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I. A hatásköri bíráskodás megjelenése 
a magyar jogban

A hatásköri bíráskodás a közjogi bíráskodás egy 
fajtája, a hatalommegosztás alkotmányos bizto
sítéka, ezért ilyenről Magyarországon csak a ha
talommegosztás rendszerének megvalósítását követően 

beszélhetünk. 1848 előtt ugyanis a hatalmi ágak nem vol
tak elválasztva, így azok különállását, azt, hogy egyik se 
nőhessen a másik fölé, intézményesen védeni sem kellett 
-  illetve nem lehetett.

Amennyiben pedig az önkormányzatok és a közpon
ti hatalom közötti hatásköri vitákat, hatáskör-túllépéseket 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 1848 előtt a joggyakorlatban 
elsősorban az önkormányzatok autonómiájának védelme 
volt a cél, ezért a vármegyei közgyűlés hatáskörébe tarto
zott, hogy rendezze a kompetenciaköröket. A király csak 
akkor döntött, ha a kerületi tábla és az önkormányzatok 
(megyék, szabad királyi városok) között merült fel hatás
köri összeütközés.1 Ez nem volt a modern értelemben vett 
hatásköri bíráskodás, hiszen a vita eldöntője sem szerve
zetét, sem eljárását tekintve nem minősült bíróságnak. Két 
szempont megjelenése miatt azonban mégis a hatásköri 
bíráskodás előképének lehet tekintenünk: már itt meg
jelent egyrészt a hatáskörök fogalma (1715. évi XXVIII. 
tc. ama ügyek felszámlálása, melyek az ítélőmesterek bí
ráskodása alá s illetőségéhez tartoznak és nem tartoznak), 
másrészt a „minden jogvitás ügy bírót kíván ” elv védelme 
(1715. évi XVII. tc. a kanczellária hatóságáról s a bizott
ságok beszüntetéséről).2 Ez utóbbi jogszabály 3. §-a úgy 
rendelkezett, hogy „Egyebekben pedig, tudniillik a felme
rült és a törvényes bíróságot nélkülöző ügyek különböző
ségéhez képest, továbbra is a királyi hatalom körébe fog 
tartozni, hogy az efféle ügyek minőségéhez és érdeméhez 
illő bírákat küldjön ki ”.

A modern magyar bírósági szervezetrendszer létrehozá
sának kezdő időpontja 1869. Az osztrák-magyar kiegye
zést követően, egy átfogó igazságügyi reform részeként 
a Horváth Boldizsár miniszter által vezetett igazságügyi 
tárca hamar az országgyűlés elé vitte azt a törvényjavasla
tot, amely rögzítette a bírói képesítés feltételeit és a hiva
tásgyakorlás alapvető szabályait (1869. évi IV. tc. a bírói 
hatalom gyakorlásáról). Ennek nyomán teljesedett ki a ha
talmi ágak megosztása, hiszen létrejött a független bírói 
hatalom.

A rendi korral ellentétben a dualizmus időszakának 
bíróságai állami szervek voltak, amelyeket a jogalkotó 
garanciákkal vett körül. A bíróságok helyhez kötöttek és 
szervezetileg egységesek lettek, hierarchiájukat, hatáskö
rüket, illetékességi területüket és felügyeletüket is jogsza
bály rögzítette.3

A törvény kimondta a közigazgatás és az igazságszol
gáltatás szervezeti és hatásköri különválasztását. A hatás
köri bíráskodás megjelenését tulajdonképpen szintén en
nek a törvénynek köszönhetjük, hiszen a szétválasztás, 
amelyet az 1869. évi IV. törvénycikkben találunk, töké
letlen volt. (Erre is utalt a Hatásköri Bírósághoz a közbe
szédben és a publicisztikában hozzátapadt ragadványnév:
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„a kiegyezés bírósága”). A gyakorlatban egy sor, bírói 
hatáskörbe tartozó ügy elintézése a közigazgatás kompe
tenciájában maradt. Ilyenek voltak például a cselédügyek, 
a kihágási bíráskodás, illetve a kegyúri ügyek. Ezért volt 
feltétlenül szükséges, hogy a törvény 25. §-a rendelkezzen 
a hatásköri (akkori, helytelen terminológiával: „illetősé
gi”) viták megoldásáról is. A törvény -  átmeneti jelleggel,
„a törvényhozás további intézkedéséig” -  a kormányt, 
azaz „a minisztériumot” hatalmazta fel a hatásköri ütkö
zések eldöntésére.

