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munkákra (lásd például legutóbb többek között: Mezey 
Barna: „ Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele". 
Budapest, Gondolat, 2009; Béli Gábor: A nemesek négy 
bírója. Pécs, Dialóg Campus, 2008), egyáltalán az ese
ménytörténetet a jogfejlődés szempontjából figyelő, azzal 
kiegészítő reflexiókra. Nem egyirányú hatásról, hanem 
kölcsönhatásról van azonban szó. A történettudomány 
irányzatai ugyanis megjelennek a joghistóriában is, s a két 
tudományág: történelem és jog időről időre feltalál olyan 
területeket, ahol csak interdiszciplináris módszerekkel ér
hetőek el eredmények (tipikusan ilyen a PTE és az ELTE 
jogtörténeti műhelyei által szorgalmazott jogi kultúrtörté
neti kutatás). Hóm Ildikó könyve kapcsán talán érdemes 
lenne a korszak vallási irányzatokkal átszőtt életének jog- 
történeti megközelítését is megkísérelni. Ez az időszak a

máig élő mítoszok kora: a „három nép, három nemzet, 
négy vallás” sematikus képének vagy a tordai országgyű
lésen deklarált „vallásszabadságnak”, egyáltalán állam és 
vallási közösségek kapcsolatrendszerének jogi értelmezé
se (lásd például: Herger Csabáné munkáit), jogforrások
ban való megjelenése, objektív értékelése, egybefíízve a 
korábbi eredmények vizsgálatával, új szempontokkal szí
nesíthetné a korszakról alkotott felfogásunkat.

V. Horn Ildikó könyve tehát számtalan új elágazási 
pontot és szempontot kínál a további vizsgálatokhoz, nem 
csak a történészek, de a jogtörténészek számára is. Szak
könyv és regény, kortörténet és korunk története (rés ges- 
tae), összegzés és kiindulópont egyszerre, amelynek kí
váncsian várjuk a folytatását.
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Az elmúlt történelmi időszak tragikus események 
sorával irányította a figyelmet Bosznia-Hercego
vina felé -  egyúttal felértékelte közjogi vizsgá
latát is. Szabó Szilárd (PhD, Miskolc) monográfiájának 

célja, új utakat kimunkálva, Bosznia- 
Hercegovina 1878 és 1918 közötti 
nemzetközi jogi, közjogi helyzetének 
részletes vizsgálata, ahol több mint 
harminckét éven át magyar politiku
sok álltak a tartomány közigazgatásá
nak élén.

A munka fontos kérdéseket tesz 
fel a téma kidolgozásához. Hogyan 
lehetséges a tartomány beillesztése 
a dualizmus bonyolult szerkezeté
be? Módosította-e azt? Mikor sze
rezte meg Ausztria és Magyarország 
Bosznia-Hercegovinát? Lehet bur
kolt területszerzésnek értelmezni az 
1878-as megszállást? Mi az „okku- 
páció” nemzetközi értelme? Hogyan 
értelmezendő az 1908. október 5-én 
kiadott annexiós proklamáció? A tö- 
rök-osztrák-magyar megállapodás 
(1909. február. 26.)? Ki annektált: az egységes osztrák
magyar birodalom, vagy Ausztria és Magyarország, mint 
két önálló állam között fennálló államszövetség, vagy

a történeti jogcímre alapozva egyedül Magyarország? 
Hogy áll a boszniai állampolgárság kérdése? Bevezet
hető volt-e a bosnyák alkotmány (1910) a parlamentek 
jóváhagyása nélkül? Levezethető-e Bosznia-Hercegovi
na igazgatása a Pragmatica Sanctióból? Az igazgatásban 
a közös elvek alapján kezelendő ügyek egy különleges 
fajtájával állunk-e szemben? Az alapkérdéseket a szerző 
a megfelelő helyen részkérdésekkel finomítja. Általáno
san megállapítható, hogy a kérdések és válaszok finom 
hálója a szerző kiemelkedő szerkesztési adottságaira 
utal!

