
zottságjavaslata alapján hozták meg a várost érintő ha
tározatokat, a város élére és a tengerészeti ügyek intézé
sére Zichy József gróf személyében magyar királyi kor
mányzó került, akit a király a magyar miniszterelnök el
lenjegyzése mellett nevezett ki. A királyi kormányzó 
hatáskörébe tartozott a helyi választások összehívása, a 
törvényességi felügyelet gyakorolása, a minisztériumok 
felé való közvetítés, de az 56 tagú városi képviselőtes
tület munkájába nem volt hatásköre beavatkozni. A vá
ros vezetése ugyanakkor az olasz származású politikus, 
Giovanni Ciotta polgármester kezébe került (1869), aki 
kiemelkedő szerepet töltött be Fiume Magyarországhoz 
tartozásának előmozdításában.16

A törvénykezésben egy első fokú bíróságot és egy 
fellebbviteli bizottságot állítottak fel: a fellebviteli bíró
ság részben a pesti Kúria, részben pedig a zágrábi hét- 
személyes tábla volt. 1871. november 1-jétöl Fiumébcn 
magyar királyi törvényszék működött, hivatalos nyelve 
az olasz volt, hatásköre pedig a tengerjogi, büntető, pol
gári peres és peren kívüli ügyekre terjedt ki. A nyelv- 
használatban a nemzetiségi törvény -  1868. évi 44. tör
vénycikk - ,  kimondta az „egyénre nézve a nyelv teljes 
egyenjogúságát." Fiume szabad városában a bíróság hi
vatalos nyelve az olasz volt, tengerjogi kérdésekben a 
horvát is, de a bírói határozat ilyenkor is olasz nyelven 
íródott, azonban horvát nyelvű fordítást kellett mellé
kelni hozzá. Más bíróságokkal való érintkezésben mind 
a saját, mind pedig a más bíróságok nyelvét lehetett 
használni.17

A második, 1882. február 27-én kelt királyi leirattal 
összehívott királyi bizottság megerősítette az 1868-as 
kiegyezésben foglaltakat -  csatolt különálló test -  Fiu
me közjogi állására vonatkozóan. A bizottság működé
se a részletkérdések gyakorlati egyeztetésében azonban 
továbbra is eredménytelen maradt. Elvi síkon a magyar 
és a fiumei bizottság véleménye egybevágó volt:,Fiu
me und dessen Gebiet gehört nicht zu den dreieinigen 
Königreiche (Croat. Slav. Dal.) sondern abgesonderles 
zűr ungarischen Krone direct und unmittelbar gehören- 
des Gebeit ist."'s A bizottságok a jogfolytonosság tala
ján állva az 1868-as szabályozásban lefektetett szabá
lyokat a korábbi, általam fent említett törvények alapján 
értelmezték. A tárgyalások folyamán egyetlen pontban 
sem sikerült megegyezni a delegációknak, lezárásuk
képpen a magyar és a fiumei küldöttség a horvát kül
döttség előzetes óvásával szemben a következő előter
jesztést tette: Fiume és kerülete számára ugyanazok a 
törvények érvényesek, mint amelyek Magyarországon 
érvényben vannak, Fiumére nézve módosítások a ma
gyar kormány által esetleg rendeleti úton életbe léptet- 
hetők.



történeti szemle

A KIEGYEZÉS HATÁSA 
A VÁROS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉRE 
-  A MAGYAR LIBERALIZMUS 
MODELLJE FELÉ

Az 1868-as kiegyezéssel megteremtődtek Fiume gaz
dasági fejlődésének politikai és jogi előfeltételei, a város 
életében minden bizonytalansága ellenére létrejött egy 
újfajta, modern alapokon kialakított, elsősorban jogi és 
etnikai erőviszonyokon nyugvó, gazdasági és kulturális 
értelemben egyaránt működőképes status quo, az önálló 
autonómiára alapozott egyensúlyi helyzet eredménye
képpen. Ennek a ténynek a következtében az 1870-es 
évektől kezdve a város és környéke egy több mint ne-
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ANDRÁSI Dorottya: Ispreplitanje kultwno-povijesne utoge i 

pravnog stanja Rijeke na prijelazu íz XIX. u XX. stoljece. in.: 
„Rijeka i madarska kullnra (Medunarodni znanstveni skup: Rije- 
ka (Fiume) és a magyar kultúra) ", Rijeka, Odsjek za kroatistiku 
Filozofskoga fakulteta u Rijeci - (Drzavni arhiv u Rijeci, 2004.
8-16. pp.)