Magyar sajátosság, hogy az ideiglenesnek szánt jogin
tézmények állandósulni szoktak.4 Nem volt ez másként a 
kormány hatáskört telepítő kompetenciájával sem: majd 
40 évig tartotta magát ez az „átmeneti” gyakorlat.5

Mivel azonban a minisztertanácsra ez a feladat egyrészt 
nagy megterhelést rótt, másrészt ez a megoldás ellenke
zett az alkotmányos követelményekkel, többször felme
rült e hatáskör elvonása.6 A minisztérium kezébe ilyen ha
táskört adni ugyanis sérti a hatalmi ágak elválasztásának 
elvét (amelyet az is erősített, hogy a minisztertanács ha
tásköri határozatait kezdetben, a kormánydöntések titkos
ságára hivatkozva, nem is tették közzé7), emellett az olyan 
mértékű túlhatalmat ad a kormány, egy a függetlenség ga
ranciáival körül nem bástyázott állami szerv kezébe, hogy 
az felborítja a hatalmi ágak közötti egyensúlyt. Ráadásul 
az eljárásjog jogi szabályozása teljes mértékben hiányzott, 
ezért a minisztertanács szabad belátása szerint (akár önké
nyesen is) eljárhatott.8

Pedig a törvényhozásnak többször is módjában lett 
volna megszüntetni a kormánynak ezt a jogkörét: 1879- 
ben az erdőtörvény, 1883-ban a pénzügyi közigazgatási 
bíróság felállítása kapcsán merült fel a kérdés, és maradt 
változatlanul. 1896-ben azonban, amikor a Közigazgatási 
Bíróságról szóló törvény megszületett, annak 131. §-ában 
szerepelt a hatásköri összeütközésekre felállítandó kü
lönbíróság, ám a 159. §-ban foglalt átmeneti rendelkezés 
mégis fenntartotta a kormányra ruházott hatásköri döntést. 
Wlassics Gyula9 már 1880-ban közzétett tervezetet a Ha
tásköri Bíróság megszervezéséről -  és akkor még maga is 
ezt a megoldást tartotta helyesnek. Később azonban vál
toztatott véleményén, és a bírósághoz telepített kompeten
ciát vette pártfogásba.10

A kortársak szerint azonban a kormány a feladatkört 
meglepően tárgyilagos, megbízható módon látta el,

„korlátlan hatalmával, mert hisz eljárási biztosítékok
sem voltak, soha vissza nem élt. [...] A jogforrásokat a
legszigorúbb tárgyilagossággal tisztelték az egymással
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Ezért inkább csak az elmélet szint
jén vitatták a kormány e kompe
tenciáját, a törvényhozás pedig 
újra és újra fenntartotta azt.

A fenntartás mellett szóltak tör
téneti (a), praktikus (b) és politikai 
(c) természetű érvek is.

Ad (a): a hatáskörök védelme 
hazánkban -  mint láttuk -  évszáza
dok óta a végrehajtó hatalmat illet
te (a királyt, majd a kormányt); ad 
(b): ami jól működik, azt nem kell 
bántani; és ad (c): a politikai cél 
mindenekelőtt a közigazgatás és 
a bíráskodás szétválasztása, emel
lett mellékes volt, háttérbe szorult 
az, hogy a hatásköri bíráskodást 
is meg kellene szervezni. Többen 
szót emeltek a bírói kézbe teendő 
kompetenciadöntésekért,13 a tör
vényhozás azonban három adódó 
lehetőséget is elmulasztott a fenn
álló rendszer megváltoztatására.14

A helyzet rendezésére a poli
tikusok előbb inkább egy állam
tanácsszerű szerv felállítását java
solták, ez az első gondolatkísérletekben, azaz 1880 körül 
báró Wlassics Gyulánál is felmerült. Későbbi tervezeté
ben (1895) azonban már ő maga is továbbgondolta a ja
vaslatot, és egyértelműen támogatta, maga is képviselte 
a hatásköri vitákról szóló döntés bírói szervhez való te
lepítését.