A monográfia metodológiai szempontból kiváló, for
rásbázisa komplex és mintaszerű. Egyaránt kiterjed ma
gyar és osztrák forrásokra, elsődlegesekre és szekunde- 
rekre. A levéltári anyag egy része sajnos elpusztult, más 

része tragikus módon kallódik. Mégis, 
a forrásfajták igen sokszínűek: a tar
tományi jogszabályok, a közigazgatás 
helyzetéről rendszeresen kiadott jelen
tések, valamint az osztrák és magyar 
törvények. A levéltári kutatások a Ma
gyar Országos Levéltár, a Haus- Hof 
und Staatsarchiv, az Allgemeines Fi- 
nanz- und Verwaltungsarchiv és parla
menti matériák dokumentumaira épül. 
Épít ezen kívül minisztertanácsi jegy
zőkönyvekre, a sajtóanyagra, merített 
a döntéshozók naplóit, levelezéseit, 
más megnyilatkozásait tartalmazó for
ráskiadványokból is. Természetesen 
nem maradhattak el a nemzetközi do
kumentumok sem (Berlini Szerződés 
25. cikkelye, a 1879-es konvenció, az 
1909-es megállapodás).

A téma természetszerűen igényeli 
az interdiszciplináris feldolgozást -  a történeti és jogtu
dományi módszereket. Ezt a kettősséget a szerző mono
gráfiájában értő módon alkalmazza.
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A másodlagos irodalom feldolgozása kiváló. A histo
riográfiai prezentáció a 130 esztendő szakirodalmi termé
sére tekintettel teljesnek mondható. A szerző kritikailag 
részletesen ismerteti a szakirodalomban megjelenő állás
pontokat. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a szerző 
2003-tól mintegy 17 specifikus publikációt tett közzé.

Szabó Szilárd a szükséges mértékben elemzi a sokrétű 
befogadó közeget, Ausztriát és Magyarországot. Recen
zensként feltétlenül megértjük ennek nehézségét, amikor 
egy történeti-pszichológiai megállapításra hivatkozunk, 
amit Róbert Musil tett A tulajdonságok nélküli ember című 
könyvének I. kötetében, a Kákánia fejezetben: „Egyálta
lán, mennyi furcsaságot lehetne mesélni erről az elsüllyedt 
Kákáméról! Például hogy császári-királyi volt, s egyben 
császári és királyi is, bárkire-bármire illett ott vagy a k.k., 
vagy a k.u.k. jelölés, ennek ellenére komoly titkos tudás 
kellett ahhoz, hogy helyesen különböztessük meg, mely 
intézmények és személyek nevezendök k.k.-nak és me
lyek k.u.k.-nak.” Az előbbi kategóriák a legalább olyan 
széles és mély értelmű jelentéshordozó betűjelzéssel egé- 
szítendők ki, nevezetesen a m.kir. (u. kgl.) -  azaz a magyar 
királyi megnevezéssel, és a városoknál a törvényhatósági 
jogú (thj.), illetve a históriai eredetű szabad királyi (sz.kir.) 
megnevezés is megtalálható. És ott van még Bosznia-Her
cegovina speciális helyzete... Ez utóbbi rejtelmeinek fel
oldása a szerző nagy érdeme! Nagyjelentőségű ez, hiszen a 
vonatkozó monográfiák nagyrészt hiányoznak, ezért szük
séges az Ausztria és Magyarország közötti kapcsolat jogi 
természetének elemzése -  teljes történeti panorámával.

A Bosznia-Hercegovina jogállása (1878-1918) rész 
bevezetőjében a szerző igen jó áttekintést ad a kérdéses 
területre vonatkozó stratégiai tervezésről, elképzelésekről 
a 17-18. században, majd egészen 1878-ig.

A Berlini Szerződés meghatározó 25. pontja a következő 
volt: „die Provinzen Bosnien und Herzegowina werden von 
Österreich-Ungam besetzt und verwaltet werden”, a vég
rehajtás részleteiről az Oszmán Birodalom és a Monarchia 
1879. április 21-én kötött szerződést. Azonnal felmerült a 
terület jogállásának kérdése. Sok szerző érvek sokaságával 
burkolt (színlelt) területátruházásról értekezett -  kétségbe 
vonva a szultán szuverenitását. A Monarchia teljes „animus 
possidendivel” igazgatott. Nem kevés szerző hirdette az el
lentétes álláspontot, miszerint a Bosznia-Hercegovina felet
ti török szuverenitás 1878 után is fennállott. Ok a Berlini 
Szerződést nyelvtanilag elemezték (besetzen -  annektieren, 
verwalten -  inkorporieren), és történetileg támasztották alá. 
Szabó Szilárd utal az 1856. évi Párizsi Szerződés 7., épen 
maradó cikkére az Oszmán Birodalom területi integritásá
nak és függetlenségének fenntartásáról.