Dragutin, PAVLIÓEVIC: Povijest Hrvatske. Zágráb. Naklada 
P.I.P. (Pavicic, 1994. 422 p. különösen: 252-263. pp.)

Iván, BEUC: Povijest institucija drzavne vlasti Kraljevine 
Hrvatske. Slavonije i Dalmacije. (Zágráb, Pravni fakultét. 1985. 403 
p.. különösen: 249-282., 338-352. pp.)

Ferdo. CUL.INOVIC: Rijeka u drzavnopravnom pogledu. in.: 
.Xbornik Rijeka". (Zágráb. Matica Hrvatska. 1953. 253-276. pp.)

FRIED Ilona : Emlékek városa -  Fiume, (Budapest. Ponté Ala
pítvány, 2001. 422 p.. különösen: 21-36 és 43-176. pp.)

Bosiljka, JANJÁTOVIC: Josip p l Bunjevac i pitanje Rijeke 
1848. godine. in.: ..Hrvatska IS4S. i IS49. (Zbornik radova)". (Zág-

Jegyzetek_______________________________________
1 Fiume 18. századi jogtörténetének, ill. a városnak a szabadkikötöi 

státusz elnyerése (1719) utáni közigazgatási szervezetének elem
zéséről. valamint az erre vonatkozó adatokról Id. VODIC HIS- 
TORIJSKOG ARHIVA RIJEKA, (Posebna izdanja historijskih 
arhiva u Pazinu i Rijeci. 7. ) Historijski arhiv Rijeka Pazin -  
(Rijeka. 1980. 55-57. pp.)

: A latin szövegközlés és magyarázatok ld. SZÁNTÓ Andor-KRÁL 
Vilmos: Fiume államjogi helyzete, Bp.,, 1901. 25. p„ A fenti idé
zet magyar fordításban: „Fiume e kereskedő város kerületével 
együtt ezután úgy tekintessék, mint a (ámbár) a magyar szent ko
ronához kapcsolt külön test és mindenben igy igazgattassék és sem 
Buccarival, ezen már kezdettől fogva Horvátországhoz tartozó te
rülettel, semmi módon össze ne zavartassák." SZÁNTÓ-KRÁL: 
i.m. 31. p. Mária Terézia 1779-es rendeletéről és az azt megelőző 
események értékeléséről ld. Ferdo, ÓULINOVIÓ: Rijeka u 
drzavnopravnom pogledu. in.: „Zbomik Rijeka", (Zágráb, 1953. 
259-261. pp.), ill. Bogoslav, SULEK: Nase pravice, (Zágráb, 
1868. 210-211. pp.) A horvát fordítás szövegközlése, valamint a 
szöveg értelmezéséről ld. Iván, BEUC: Povijest institucija drzavne 
vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, (Zágráb, Pravni 
fakultét, 1985.348. p.), Id. az itt idézett alapvető latin forrásközlés: 
Ferdo. RAÍK1: Documenta históriáé chroatie periodum antiquam 
illustrantia, (Zágráb, 1877., 34. függ.), Ferdo, HAUPTMANN: 
Rijeka (Od rimske Tarsatike do hrvatsko-ugarske Nagodbe), (Zág
ráb, 1951. 94. p
A fenti idézet latin és magyar szövegközlése ld.: „Ő felségének is 
megegyezésével, miszerint az ország karainak és Rendinek lángo
ló óhajtását többé ne késleltesse, jelen czikkely által kinyilatkoz- 
tatik, hogy Fiume városa és kikötője, melyet a dicső császárné és 
királynő Mária Terézia, külön diploma által már bekeblezett az or-

gyedszázados jelentős gazdasági és kulturális fejlődést 
ért meg. Egyszerre látszott érvényesülni a fejlődő város
képen és a szellemi életben egyaránt az elsősorban meg
határozó olasz, a kiegyezés után pedig az egyre növek
vő számban jelentkező magyar, valamint a várost körül
vevő, szintén az Osztrák Magyar Monarchiához tartozó 
Horvát Királyság kulturális hatása.19 Szimbolikusan ér
telmezve, ezek az együtthatók időlegesen egy egyensú
lyi helyzetet teremtettek, amely azonban a századfordu
lóhoz közeledve az 1890-es évek második felében a 
nemzeti mozgalmak megerősödésével kezdett megszűn
ni. Ekkor az Európa-szerte tapasztalható nemzeti-kultu
rális törekvések és a századforduló fokozottabb magyar 
és olasz nacionalizmusa a hasonló jellegű horvát törek
vésekkel találta magát szembe, amely azonban a város 
életének már egy új fejezetét képezi.