Wlassics -  ekkor még „csak” professzorként és ország
gyűlési képviselőként -  egyesítette a szakma és a politika 
kívánalmait, s e törekvését a szakmai közélet nagyra érté
kelte: azt vélelmezte, hogy a tervezetet a parlament rögtön 
a Közigazgatási Bíróságról szóló törvény tervezete után 
fogja tárgyalni.15 Rövidsége ellenére (mindössze 27 §-ból 
állt) már ez a tervezet is szabályozni kívánta azt a három 
fontos tárgykört, amely mentén a Hatásköri Bíróság ké
sőbbi működését értékelni kell: a jogkörét, a szervezetét 
és az eljárását.

A szervezetet illetően megjegyezte, hogy az a többi eu
rópai államban követett megoldás, amely az államfőnek 
(királynak) biztosít döntési kompetenciát, ma már nehe
zen találna híveket, ugyanígy az sem, hogy a rendes bíró
ságok vagy esetleg egy felállítandó államtanács hatáskö
rébe utalják a kompetenciaviták eldöntését. Leghelyesebb 
megoldásnak már 1895-ben is egy vegyes összetételű, a 
paritás elve alapján a Kúria és a Közigazgatási Bíróság 
bíráiból összeállítandó testületet látott. Az eljárás tekinte
tében -  saját korábbi, indítványra, azaz ún. hatásköri pa
naszra alapuló eljárásrendjétől elszakadva -  az ex officio, 
azaz a hivatalbóli eljárást támogatta, annál is inkább, mi

II. A Hatásköri Bíróság 
felállítása

Végleges megoldást nyújtva azon
ban mégiscsak az 1907. évi LXI. 
tc. tért el a fennálló gyakorlattól, 
megszervezve a Hatásköri Bírósá
got, amely a rendes bíróságok és a 
Közigazgatási Bíróság között, to
vábbá ezek valamelyike és a köz
igazgatási hatóságok között fel
merült vitás hatásköri kérdésekben 
volt hivatott dönteni.

A törvény Wlassics Gyula ter
vezetének módosítása útján szüle
tett meg, és 1907. december 31-én 
hirdették ki az Országos Törvény

tárban. A bíróság működését az 1201/1908. M. E. szá
mú végrehajtási rendelet értelmében 1908. május 1-jével 
kezdte meg, első elnöke Oberschall Adolf17 lett, akinek je
lentős szerepe volt a bíróság igen részletes ügyrendjének 
kimunkálásában. Első tárgyalási napját ugyanazon év ok
tóber 5-én -  immár Günther Antal elnökletével -  tartotta.

Ami a Hatásköri Bíróság szervezetét illeti, ve
gyes bíróságként jött létre, a Kúria és a Közigazga
tási Bíróság elnökeiből és tagjaiból alakított, paritá
sos összetételű bíróság volt. Elnöke háromévenként 
felváltva a Kúria, illetve a Közigazgatási Bíróság el
nöke lett, nyolc tagja a Kúria, nyolc tagja pedig a Köz
igazgatási Bíróság bíráiból került ki (2-3. §).19 Az ítélő- 
bírákat a Kúria és a Közigazgatási Bíróság teljes ülésben, 
saját tagjai sorából háromévi időtartamra titkos szava
zással választotta. A Hatásköri Bíróságban mind a Kúria 
polgári és büntető osztálya, mind a Közigazgatási Bíróság 
általános közigazgatási és pénzügyi osztálya arányosan 
képviselve volt.

