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I. A  horvát terü le tek  helyzete  
a 11. század  után

A  horvát, a szlavón és a dalmát területek a 11. szá
zad óta -  különféle módon bár, de -  csatlakoz
tak a Magyar Koronához.1 E területek eleinte 

perszonáluniót alkottak Magyarországgal, azaz közös 
uralkodó mellett megőrizték saját közigazgatásukat 
és jogrendszerüket is. Emellett jelentős szempont volt 
számukra, hogy kereskedelmi kiváltságaikat mindvé
gig megtarthatták, azt a magyar uralkodók soha nem 
kívánták elvonni tőlük.2 Ha a 15. század elején más 
útra kényszerülő tengerparti területrészre, Dalmáciára 
mindez kevésbé volt is igaz,3 a másik két -  jelentősebb 
-  területi egység kapcsán elmondhatjuk, 
hogy egyrészt Horvátországban mind
végig a sajátos zsupánságok alkották a 
közigazgatást, a Sabor hozta a területre 
vonatkozó szabályokat, a területet pe
dig a horvát bán irányíthatta, Szlavónia 
pedig királyi magánbirtok lett, ahol a 
rex junior (például Imre [1184-1196],
Béla [1221-1226] vagy Kálmán [1226
1241]) nyerhetett értékes igazgatási és 
irányítási tapasztalatokat.

A 15. századra a két terület közöt
ti kapcsolatok erősödtek, és kialakult a 
horvát-szlavón bán pozíciója, aki a ma
gyar országos méltóságok egyikeként a 
magyar királynak volt felelős. Ezen or
szágok így egységes területként váltak a 
magyar állam kapcsolt részeivé (Regna 
Tripartita Dalmatiae, Croatiae et Slavo- 
niae). Főrendjei személyes meghívottjai 
lettek a magyar Országgyűlés Felsőtáb
lájának, míg az Alsótáblába három kö-
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Horvát-Szlavónország 
helyzete a kiegyezések 
után

vetet delegálhattak, akik a szabad királyi városokat és 
a köznemességet képviselték.4 A magyar Országgyűlés 
által hozott törvények természetesen e területeken is ér

vényesek voltak, de a Sabomak saját jog
alkotási hatásköre is volt. Kiemelendő 
ugyanakkor, hogy a horvát Sabor által ho
zott törvények nem mondhattak ellent a 
magyar törvényeknek, így a modern jog
forrási hierarchiában leginkább a törvény 
és rendelet kapcsolatával írhatnánk le a 
korabeli jogi helyzetet. Mindez azonban 
csak a korabeli és a modern gondolkodás 
közötti különbséget támasztja alá, hiszen 
a korszakban az autonómia egyik fontos 
pillére volt a saját jogalkotási jogosultság. 
Ezt támaszthatja alá, hogy az igazság
szolgáltatási rendszer nem tagozódott be 
szorosan véve a magyar bírósági struktú
rába, annak autonómiáját megőrizhették.
A 19. században fellendülő horvát nacio
nalizmus „Háromegy Királyság” néven 
is hivatkozza ezen államalakulatot, ami 
azonban a területek és a magyar állam 
között fennálló jogi kapcsolat miatt nem 
tekinthető alkotmányjogilag pontosnak.
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A közismert hármas címer,5 amelynek tetején a magyar 
Szent Korona kap helyet, jól példázza ezen országok vi
szonyát a magyar államhoz.6