ráb, Hrvatski institut za povijest, 2001. 301-313. pp.)
Ferdo, HAUPTMANN: Rijeka (Od rimske Tarsatike do 

lirvatsko-ugarske Nagodbe), (Zágráb, Matica Hrvatska. 1951. 
141 p.)

HEKA László: A délszláv államok alkotmánytörténete, (Szeged, 
2002. 253. p.)

JASZI Viktor: Tanulmányok a magyar-horvát közjogi viszony kö
réből, (Bp„ Eggenberger Könyvkereskedés, 1897. 268 p., különö
sen: 1-51 és 143-169. pp.)

Milán. MARJANOVIC: Rijeka od 1868 - 1918. in.: „Zbornik 
Rijeka". (Zágráb. Matica Hrvatska, 1953. 215-252. pp.)

BOGOSLAV. $ULEK: Nase pravice, (Zagrcb. 1868. 496 p.)
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(Bp„ Vas Tivadar könyvnyomdája, 1901. 110 p.)
VODIC HISTORIJSKOG ARHIVA RIJEKA. (Posebna izdanja 

historijskih arhiva u Pazinu i Rijeci, 7., ) Historijski arhiv Rijeka, 
(Pazin-Rijeka. 1980. 353 p.)

szágba. ehhez tartozik. Egyszersmind pedig országgyűlés alkal
mával a Huniéi kormányzónak a főrendeknél. Fiume városa köve
teinek pedig a Karoknál és Rendeknél illetékes ülés és szavazat 
fog adatni." (SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 37. p.)

4 A fenti idézett törvényszöveg horvát fordítása: „Posto jc grad 
Rijeka po povelji i otpisu poslanih 5. rujna 1777. godine od neum- 
rle carice i kraljicc na staleze i redove öve kraljevine utjelovljen 
neposredno Kraljevini Hrvatskoj i pridruzen Severinskoj zupani- 
ji, to smatraju slavni stalezi redovi grad i luku Rijeku za cjcloviti 
dió öve kraljevine, i zbog tóga podijeliSe u Saboru Kraljevine 
mjesto i glas preuzvisenom gospodinu gubernatoru iza velikih 
zupana a poslanicima tóga grada medu slobodnim i kraljevskim 
gradovima.” (BEUC: i.m. 350. p„ RAÓKI: i.m. 40. függ.)

5 Fiume alkotmányos úton Horvátországhoz való csatolásáról ld. 
BEUC: i.m. 350. p..: „Tim zakonom je konaéno Rijeka ustavnim 
putem sastavnim dijelom Hrvatskog kraljestva, a madarska for- 
mulacija o pripadnosti Rijeke dobila autenticno tumacenje od 
samoga kralja. Tako je Rijeka mogla od sada ustavnim putem zas- 
tupati svoje interese na Hrvatskom saboru kao i sudjelovati u 
ijesavanju svih javnih poslova citavog Kraljestva.”. Az 1808-as 
királyi leirat értékeléséről ld. ÓULINOVIC: i.m. 263-264. pp. 
gondolatmenetét.

6 ld. VODIC HISTORIJSKOG ARHIVA RIJEKA, 55-57. pp., ill. 
SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 40. p„ BEUC: i.m. 350-351. pp.

7 Fiume gazdasági jelentőségéről és a magyar gondolkodásban be
töltött szerepéről Id. FRIED Ilona: Emlékek városa -  Fiume, (Bp., 
Ponté Alapítvány, 2001. 21-23. pp., ill. 365. p.) A szerző itt idézi 
Kossuth Lajos eredetileg „Tengerhez magyar!" címmel a Hetilap 
1846/8. számában írt vezércikkét, amely „Tengerre magyar!" 
szállóigeként vált ismertté, és amelyben Kossuth fiumei utazásé-,



ról és vasútépítés szükségességéről szólt. A témára vonatkozó bő
séges horvát irodalomból Id. pl. Dragutin. PAVLld’EVlC: Povijesl 
Hnatske, (Zágráb, Naklada P.I.P. Pavicic, 1994. 262. p.) (A fenti 
idézet magyar nyelvű ford. Andrási Dorottya.)