Két alapelv jelent meg ebben az összetételben: a pártat
lanság és a szakszerűség.

A pártatlanság garanciája az volt, hogy a Hatásköri Bí
róság a bírói függetlenség garanciáival felvértezett bírói 
szerv, tagjai hivatalos bírák (az összeférhetetlenség szá
mos esetével védve), akik választás útján kerülnek hiva
talba.

A szakszerűség garanciája ugyanakkor egyrészt a ve
gyes bírósági jelleg, másrészt a különbíróságok tagjainak

Wlassics Gyula11

tárgyaló miniszterek, és az igazságügyminiszter lévén 
az ügyek előadója a minisztertanácsban, a törvény sza
bályszerű elintézése volt mindegyik igazságügyminisz
ternek egyedüli törekvése. ”12

vel ez a gyakorlat alakult ki a kormány 1869-1908 között 
követett gyakorlatában is.

A Hatásköri Bíróság jogkörébe Wlassics tervezete két 
ügycsoportot sorolt: azokat a (pozitív vagy negatív) kom

petenciavitákat, amelyekben egy
részről a közigazgatási hatóságok 
állnak szemben rendes bírósággal 
vagy közigazgatási bíróságokkal,16 
másrészről, amelyek a közigazga
tási bíróságok és a rendes bírósá
gok között merülnek fel.
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részvétele az eljárásban, harmadrészt pedig az volt, hogy 
a konkrét ügyekben az egyes bírói tanácsok az ügynek 
megfelelő összetételben jártak el. A bírósági forma biz
tosította tehát az ítélő fórum teljes pártatlanságát, függet
lenségét és a megfelelő szakmai 
hozzáértést még akkor is, amikor 
a század elején a tudomány kép
viselői még gyakran követelték 
a közigazgatás szakembereinek 
bevonását is a bíráskodásba.20

A Hatásköri Bíróság közel 
negyvenéves gyakorlata bizo
nyítja, hogy a szakszerűség ga
ranciáira az elnökök még kó- 
gens törvényi előírás hiányában 
is figyeltek: az ugyanis, hogy a 
tárgyalt ügy szakágához tarto
zó bírák legyenek a tanácsban, 
szokásjogi alapon a bíróság ál
landó gyakorlatává vált. A külö
nös szaktudást pedig az Országos 
Földbirtokrendező Bíróságnak és 
a Legfelső Honvédtörvényszék
nek a Hatásköri Bíróság tagjává 
választott tagjai képviselték.21

Az egyes esetekben a Hatás
köri Bíróság hét tagból alakult 
tanácsban határozott, és megfel
lebbezhetetlen, kötelező érvényű 
határozatot hozott. A hét tag a 
kúria bírói tanácsainak korabeli 
létszámából eredt.22 Ügyrendjét teljes ülésben hozta meg, 
amelyet a minisztérium az 1935/1908. M. E. számú ren
delettel hagyott jóvá. Az ügyrendet később a 2299/1915. 
M. E. számú rendelet, majd a 2700/1931. M. E. számú 
rendelet módosította. A bíróság a miniszterelnök közvet
len felügyelete alatt működött.

III. A Hatásköri Bíróság működése
A Bíróság működése során a legkardinálisabban jelentke
ző probléma éppen a fórum hatáskörét érintette. Ez a tör
vényben taxatíve fel volt sorolva (7. §), és az alábbi esetek 
tartoztak ide:

1. ha mind a rendes bíróság, mind a közigazgatási bíró
ság vagy közigazgatási hatóság, úgyszintén ha mind 
a közigazgatási bíróság, mind a közigazgatási ható
ság, melyek közül az egyiknek hatáskörébe tartozik 
az eljárás, ugyanarra az ügyre nézve jogerősen ki
mondták, hogy az eljárás hatáskörükhöz nem tarto
zik (negatív hatásköri összeütközés);

2. ha a rendes bíróság és a közigazgatási bíróság vagy 
a közigazgatási hatóság ugyanarra az ügyre nézve 
jogerősen kimondták, hogy az eljárás hatáskörükhöz 
tartozik (pozitív hatásköri összeütközés);