A szerző egyenként mérlegre teszi az érveket, több szu
verenitásfogalmakat elemez. Hivatkozik a Monarchia po
litikai vezetésének nyilatkozataira. így Andrássy is hang
súlyozta egy közös minisztertanácson, hogy a Monarchia 
Bosznia-Hercegovinát csak megszállja és igazgatja, nem 
tesz sem többet, sem kevesebbet. Az osztrák delegáció 
költségvetési bizottságában kijelentette, hogy a megszál
lásra európai megbízás (mandátum) alapján került sor. 
Utalnom kell arra, hogy a szerző a diplomáciai -  közjogi

__-  jogdogmatikai finom-elemzésben kiemelkedő képessé-
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gekröl tesz bizonyságot, így monográfiája több jogi disz
ciplína művelőinek figyelmére is méltó! A konklúzió: „a 
Berlini Szerződés és a konvenció alapján továbbra is Tö
rökország rendelkezett a Bosznia-Hercegovina feletti szu
verenitással, azonban a tartományok igazgatását közigaz
gatási cessió révén Ausztria és Magyarország gyakorolta”.

Bosznia-Hercegovina jogállása a szerző szerint az 
1908. október 5-re datált legfelsőbb kéziratok (a szuve
renitás kiteijesztéséröl) nyomán csak folyamatában telje
sült ki. Ismét felsorolásra kerülnek a különböző nézetek. 
Egyesek a hosszú ténylegességre hivatkoztak, mások el
birtoklásról beszéltek. Itt szerző az animus domini és az 
idő hiányával érvel. Szerinte a Monarchia a clausula rebus 
sic stantibusra sem hivatkozhatott. A proklamáció sokak 
szerint sértette a Berlini Szerződést.

Szerző szerint az 1909. február 26-i szerződést köve
tően a Monarchia és az Oszmán Birodalom között „Csak 
miután az orosz és a francia hozzájáruló nyilatkozat meg
érkezett, vagyis 1909. április 19-e után vált az annexió 
nemzetközi jogilag érvényessé”.

Bosznia-Hercegovina alkotmányjogi helyzete 1878- 
1918 között formálódott. A tervezetek sorában a kérdéssel 
Kállay Béni már 1877 tavaszán foglalkozott, iránymutató- 
an megállapítva, hogy Bosznia-Hercegovina „nem lenne 
a monarchia egyik feléhez sem csatolandó, hanem a mo
narchia közvetlen tartományát képezné, teljesen különálló 
kormányzással”. A szerző sokféle megfontolást ismertet: 
félelmet egy új kiegyezéstől, az egyik országhoz való csa
tolás aggályait, a Reichsland, a gyarmat (!) problematiká
ját. Aehrenthal közös külügyminiszter egyenesen trialista 
húrokat pengetett. Bár Bosznia-Hercegovina kapcsolódá
sának kiemelt helye volt, a tervek csak papíron maradtak. 
Bosznia-Hercegovina alkotmányjogi helyzetének előké
születei 1908 augusztusában a közös minisztertanácson 
újra napirendre kerültek. Figyelemre méltó Thallóczy 
Lajos emlékirata „Bosznia közjogi dolgairól”. Párhuza
mosan készült a proklamáció, eleinte „igazán centralista” 
passzusokkal (népcsaládok, közös jogar) -  vagyis „régi 
cafranggal”. Az uralkodói kéziratokat a bosnyák néphez 
intézett fejedelmi szózat kísérte, utalt a magyar trónhoz 
fűződő ősi kötelékekre. A magyar álláspont több változat
ban maradt fenn. A javaslatok a Szent Korona jogáról, ősi 
kötelékről beszéltek, Wekerle azonban csak az „erkölcsi 
jogosultságra" gondolt, hisz a históriai jogcím jó hivatko
zási alap a külfölddel szemben. A magyar jogfenntartás a 
törvényjavaslat vitája körül is felmerült. Nem volt szó a 
terület Magyarországhoz csatolásáról, csak arról, hogy az 
uralkodó jogainak Bosznia-Hercegovinára való kiterjesz
tése úgy értelmezendő, hogy az a magyar király jogainak 
kiterjesztését jelenti.