* Josip Bunjevac fiumei bevonulásának értékelése meglehetősen el
térő a magyar és a horvát közjogi és történeti szakirodalomban. 
Az 1848-as időszakból fennmaradt Bunjevac és Jelacic horvát bán 
levélváltása, amely jelenleg a Horvát Állami Levéltárban találha
tó. A levélváltások alapján rekonstruálni lehet az alispán tettének 
mozgatórugóit és a városban lezajlott eseményeket, valamint az 
események utóhatását Fiume politikai közéletére. (A levelezés 
megtalálható a Horvát Állami Levéltárban.) A fenti témára vonat
kozó horvát irodalomból: Bosiljka, JANJATOVIC: Josip pl. Bun
jevac i pitanje Rijeke 1848. godine, in „Hrvatska 1848. i 1849. 
(Zbornik radova)", (Zágráb, Hrvatski institut za povijest, 2002. 
310-311. pp.), ill. HAUPTMANN: i.m. 108. p.. ld. 
SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 41. p.

9 ld. SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 37. p. ill. VODIC HISTORIJSKOG 
ARHIVA RIJEKA, 55. p.

10 A törvényjavaslatnak a magyar országgyűlés által 1868. novem
ber 14-ei ülésén elfogadott magyar nyelvű szövegközlése, amely 
azonos a későbbiekben becikkelyezett törvény szövegével, ld. 
SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 67. p„ ld. HEKA LÁSZLÓ: A délszláv ál
lamok alkotmánytörténete, (Szeged, 2002. 169. p.), A kiegyezés 
általános értékeléséről, valamint az állomjogi berendezkedésről 
rendelkezésre álló irodalomból ld. pl. JÁSZ1 Viktor: Tanulmányok 
a magyar-honát közjogi viszony köréből. (Bp., Eggenberger 
Könyvkereskedés, 1897. 149. p., 1-51. pp.). ill. HEKA: i.m. 
165-170. pp.

11 A Fiume államjogi helyzetére vonatkozó témakörök tipológiájá
hoz felhasználtam HEKA: i.m. 165-170. pp. gondolatmenetét. A 
témával kapcsolatban rendelkezésre álló szakirodalomból ld. 
BEUC: i.m. 277. p„ . ill. CULINOVIC: i.m. 265-269. pp.

13 Az autonómia kérdéskörére vonatkozóan ld. JÁSZI: i.m. 149. p.
13 Vö. A BEUC i.m. 351. p.:”Na osnovu tzv. „rijccke krpice” na

Hrvatskougarskoj nagodbi"(§ 66) pitanje Rijeke nije bilo 
definitivno rijescno, pa su Madzari sve poduzeli da Rijeku sto 
vise odvoje od Hrvatske, koristeci njen separatni status sto nije 
bilo tesko obziront da jc zajedniéka Hrvatsko-ugarska vlada 
fungirala u Madzarskoj. te da je bila inspirana gotovo iskluci- 
vo madarskim interesima.” , ill. a ‘fiumei folt’-ra vonatkozó 
gondolatmenetét, valamint a kétféle szövegközlést ld. BEUC: 
i.m. 277. p., vö. PAVLIÓEVIÓ: i.m. 259-263. pp. gondolatme
netét.

14 A kiegyezési tárgyaló honát küldöttség összetételére és politikai 
állásfoglalására vonatkozóan, valamint az egyezményt megelőző 
honát belpolitikai események értékeléséről ld. PAVLlCEVIC: i.m. 
259-263. pp. A honátok egyébként az uralkodóhoz fordultak az 
ún. fiumei-kérdés ügyében, ld. BEUC: i.m. 350. p.: „blagoizvoli u 
Otcinskom nagnucu, kője je  pmna vjernome narodu ovih kraljev- 
ina vazda gojilo, ovimé izkazanom neoborivom pravu kraljevina 
Dalmacije, Hrvatske i Slavonije na grad Rijeku zakonito priznan- 
je  pribaviti i tinié vjerno odani narod ovih kraljevina za uvijek 
umiriti", vö.: FRIED: i.m. 23.p.