3. ha a rendes bíróság -  akár nem jogerősen, akár jog
erősen -  és a közigazgatási bíróság ugyanannak az 
ügynek érdemében határozott;

4. ha a rendes bíróság nem jogerősen és a közigazga
tási hatóság -  akár nem jogerősen, akár jogerősen 
-  ugyanannak az ügynek az érdemében határozott;

5. ha a fent említett bírói vagy közigazgatási hatóság
nak egyike hatáskörét a 2. pont ér
telmében megállapította, másika 
pedig a 3. vagy a 4. pont értelmé
ben ugyanannak az ügynek érde
mében határozott.

Ennek a taxációnak volt köszön
hető, hogy a bíróság a gyakorlat
ban az ezek alá be nem sorolható 
hatásköri ütközések, jogviták el
bírálására irányuló indítványokat 
következetesen elutasította. Így 
például a hatásköri összeütközés 
hiányát állapította meg akkor is, 
amikor egy konkrét bírói határozat 
és az általános szabályt tartalmazó 
jogi norma, a rendelet között vélel
meztek az érintettek kompetencia
ütközést.

A hatáskörnek ez a taxatív felso
rolása azonban egy sor esetben az 
ítélkezés akadályát jelentette, s ez 
motiválta az 1928-as hatáskör-ki
terjesztést. A Hatásköri Bíróság fő 
feladata ugyanis az állam hatásköri 
jogszabályainak általános, objek
tív védelme volt: az, hogy őrköd

jék az 1869. évi IV. tc. 1. §-ának rendelkezése felett, azaz 
afelett, hogy mind a bírói, mind a közigazgatási szervezet
rendszer a saját, törvényben megállapított hatáskörének 
korlátai között működjön. E felfogásból eredt az, hogy az 
egyes ügyeket bár elvi következetességgel, de mindig a 
konkrét jogkérdésre is figyelemmel döntötték el, s ebből 
következett az is, hogy a különbíróságok egymás közöt
ti vagy rendes bírósággal való kompetenciaütközését is a 
hatásköri bíróság bíráinak kellene elbírálniuk. Ez utóbbi 
feladatot azonban a hatásköri bíróság hatásköri szabályai
nak kiterjesztő értelmezésével nem lehetett teljesíteni,23 
ezért volt szükség az 1928-as módosításra.

A törvény rendelkezett arról is, hogy rendes bíróság 
és a Közigazgatási Bíróság érdemi határozatának jog
erőre emelkedése után azon az alapon, hogy az ügy a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, eljárásnak 
nincs helye, és a bíróság jogerős érdemi határozata ilyen 
esetben a közigazgatási hatósággal szemben irányadó. 
A törvény tehát a res iudicata védelmét tette alapelvvé, 
amelynek ellentéte a hatásköri panasz korlátlanságának 
elve lett volna (ez utóbbit követte a kormány hatásköri 
joggyakorlata).24

Mivel az 1869. évi IV tc. nem volt következetes a köz
igazgatás és a bíráskodás elválasztásában, egy sor olyan 
jogvita állhatott elő, amelyben közigazgatási szerv és bí
róság hatásköre között kellett dönteni. Ilyen esetekben a 
hatásköri panasz megtétele hivatalból, kötelezően meg
történt.

Oberschall Adolf, a Hatásköri Bíróság első elnöke18
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A képet tovább színezte, hogy egy sor jogszabály az 
általános szabálytól eltérően telepített hatásköröket speci
ális szerveknek, különbíróságoknak. Ezért már a bíróság 
működésének első éveiben világossá vált, hogy a hatás
köri vitáknak van még egy olyan szegmense, amelyben 
az eljárási jogról vitázó szerveknek nincs a vitát eldöntő 
közös felettes szervük: a jogszabályok által nagy számban 
létrehozott különbíróságok és a rendes bíróságok közötti 
hatásköri viták.