II. A z  o sztrák-m agyar k iegyezéshez  
vezető  út

Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a 19. század máso
dik felében milyen módon kapcsolódott Horvátország 
és Szlavónia Magyarországhoz, és erre a kapcsolódásra 
milyen hatással volt a korszak számunkra fontos két ki
egyezése: az 1867-es osztrák-magyar „kiegyenlítés” és az 
1868-as horvát-magyar kiegyezés. A szárd-francia-oszt- 
rák háborúban kulcsfontosságú, 1859-es véres solferinói 
csatavesztés, a háborút lezáró villafrancai békekötés és az 
1866-os porosz-osztrák-olasz háborús königgratzi (vagy 
sadovai) csata a Habsburg Birodalom gyengeségeit jelez
te. Több forrás is arra mutat, hogy a birodalom a szétesés 
küszöbén állt ekkoriban, hiszen a bécsi kormányzatnak 
nem csupán a háborús vereségekkel, hanem a jelentősen 
növekvő államadóssággal és az ezeket követő gazdasági 
krízissel is szembe kellett néznie.7 A nyugat-európai hely
zet rendezéséhez azonban szükség volt arra, hogy a bi
rodalom legnagyobb, nem osztrák/német nemzetisége, a 
magyarok ne kelhessenek fel újra, az 1848-1849-eshez 
hasonló „rebelliót” csapva. Egy végletekig kizsigerelt és 
megalázott, a Schmerling-provizórium által elnyomott 
nemzet felkelése ugyanis az osztrák csapatok hátulról való 
megtámadását jelentette volna. Így Bécsnek érdeke volt 
egyezkedni Pesttel, ami a másik oldalról is fogadókész
ségre talált. A készülő egyeztetések szellemi atyjaként

Deák Ferencet tiszteljük. Pölöskei Ferenc ezt az alábbiak
ban fogalmazta meg: „A kiegyezésbe torkolló, egyezke
dő tárgyalások, kölcsönös engedmények 1865-ben látvá
nyosan közeledtek egymáshoz. (...) A kiegyezés alapjait 
Deák az ismert 1865. évi húsvéti cikkével, illetve májusi 
leveleivel fektette le, amelyekben a Pragmatica Sanctio 
szerint a Habsburg-ház trónörökösödési joga, az »együtt- 
birtoklás« és a Monarchia »biztossága« csakúgy szere
pel, mint a magyar alkotmány elismerése az udvar által.”8

III. A z  O sztrák—M agya r M onarch ia

A létrejött kiegyezés egy speciális államalakulatot hozott 
létre Kelet-Közép-Európában. Jelen tanulmányban a ki
egyezés azon részei kerülnek csak górcső alá, amelyek a 
horvát-magyar viszonyt befolyásolták a későbbiekben. 
Az 1867 és 1918 között fennálló Osztrák-Magyar Mo
narchia dualista államberendezkedésének kulcsa a közös 
ügyek, közös érdekű ügyek és a belügyek hármas felosz
tása volt Bécs és Pest között. E viszonyrendszerben a Mo
narchia többi nemzetisége -  leginkább számarányuk és 
történelmi hagyományaik okán -  kevésbé fontos szerepet 
töltött be. Az újonnan összehívott magyar Országgyűlés a 
kiegyezési törvényt (1867:12. törvénycikk a magyar koro
na országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi or
szágok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek 
elintézésének módjáról) 1867. május 29-én ratifikálta,9 az 
uralkodó pedig -  június 8-i magyar királlyá avatása után10 
-  július 28-án szentesítette azt.11 A két ország „indivisibili- 
ter ac inseparabiliter” összetartozása immár törvényerőre 
emelkedett (2. §). A két ország közötti közös ügyeket a
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hadügyek (9. §), a külügyek (8. §), illetve az ezen területek 
fedezésére szolgáló pénzügyek (16. §) tették ki.12 Mindez 
azt jelentette, hogy ezen területeken Magyarország nem 
bírt autonómiával, azaz a kérdések a frissen felállított kö
zös minisztériumokban (27. §) és a két ország parlamenti 
képviselőiből álló delegációkban (29. §) dőltek el. Ezen 
ügyek közös vitelének szükségességét a Pragmatica Sanc- 
tio alapján vezették le. A másik nagy ügycsoport a közös 
érdekű ügyek (52. §) voltak (például az államadósságok, 
a vámok, a vasutak vagy a pénzrendszer), amelyek olyan 
„nagy fontosságu közügyek, melyeknek közössége nem 
foly ugyan a pragmatica sanctióból, de a melyek, részint 
a helyzetnél fogva, politikai tekintetből, részint a két fél 
érdekeinek találkozásánál fogva; czélszerübben intéztet- 
hetnek el közös egyetértéssel, mint szorosan elkülönöz- 
ve” 13 Ezen területeken tízévente úgynevezett „kis gazda
sági kiegyezésnek” kellett megtörténnie, azaz a feleknek 
meghatározott időnként a kereskedelem és a gazdaság te
rületén egyeztetési kötelezettségük volt. Minden ezeken 
kívül eső ügy belügynek számított, és a két ország saját 
parlamentje bírt joghatósággal. Itt kell kiemelni a közigaz
gatás, az igazságszolgáltatás, a jogalkotás vagy az oktatás 
kérdéseit.