15 SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 72-74. pp., ill. VODIC HISTORIJSKOG 
ARHIVA RIJEKA. 57. p.

16 A Fiumei Kormányzóság felépítéséről és a királyi kormányzó 
jogállásáról rendelkezésre álló irodalomból az adatok alapján ld. 
pl. VODIC HISTORIJSKOG ARHIVA RIJEKA, 57-59. pp.. ill. 
FIRED: i.m. III.  p.

17 A birósági. valamint az 1871-ben felállított önálló ügyészségi 
szervezet felépítéséről ld. VODIC HISTORIJSKOG ARHIVA 
RIJEKA, 134-137., 153. pp.. ill. FRIED: i.m. 110-113. pp. A 
nyelvhasználatra vonatkozó szabályok ld. FRIED: i.m. 88-89. 
pp.. ill. JÁSZI: i.m. 266-268. pp.

114 SZÁNTÓ-KRÁL: i.m. 72-73. pp.
19 ld. A város életének kulturális-társadalmi jelentőségéről és gazda

sági fellendüléséről FRIED: i.m. 43-62., 63 176. pp.. így többek 
között említendő a közlekedési szempontból jelentős. Károlyvá- 
ros-Fiunte vasútvonal megnyitása 1873-ban.

MŰHELY
Erdődy János:

A pénz természete 
a római jogban*

BEVEZETÉS, PROBLÉMAFELVETÉS

A pénzzel kapcsolatos vizsgálódások kezdetén adó
dik a kérdés: vajon minek tekintették a rómaiak a pénzt. 
Dolog volt, vagy egészen más természetűnek gondol
ták? Amennyiben dolog volt, úgy a dolgok mely kate
góriájába sorolták? Ennek a feltevésnek a hátterében 
pedig egy gyakorlati kérdés húzódik meg: hogyan kezel 
a római jog elsősorban dologi jogi szempontból egy at
tikai vázát, 100 sestertiust, illetőleg 100 mérő búzát? 
Vajon felfedezhetünk-e különbségeket?

Mielőtt a fenti kérdésekre megpróbálnánk válaszol
ni, érdemes áttekinteni a pénzzel kapcsolatos római jo
gi communis opiniót. Ezek szerint a pénz egyfelől rés 
consumptibilis (Inst. 2, 4, 2), Iustinianus ugyanis azt

__.mondja, hogy nem lehet haszonélvezetet alapítani azo-
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kon a dolgokon, amelyek használat által felemésztet- 
nek (quete ipso usu consummuntur); ilyen például a ga
bona, a bor, az olaj, és így tovább. Közel áll ezekhez a 
készpénz is, ám a Senatus mégis úgy határozott, hogy 
erre lehet haszonélvezetet alapítani annak érdekében, 
hogy adott esetben például az örökös megfelelő bizto
sítékot kapjon a hagyományostól. Mindezeken túl az is 
általánosan elfogadott nézet, hogy a pénz helyettesíthe
tő dolog, amely ha kötelem tárgyaként szerepel, a ge
nerikus szolgáltatásra irányadó szabályokat kell rá al
kalmazni. A helyettesíthető dolgok „párja” a specifikus 
dolgok köre; ezek ügyleti mibenlétével kapcsolatosan 
írja Ulpianus a Digestában, hogy ha valaki pénzt, vagy 
egy halom pénzt stipulál, akkor csupán egyetlen stipu- 
latio történik, mivel ezt az ügyletet nem úgy kell fel
fogni, hogy a pénzt darabonként kell stipulálni. Ugyan
akkor, ha valaki egy bizonyos dolgot stipulál, annyi 
stipulatio történik, ahány dolog szerepel az ügyletben 
(vö.: Ulp. D. 45, 1 ,29pr [ad Sab.]). Ebből általában azt 
a következtetést vonják le, hogy a pénz helyettesíthető 
dolog. Sokkal inkább védhető azonban, ha azt mond
juk, hogy a pénz önálló, különleges mivoltának igazo
lása olvasható ki ebből a helyből. Ulpianus persze csak 
alig tetten érhetően utal erre, és nem is illeti külön el
nevezéssel a pénzt, vagy a pénzösszeget, hacsak nem 
gondolja ilyen külön névnek magát a pecunia elneve
zést. Harmadikként1 érdemes Iavolenustól idézni a