Ezért a Hatásköri Bíróság jogkörét az 1928. évi XLIII. 
tc. és a végrehajtására kiadott 1120/1929. M. E. számú 
rendelet kiterjesztette mindazoknak a hatásköri összeüt
közéseknek eldöntésére is, amelyek egyfelől akár rendes, 
akár különös bíróság, másfelől a közigazgatási hatóságok 
között, valamint azokra, amelyek rendes és különös bíró
ságok között, végezetül azokra is, amelyek két különbí
róság között merültek fel. A törvény arról is rendelkezett, 
hogy a Hatásköri Bíróság teljesülési határozatai ezentúl 
a bíróságokra és a közigazgatási szervekre is kötelezőek 
lesznek.25

IV. A Hatásköri Döntőbizottság
Az 1949. évi II. törvény kimondta a Hatásköri Bíróság 
megszüntetését, és egyúttal elrendelte a Hatásköri Dön
tőbizottság felállítását. A törvényt a 4080/1949. (VI. 10.) 
Korm. rendelet 1949. szeptember 1-jével léptette hatály
ba. Azokban az ügyekben, amelyek eddig a Hatásköri 
Bíróság hatáskörébe tartoztak, a továbbiakban az igaz
ságügy-miniszter elnöklete alatt megszervezett Hatásköri 
Döntőbizottságnak kellett eljárni. A Döntőbizottság egyik 
tagj át a belügyminiszter jelölte ki, másik tagj a pedig a Kú
ria tanácselnökei és bírái közül a Kúria elnöke által kijelölt 
ítélőbíró volt. A tagok kijelölése három év tartamára szólt. 
A Hatásköri Döntőbizottság 1949. október 21-én az Igaz
ságügyminisztérium épületében tartotta alakuló ülését.

A 207/1951. (XII. 8.) MT számú rendelet megállapítot
ta és a 102/1952. (XI. 10.) MT számú rendelet megismé
telte, hogy az egyes döntőbizottságok között felmerült ha
tásköri vitákban a Központi Döntőbizottság elnöke dönt, a 
döntőbizottság és a polgári bíróság között felmerült hatás
köri vitákban pedig a Hatásköri Döntőbizottság határoz.

Az 1/1954. (III. 26.) IM számú rendelet az 1954. évi 
II. törvény alapján végül kimondta a Hatásköri Döntő
bizottság megszűnését is. Ezzel a magyar közjogi bírás
kodásnak egy oszlopos eleme veszett el, alig ötvenévnyi 
működés után.

Balogh, Judit

Der ungarische Kompetenzgerichtshof, 1907-1949 (Zusammenfassung)

Die richterliche Entscheidung in Kompetenzsachen ist 
eine Art der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit, eine 
Verfassungsgarantie der Gewaltenteilung. Vor 1848 kann 
man über eine echte Kompetenzgerichtsbarkeit nicht spre- 
chen, obwohl in den Gesetzen von 1715 erschien schon 
der Begriff „Kompetenz” und der Grundsatz: „alle Rechts- 
streitigkeiten bedürfen eine richterliche Entscheidung” 
Als 1869 die Justizpflege Ungarns grundsatzlich ver- 
staatlicht wurde, war die Trennung der Kompetenzen 
zwischen Verwaltung und Justiz völlig unvollstandig. 
Das Gesetz IV von 1869 (über die richterliche Gewalt) 
verordnete noch wie folgt: „Bis zur weiteren Verfügung 
der Gesetzgebung wird das Ministerium ermachtigt, die 
zwischen dem Richter und den Verwaltungsbehörden ent- 
standenen Kompetenzkonflikte zu erledigen.” Aufgrund 
dieser Norm gelangten samtliche Kompetenzkonflikte vo- 
rübergehend vor das Forum des Ministerrates.
Mit dem Gesetz LXI von 1907 schuf das Parlament zur 
Erledigung der Kompetenzkonflikte zwischen den ordent-