Az így létrejött Osztrák-Magyar Monarchia egy olyan 
politikai igényt foglalt államszervezetbe, amely mind a 
magyar, mind az osztrák fél aktuális igényeit -  kompro
misszumok árán bár, de -  ki tudta elégíteni. Létrejöttével 
kapcsolatban a korabeli politikai realitások nem kínáltak 
más, vérmentes utat.14 A Monarchia így egy soknemzeti
ségű birodalom lett Európa közepén, amelyben a horvát és 
a szlavón területek magyar joghatóság alá kerültek, míg a 
dalmát részt az osztrákok irányíthatták. Horvátország al
kotmányjogi helyzetével a kiegyezés egyáltalán nem fog
lalkozott, mivel azt Magyarország részének tekintették. 
A soknemzetűséget sok birodalom volt képes kezelni a 
múltban, ám a 19. század közepe-vége Európában a nem
zetek öntudatra ébredésének is a korszaka, így a kérdés 
rendezése nem várathatott magára sokáig országunkban 
sem. A horvát területek nagyobbak voltak mind lakosság
számukban, mind kiterjedésükben az olyan ismert ország
részeknél is, mint Tirol, Szilézia vagy Karintia. Ráadásul a 
Monarchia déli területein egy etnikailag rendkívül homo
gén lakosság élt, így a Magyar Koronának régi „adóssá
ga” volt az autonómia kérdésének jogi rendezése. Itt elég 
utalni az 1848-1849-es események kapcsán fellángoló 
magyar-horvát ellentétekre.

IV. H rvatsko-U garska  N agodba

A helyzet rendezését megkönnyítette, hogy Horvátország
ban az 1867 végén15 tartott választásokon a kiegyezéspárti 
hungaroszláv unionisták (Unionista Párt) arattak győ
zelmet. A horvát-magyar kiegyezés (Hrvatsko-Ugarska 
Nagodba) az 1868:30. törvénycikkel (A Magyarország, 
s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fenforgott 
közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény 
beczikkelyezéséről) került a magyar, míg az 1868:1. tör
vénycikkel a horvát jogrendszerbe. A Horvát-Szlavón Ki-

rályság -  vagy ahogy a pesti köznyelv tudatosan nevezte 
akkoriban: Horvát-Szlavónország -  ezzel egy viszonylag 
széles autonómiával bíró része lett az Osztrák-Magyar 
Monarchiának. Bár a törvény végig konzekvensen Hor- 
vát-, Szlavón- és Dalmátországokról beszél, a dalmát 
területek az osztrák fél irányítása alatt állottak, és nem 
képezték részét Magyarországnak. A törvény több parag
rafusában (19. §, 33. §, 42. §) megtalálhatjuk a teendőket 
arra az esetre, „ha Horvát-Szlavonországok kormányza
ti területe, Dalmátia tettleges visszacsatolásával, vagy a 
határőrség közigazgatási egyesítése által növekednék”, 
azaz láthatjuk, hogy a magyar politikai elit nem mon
dott le a 11. századi területek visszatéréséről. A törvény 
65. paragrafusa le is szögezi, hogy „Magyarország (...) 
mint eddig is számos ízben felszólalt ez ügyben, ezentul 
is követelni fogja a magyar szent korona jogán Dalmatia 
visszacsatolását, követelni fogja annak Horvátországhoz 
kapcsolását”. Mindezen helyzetet tetézte, hogy Dalmácia 
említése a magyar és a horvát törvényekben eltérő módon 
szerepelt, így a két -  elvileg mindenben azonos -  szöveg 
kapcsán folyamatos vita volt, hogy melyik tekinthető ér
vényesnek. E lebegtetés mindannak ellenére végig figye
lemmel kísérhető volt a politikai diskurzusokban, hogy a 
dalmát terület visszacsatolása fel sem merült realitásként.
A határőrvidéki rendszert -  mivel összeegyeztethetetlen
nek tartották a dualista berendezkedéssel -  a 19. század 
végén felszámolták, és a területeket a Magyar Koronához, 
illetve a Horvát-Szlavón Királysághoz csatolták.16