Az osztrák álláspont keretében Beck kifejtette a corpus 
separatum jelleg szükségességét, a magyar történeti jog
címre utalás a magyar fél által végrehajtott annexió téves 
látszatát keltené. A dualista felek között az erőegyensúlyt 
nem szabad veszélyeztetni. A megszállást közös ráfor
dítással, közös áldozatok árán vitték végbe. Nem kizárt 
viszont olyan preambulum a magyar javaslatban, amely 
a történeti jogcímre utal. Jellemző, hogy az annexiós tör
vényjavaslatokat a parlamentek sohasem tárgyalták.



Az osztrákok nem fogadták el a magyar történelmi jog
címre hivatkozást. Egyenesen „historischer Schwindef’-re 
hivatkoztak, és arra, hogy a magyarok egy rég letűnt kor 
elsárgult pergamenlapjaiból próbálnak jogcímet formál
ni Bosznia-Hercegovinára. A török szuverenitás azokat 
egyébként is rég eltörölte. A magyar fél a „Ráma” királyi 
címmel, a hitlevéllel, a koronázási esküvel, a Pragmati- 
ca Sanctio rendelkezésével érvelt. Több szerző szerint a 
jogcímnél a modem, nemzetközi jog elvén alapuló oszt
rák felfogás áll szemben a tradicionális rendi hagyományt 
képviselő magyar történeti állásponttal. Mindkét álláspont 
jogi köntösbe öltöztetett érveket. Szerzőjogi szempontból 
nem tartja őket megalapozottnak.

Mivel Bosznia-Hercegovina alkotmányjogi helyzetét 
nem szabályozta törvény, a szerző a szakirodalom ma
gyarázataihoz fordul, egyenként értékelve azokat. A meg
vizsgált lehetőségek a következők: Bosznia-Hercegovina 
mint állam nem gyarmat, Reichsland, Bosznia-Hercego
vina Ausztria és Magyarország kondominiuma, mellék- 
tartomány, Sondergebiet, Királyfi „dologi jogi" álláspon
tot képvisel magyar felségjoggal. Búza, Pál és Tihanyi a 
„kötelmi jogi” álláspontot, mindig közös megjelöléssel. 
Szabó Szilárd egyenként cáfolja a fenti nézeteket. Néze
te szerint, „mivel alkotmányjogilag Bosznia-Hercegovina 
nem képezte sem Ausztria, sem Magyarország területé
nek integráns részét, helyesebb, ha Bosznia-Hercegovinát 
Verdross álláspontját elfogadva Ausztria és Magyaror
szág koimpériumának minősítjük.” A tartományi illetőség 
problémája különösen összetett.

Bosznia-Hercegovina igazgatásának felépítését emlék
iratok készítették elő. Például Andrássy polgári szervezet
tel kívánt „pacifikálni”, az uralkodó egyelőre nem kivánt 
polgári igazgatást bevezetni. A tartományi kormányzat 
főnöke, aki egyben a terület katonai parancsnoka is volt, 
legfelső szervnek minősült. A tartományi kormányzatot 
osztályokba szervezték, ez később négyre nőtt. Csak a 
bosnyák alkotmány megalkotása idején került sor-javas
latok ellenére -  a tartományi kormányzat átalakítására. Az 
újabb reformra 1912-ben került sor. A katonai személyek
nek a polgári igazgatásban való alkalmazása és a polgári 
hatóságok szükebb-tágabb körben a katonaiak alá rende
lése végig jellemző maradt. A bosnyák egységek szerepe 
igen jelentős volt a Véderőben.

A tartományigazgatás megszervezésének első kísérlete, 
jó osztrák módon „Commission” és „Comité” segítségé
vel történt, ami igen bonyolult volt. A hatékonyságon javí
tott a közös pénzügyminiszter alárendeltségébe kerülése.

Bosznia-Hercegovina igazgatásának legfelső szintű irá
nyítását szabályozó törvényeket hosszan készítették elő. Az 
ötlet a magyar féltől származott. A közjogi nézeteltérések 
még olyan stiláris mozzanatokra is kiteijedtek, mint a „bi
rodalom mindkét fele” helyett a „magyar korona országai” 
illetve a „Reichsratban képviselt királyságok és országok” 
szerepel. A két törvény végül 1880-ban szentesítést nyert.