lichen Gerichten und dem Verwaltungsgerichtshofe oder 
den Verwaltungsbehörden, ebenso zwischen dem Verwal- 
tungsgerichtshofe und den Verwaltungsbehörden einen 
Kompetenzgerichtshof.
Prasidenten des neuen Gerichtshofes waren— von drei zu 
drei Jahren abwechselnd — der Prasident der Kurie, bzw. 
des Verwaltungsgerichtshofes. Mitglieder des Gerichtsho- 
fes waren je acht Richter der Kurie und des Verwaltungs- 
gerichtshofes.
In den etwa 40 Jahren seiner Tatigkeit diente dieser Ge- 
richtshof dazu, dass die traditionelle ungarische Ver- 
handlungsvielfaltigkeit teilweise verschwunden ist. Der 
Gerichtshof hatte vor allem das grohe Verdienst, dass der 
Legislative dazu gezwungen war, in den Gesetzen schon 
das in Streitfallen zustandige Forum genau anzugeben 
und zu benennen.
Der Kompetenzgerichtshof wurde nach dem zweiten 
Weltkrieg für unnötig erklart und im Jahre 1949 aufgelöst.

Jegyzetek_____________________________________

* A jelen tanulmány alapjául egy német nyelven tartott előadásom 
szolgál, amelyet 2015. november 13-án a Szabó István által, a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 
szervezett Staatsgerichtsbarkeit című konferencián tartottam meg. 
Az ott elhangzottakat jelentősen kibővítve formálódott a jelen tanul
mány.
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Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszéke, az MTA Jogtörténeti Albizottsága 
és a Magyar Jogász Egylet Római Jogi, Jogtörténeti és 
Egyházjogi Szakosztálya 2018. május 25-én, tudományos 
konferencián emlékezett meg a horvát-magyar kiegyezés 
150. évfordulójáról. A konferencián elhangzott előadások 
közül válogattunk.

A horvát-magyar kiegyezés az 1867-68-ban meg
alkotott új birodalmi struktúra meghatározó elemét 
jelentette. Kimunkálása -  szoros összefüggésben az 
ugyancsak 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvénnyel -  

szerves részét képezte a Szent István-i Magyarországot fel
bomlással fenyegető nemzetiségi konfliktusok kezelésére 
irányuló politikai próbálkozásoknak, a magyar politikai elit 
nemzetiségi politikájának. A kísérlet nemzetközi, regionális 
közegét azok a soknemzetiségű közép-európai régióban ki
bontakozó dezintegrációs ellentmondások határozták meg, 
melyek a megkésett nemzetté válás negatív következmé
nyeként ellehetetlenítették az érdemi demokratikus meg
oldás megszületését. Előrebocsátandó ugyanakkor, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia végső felbomlásának megaka
dályozására nem csupán a dualista rendszer, de a feltétele
zett -  akár összbirodalmi érvényű -  föderatív átalakítás sem 
kínált érdemi történelmi esélyt. Az elkerülhetetlen szétesés 
minőségét azonban már sokban befolyásolhatták a szubjek
tív döntések, mint például az ún. „horvát trializmus” (akár
csak a cseh trializmus korábban) zátonyra futott kísérlete. 
Ismeretes, hogy az 1903-ban létrejött szerb-horvát koalí-

KONFERENCIA
Erdődy Gábor

A horvát kérdés 
a magyar polgári nemzet 
megteremtésének 
kontextusában
ció szövetségi együttműködést ajánlott fel a magyar félnek, 
amennyiben megtörténik a horvát-szlavón-dalmát „három 
egy királyság” helyreállítása, és sor kerül annak egyenjogú 
harmadik társként történő elismerésére. Kétségtelen, hogy a 
felkínált kompromisszum a megvalósultnál kevésbé kedve
zőtlen, az etnikai határokat jobban érvényesítő perspektívát 
kínált a délszláv kérdés rendezésére.1

I. A reformkori magyar liberális 
nacionalizmus sajátosságai

Az Osztrák-Magyar Monarchia kereteinek megváltozta
tása hiányában kibékíthetetlen ellentétek korábbi sok év
tizedes történelmi fejlődés eredményeként halmozódtak
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