A megszerzett tág autonómia dacára az érintett terüle
tek és Magyarország „egy és ugyanazon közösséget ké
peznek” (2. §), azaz a területi autonómia jogi kodifikáci- 
ójának kérdése fel sem merülhetett akkoriban. Az együvé 
tartozást szimbolizálta a közös és egyszeri királykoroná
zás, illetve a közös hitlevél is, bár gesztusként értékelhető, 
hogy ez utóbbit -  1622 óta először -  immár horvát nyel
ven is ki kellett állítani. A törvény 3. §-a egyértelművé te
szi, hogy az 1867-es osztrák-magyar „nagykiegyezésben” 
foglalt közös és közös érdekű ügyekben a horvát-szlavón 
területeknek semmiféle saját joguk nincsen, ezen ügyek 
vitelébe a magyar kormányzaton keresztül tudnak csak 
részt venni. A horvát-magyar kiegyezés az egy évvel ko
rábbi „kistestvérének” tekinthető, hiszen ugyanazon elvek 
és kodifikációs gyakorlat alapján született. Ez akkor is így 
van, ha „a magyar-horvát közös ügyek sokkal nagyobb 
mértékben szűkítették a horvát autonómiát, mint a biro
dalmi ügyek a dualizmus idején Magyarország belső kor
mányzati önállóságát”.17 A horvát területek autonómiái 
dacára leszögezhető, hogy a terület felett a magyar politi
kum és gazdaság fennhatósága érvényesült.

A Nagodba is tartalmazta, hogy a gazdaság és a ke
reskedelem területére vonatkozó megállapodásokat tíz
évente a feleknek át kellett nézniük, és szükség esetén 
kezdeményezni a módosításukat. A horvát félnek pénz
ügyileg hozzá kellett járulnia mind a közös horvát-ma- 
gyar ügyekhez, mind pedig a ’67-es kiegyezésben ta
lálható birodalmi közös és közös érdekű ügyekhez. 
Előbbiekhez tartozott például az udvartartás költségei
nek megajánlása (6. §), az újoncajánlást vagy a hadköte
lezettséget illető törvényhozás (7. §),18 de a legnagyobb
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Horvátország és a határőrvidékek a 17. század végén
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vitát a pénzügyek közös kezelése jelentette (8. §). Lát
hattuk, hogy az osztrák-magyar kiegyezés csak a had
ügyek és a külügyek fedezetére vonatkozóan „vonta el” 
a pénzügyek kezelésének kérdését a magyar kormány
zattól. Ezzel szemben a Nagodba 8. paragrafusa az or
szágos pénzügyek kezelését teljes mértékben „a magyar 
szent korona összes országainak közös országgyűlésé
hez” utalta. Erre a helyzetre utalt fenti idézetében Ress 
Imre is. Bár voltak mindkét fél részéről olyanok, akik 
nagyobb pénzügyi önállóságot biztosítottak volna a hor- 
vát félnek, de ez végül egyik fél tárgyalóküldöttségében 
sem kapott támogatást. A horvátok félelme az volt, hogy 
túl nagy terhek szakadnának rájuk, míg a magyar fél nem 
kívánt a birodalom többi népének (például a cseheknek 
vagy a lengyeleknek) jogalapot és precedenst biztosíta
ni a tartományi autonómián túlmutató törekvéseikhez.19 
A horvát fél adóképessége arányában volt köteles hozzá
járulni a közös ügyek viteléhez: ezt az Osztrák-Magyar 
Monarchia közös ügyei tekintetében a magyar kvóta 
6,4407799 százalékában állapították meg (12. §), míg a 
közös horvát-magyar ügyek tekintetében a megállapított 
százalék nagyobb lett volna, mint amit Horvátország fej
letlen gazdasága ki tudott volna termelni -  ezzel pedig 
a belügyekre jutott volna kevesebb - , ezért tíz évre 2,2 
millió forintnyi jutányos beligazgatási átalányt állapítot
tak meg (15. §). Mindazon ügyekre, amelyek nem tartoz
tak a közös horvát-magyar ügyek körébe, törvényhozási 
és végrehajtási autonómiát kaptak a horvát területek. 
Ilyen volt a beligazgatás, a vallásügy, a közoktatás vagy 
az igazságszolgáltatás, „ide értve a tengerészeti jog ki
szolgáltatásán kivül a törvénykezést is, minden fokoza
tán” (48. §). E belügyi igazgatás alapján kezdte el a terü