Az 1880:6. te. és az azonos szövegű, 1881. február 22-i 
RGB1. 18. sz. szabályozták Bosznia-Hercegovina igazga
tását egészen 1918-ig. Több ízben merültek fel reform
tervek. így 1882-ben, 1896-ban, 1908-ban, 1909-ben (új 
közös miniszteri tisztség sürgetése a Herrenhausban).

A nézetek Bosznia-Hercegovina igazgatására vonat
kozó normák megítélésre divergálnak: 1. B-H. igazgatása 
mint közös ügy, 2. B-H. igazgatása nem közös ügy (ezt 
például Wekerle és Szilágyi vallotta), 3. B-H. igazgatása 
már nem közös ügy, Ausztria és Magyarország belső ügye,
4. közös érdekű, közös elvek alapján intézendő ügyek.

A szerző szerint a magyar alkotmányjog alapján 
Bosznia-Hercegovina ügye a Pragmatica Sanctio és az 
1867:12. törvény alapján sem lehetett közös ügy. Nézete 
szerint olyan új közös érdekű ügy keletkezett, amelynek 
elintézésénél eltértek az ilyen ügyekre az 1867:12. tör
vényben előírt rendelkezések alkalmazásától.

Az 1880. évi törvények alkotmányjogi következmé
nyekkel jártak. 1. Módosult a közös minisztertanács ha
tásköre. Ez volt az 1880-as törvények értelmezésében a 
legfelső szintű közigazgatási szerv, a kiegyezésben nem 
szereplő hatáskörrel ruházták fel, megkettőzve a közös 
minisztertanácsot, ezzel egyértelműen módosították a ki
egyezési törvények közös minisztertanácsra vonatkozó 
rendelkezéseit. 2. A közös pénzügyminiszter hatásköre 
módosult. Ezt a minisztert egy 1879. február 26-i uralko
dói kézirat bízta meg B-H. adminisztrációjával, ami tulaj
donképpen törvényellenes volt. 3. A delegációk hatásköre 
módosult. A magyar delegáció hatásköre szélesedett, az 
osztráké csökkent. 4. A két kormány és a parlament hatás
köre is módosult. A két kormány jelentős szerepet játszott 
B.-H. igazgatásában, az 1880. évi törvények komoly befo
lyást biztosítottak. A parlament hatáskörének bővüléséről 
azonban nem beszélhetünk.

A szerző az összegzésben csiszoltan és klasszikus tö
mörséggel foglalja össze eddig kifejtett álláspontját. 
Bosznia-Hercegovina szuverenitását a Berlini Szerződés 
és az 1879. április 21-i osztrák-magyar-török konvenció 
nem érintette. A tartományoknál megmaradt a török szu
verenitás, de osztrák-magyar igazgatás alatt álló területek 
voltak. Nemzetközi jogi értelemben ez nem occupáció, 
hanem közigazgatási cesszió.

A szuverenitás nemzetközi jogi megszerzése (annexió) 
1909. április 19-én, a nemzetközi szerződés (Berlini Szer
ződés) részes államainak hozzájárulásával történt.

A tartományok Ausztria és Magyarország koimpériu- 
mát képezték a bonyolult közös ügyek miatt.

Bosznia-Hercegovina igazgatása következtében mó
dosult a közös minisztertanács hatásköre, új közös mi
nisztertanács keletkezett. Igaz törvényellenesen, de nőtt 
a közös pénzügyminiszter hatásköre. A magyar delegáció 
hatásköre bővült, az osztrák delegációé szűkült.

Az 1880-as törvények révén egy új, speciális közös ér
dekű ügy keletkezett. A közös ügyek száma nem gyara
podott, Bosznia-Hercegovina ügye ugyanis nem a Prag
matica Sanctióból, hanem nemzetközi szerződésből eredt.

Szabó Szilárd monográfiája igen jelentős új tudomá
nyos eredményeket hoz Bosznia-Hercegovina Ausztriá
hoz és Magyarországhoz fűződő, 1878-1918 közötti köz
jogi kapcsolódásait vizsgálva. A munkát kiváló stílus és 
bravúros forráskezelés jellemzi. Mindenképpen hasznos 
tudományos olvasmány jogtörténészek, nemzetközi jogá
szok, történészek számára.

Kajtár István