leti igazgatás megváltoztatását a horvát fél, és az 1870-es 
évektől kezdve fő- és alispáni járásokat, illetve nyolc 
megyét (comitatus)20 alakított ki a területén. Külön pa
ragrafus rendelkezett arról, hogy mind a törvényhozás, 
mind a közigazgatás, mind pedig a bírósági eljárások so
rán a horvát nyelv számít hivatalosnak. A törvényhozás 
kapcsán a magyar király természetesen fenntartotta a 
szentesítés jogát magának.

A magyar Országgyűlés mindkét Házába delegálhatott 
-  lakosai mennyiségének arányában -  a horvát fél képvi
selőket: a Felsőházba két főrendi tagot, míg az Alsóházba 
huszonkilenc képviselőt küldhettek (32. §, 39. §). Emel
lett természetesen az osztrák-magyar közös ügyeket tár
gyaló delegációkban is helyet kaptak a horvát képviselők 
a 41. paragrafus alapján. A horvát képviselőknek minden 
területen lehetővé tették a horvát nyelv használatát is.21 
A horvát területek élén a horvát bán állt, akit a magyar mi
niszterelnök ajánlatára és ellenjegyzése mellett nevezett ki 
a magyar király, azaz a magyar központi kormányzásnak 
előzetes és utólagos kontrollt is biztosított a rendszer a ki
nevezés tekintetében. A bán a törvény értelmében jogilag 
a Sabornak volt felelős, ám a valódi helyzet azt mutat
ta, hogy politikailag a magyar kormány irányában volt 
nagyobb a felelőssége. Helyzete és pozíciója így nem 
felelt meg mindenben egy autonóm kormány vezetőjé
nek, hiszen például a magyar királlyal csak a magyar 
kormányon keresztül érintkezhetett. A magyar kormányt 
az ilyen kérdésekben a kiegyezés után létrehozott tárca 
nélküli külön horvát-szlavón-dalmát miniszter képvisel
te. Az első, aki e posztot betöltötte, Bedekovich Kálmán 
(Koloman Bedekovic) volt, akit 1871-ben horvát bánná is 
megválasztottak.



Horvátország és Szlavónia közigazgatási beosztása a 20. század elején 
(forrás: Soksevics Dénes-Szilágyi Imre-Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bereményi Könyvkiadó, Budapest, é. n., 165. p.)

IV. A  k iegyezés tanulságai

Ulpianus híres mondása a magánjog területén az úgyneve
zett „nemo plus iuris” szabály,22 azaz: senki sem ruházhat 
át több jogot másra, mint amennyivel ő maga rendelke
zik. E regulát kiterjesztve használva kijelenthetjük, hogy 
a magyar fél 1868-ban semmi olyat nem adhatott meg a 
horvátoknak, amit az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés
ben ő maga nem kapott meg. Így a saját horvát hadsereg 
felállítása vagy a diplomáciai missziók teljesítése fel sem 
merülhetett. A pénzügyek tekintetében már nem ennyire 
egyértelmű a helyzet: Deák Ferenc is azt az álláspontot 
képviselte, hogy a horvát-magyar viszonyt minél keve
sebb problémával érdemes megterhelni, hiszen csak így 
várható el hosszú távon a két ország harmonikus együtt

élése. A helyzetet nem javította jelentős mértékben a hor- 
vát-magyar kiegyezési törvény módosítása sem (1873:34. 
tc. a Magyarország, és Horvát-Szlavon- és Dalmátorszá- 
gok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlitése iránt 
létrejött, az 1868. évi 30. tc. által beczikkelyezett egyez
mény némely szakaszainak módositásáról, illetőleg kiegé- 
szitéséről).23 Talán e téren a magyar politikai elit lehetett 
volna nagyvonalúbb a horvát féllel szemben. Mindazon
által leszögezhetjük, hogy a Hrvatsko-Ugarska Nagodba 
valóban széles körű autonómiát garantált számos terüle
ten a horvát területeken élőknek, és a horvát nemzetiséget 
az Osztrák-Magyar Monarchián belül -  a két államalkotó 
nemzet után -  a harmadik legjelentősebb nemzetté avatta, 
ami hozzájárult Horvátország későbbi gazdasági, politikai 
és társadalmi fejlődéséhez.

Gosztonyi, Gergely

Die Lage des Königreichs Kroatien und Slawonien nach den Ausgleichen
(Zusammenfassung)

Die kroatischen, slawonischen und dalmatischen Gebiete 
traten nach dem 11. Jh. auf unterschiedliche Art und Wei- 
se der Ungarischen Krone bei, so verhilft eine getrenn- 
te Untersuchung der rechtlichen Regelungen für diese 
Gebiete der wissenschaftlichen Gemeinschaften zum 
besseren Verstandnis des ungarischen Staatsaufbaus. 
Die Studie stellt neben dem Weg zum österreichisch- 
ungarischen Ausgleich auch die wichtigsten Lehren aus 
dem Ausgleich dar, und so führt sie den Leser zur ein- 
gehenden Analyse des kroatisch-ungarischen Ausgleichs

(Hrvatsko-Ugarska Nagodba). Die Schlussbilanz ist -  
trotz der Probleme -  positiv, denn der Hrvatsko-Ugarska 
Nagodba gewahrte den Menschen auf kroatischen Ge- 
bieten eine weitgefasste Autonomie in zahlreichen Be- 
reichen. Der Ausgleich erhob die kroatische Nation zur 
drittwichtigsten Nation der Österreich-Ungarischen Mo- 
narchie -  nach den zwei staatsgründenden Nationen - , 
was in erheblichem MaBe zur spateren wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Kroati- 
ens beitrug.

11



Jog________
Iwtéoeti szemle'— /

Jegyzetek______________________________________

1 A 11. századot megelőző korszakról részletesen lásd Heka László: 
A délszláv államok alkotmánytörténete (Szeged, 2002, 106-127. p.)

2 Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet (Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003, 83. p.; a továbbiakban: Magyar alkotmánytörténet)

3 Teke Zsuzsa: Harc Dalmáciáért a 7-15. században -  Városok a bi
rodalmak között (História, 2011. 5-6. szám, 15-18. p.)

4 Magyar alkotmánytörténet, 85. p.
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Triune_Kingdom #mediaviewer/ 

F ile :C oat_of_arm s_of_C roatia_-%281868-1918%29_with_ 
crown.svg

6 Ez jelenik majd meg az 1868:30. tc. 61. paragrafusában is a horvát- 
magyar kiegyezés kapcsán.

7 Ne feledjük, hogy mind a Bach, mind a Schmerling nevével fémjel
zett korszakok jelentős anyagi ráfordítást igényeltek a központi kor
mányzat részéről!

8 Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc a kiegyezési tárgyalások idején 
(Kisebbségkutatás, 12/3. szám, 2003, 524-535. p.)

9 A törvény mellett 209, ellene 89 képviselő szavazott, míg 83-an 
tartózkodtak.

10 Itt említendő meg, hogy a koronázáson a horvát politikai elit nagy 
többsége visszautasította a részvételt, ezzel is jelezve elégedetlensé
gét a helyzet kezelésével és a Sabor feloszlatásával kapcsolatban.

11 A kiegyezés szabályait az 1867:14., 15. és 16. törvénycikkek tették 
teljessé.

12 Balogh Judit: Közös érdekű ügyek a dualizmus rendszerében (Jog
történeti Szemle, 2007. 3. sz., 2. p.)

13 1867:12. tc., 52. §

14 Az utókor abban a „szerencsés” helyzetben van, hogy majd 150 év 
távlatából másképp ítélheti meg Kossuth Lajos Cassandra-levelét. 
A teljes levél letölthető online: http://mek.niif.hu/04800/04882/ 
html/ szabadku0183.html (utolsó letöltés: 2014. november 2.)

15 1867. december 19-23.
16 Soós István: A Horvát-Szlavón Katonai Határőrvidék -  Védelem a 

török ellen (História, 2011. 5-6. sz., 37. p.)
17 Ress Imre: Horvát-magyar összecsapás és kiegyezés (1848-1868) 

-  Nemzeti érdekek és Habsburg-központosítás (História, 2011. 5-6. 
sz., 56. p.)

18 Itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a 7. § c) pontja egy régi 
horvát sérelmet orvosolt azzal, hogy „végre a besorozásnál gond le
szen arra, hogy az ujonczok minő fegyvernemre leginkább alkalma
sak, s a tengerpart ujonczai főleg a hajóhadba osztatnak be”.

19 Ress Imre: i. m., 56. p.
20 Modrus-Fiume, Zágráb, Varasd, Belovár-Kőrös, Verőce, Pozsega, 

Szerém és Lika-Korbávia
21 A horvátországi választójog kérdésében részletesen lásd Pecze Fe

renc: A z európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados ma- 
gyar-horvát államközös ség fejlődése (1102-1918) (Hunyadi Szövet
ség, Budapest, 2001, 291-292. p.)

22 Ulp. D. 50, 17, 54.: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam 
ipse haberet.

23 Lásd még: Heka László: Az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés a 
sajtó tükrében (József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karának tudományos bizottsága, Acta Juridica et Politica, 
Szeged, 1998)

ELŐADÁS
Hinrich Rüping

Az ügyvédség története 
jogi korszaktörténetként1

1. Kutatási távla tok

A  nemzetiszocializmus idején a jogi korszaktörténet 
csupán az igazságszolgáltatás történetére korlá
tozódott. Az érdeklődés középpontjában az igaz

ságügy és ennek részeként a bíróságok működése állt, 
úgymint a Reichsgericht (Birodalmi Bíróság), a Volksge- 
richtshof (Népbíróság), továbbá a politikai bíróságok, a 
bírók és az ügyészség.

Egyetlen korszaktörténeti kutatás sem foglalkozik az 
ügyvédek helyzetével, annak ellenére, hogy a kiképzé
sükből és munkahelyi előmenetelükből messzemenő kö
vetkeztetések vonhatók le. A „terrorjog” jelzővel illetett 
nemzetiszocialista rendszer tetteiért való társfelelősség 
kérdése esetükben nem úgy merül fel, mint a többi, sza-
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bad hivatáshoz tartozó személy esetében. Ez elsősorban a 
német nemzet által sürgetett „visszaemlékezés” dokumen
tumaiból derül ki, és különösen a zsidó ügyvédek önélet
rajzain alapul.

A nyolcvanas évek végén a kutatási lehetőségek kiszéle
sedtek. Az addig rejtegetett levéltári anyagok kiértékelése 
lehetővé teszi a büntető védőügyvédek munkaterületé
nek és a totális államban meglévő cselekvési szabadsá
guknak a feltérképezését. A dokumentumok alapján az 
ügyvédi tevékenység lényege az állami érdekek képvi
selete a jog területén, ezáltal a szakma gyakorlói az el
nyomás eszközeivé váltak. Az állami feladat-kijelöléssel 
szemben hamarosan megjelentek az első törekvések egy 
ellenpólus létrehozására, amelynek célja az ügyvédek
nek önmaguk „megfékezése” lett volna. Ennek értelmé
ben, a berlini ügyvédek visszafogása jegyében, először a 
büntetőeljárásban az áldozat vallomása mellett kötelezővé 
tették a tettes, a passzív alany és a szemtanú meghallga
tását is.

2 . A  ce lle i ügyvédi kam ara program ja

Ebben az összefüggésben a cím úgy értendő, mint „A cel
lei ügyvédek tevékenysége a nemzetiszocializmus idején ”. 
A projekt célja a gazdag cellei aktaállomány kielemzése, 
amelyet az újra meg újra megismételt kortörténeti kuta
tások tettek lehetővé. A kutatás magját az OLG (Német
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