
I. A kiegyezéshez vezető út

A z 1848. évi fegyveres konfliktus után a horvát-ma- 
gyar közeledésre már 1861-ben sor került. A ki
egyezés gondolata 1865-ben jelent meg, egy évvel 
később Pesten már tárgyalt is a két ország 12-12 fős kirá

lyi bizottsága, de a kiegyezés nem született meg.2 Újabb 
-  immár sikeres -  tárgyalásokra két évvel később került 
sor (áprilistól júliusig). Fiume kérdését kivéve, amelynek 
eldöntését a királyra bízták, a két bizottság július végé
re megállapodott minden más kérdésben. Ezután a Sabor 
szeptember 24-én elfogadta az egyezményt, melyet a ki
rály november 12-én szentesítette, a horvát országgyűlés 
pedig november 18-án törvénybe iktatta, mint az 1868. évi
I. törvénycikket. A magyar országgyűlés képviselőháza 
a november 17-én szentesített 1868. évi XXX. törvény
cikket november 19-én kihirdette, majd arra november 
23-án a főrendek házában is sor került. Így született meg 
az 1868. évi XXX. törvénycikk a Magyarország, s Hor
vát- Szlavón- és Dalmátországok közt fennforgott közjogi 
kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény beczikke- 
lyezéséről?

II. Az 1868. évi I. és az 1868. évi 
XXX. törvénycikkek

A magyar-horvát kiegyezés Horvátország és Magyar
ország közös alaptörvénye, mely rögzítette a két entitás 
egymás közti viszonyát. Hetven szakaszból álló törvény
cikk, amelyet Magyarországon mint 1868. évi XXX., 
Horvátországban, pedig mint 1868. évi I. törvénycikket 
fogadtak el.

Az egyezményt a két országgyűlés önállóan fogadta el 
saját nyelven írott változatban, ezért vannak kisebb-na- 
gyobb eltérések. Az egyik, hogy a horvát változat Horvát
országot a „háromegy királyság”, illetve a „Dalmácia, 
Horvátország és Szlavónia királyságok” kifejezésekkel 
nevezi meg, míg a magyar szövegben a királyság meg
jelölés csakis a Szent Korona országait illeti.4 A horvát 
szöveg a „társországot” az Erdéllyel egyesült Magyar Ki
rályság formában említi.

A felsorolt országok sorrendjében 1867-től kezdve a 
Bécsben készült dokumentumok Dalmáciát emelték ki 
az első helyen, sőt néha ki is hagyták a felsorolásból. En
nek célja Dalmácia különválasztása volt Horvát-Szlavó- 
nországtól. A magyar változatban a Tóthország elnevezés 
Szlavóniára nézve 1868-től megszűnt, ahogy a horvátok 
és a szlavónok megkülönböztetése is, mert a nemzet ez
után csupán horvátnak neveztetik.

Az egyezmény cikkelyeit négy csoportra oszthatjuk:
1. azokra, melyek Horvátország egész Monarchián be

lüli helyzetére vonatkoznak;
2. azokra, melyek Horvátország és Magyarország köz

jogi viszonyait rendezik;
3. azokra, melyek Horvátország autonóm ügyeire vo

natkoznak, és
4. egyéb rendelkezésekre.
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1. A Horvátország monarchiabeli helyzetére 
vonatkozó cikkelyek
Az egyezmény kimondja, hogy Horvátország és Szlavó
nia „századok óta mind jogilag, mind ténylegesen Szent 
István koronájához tartoztak, s a Sanctio Pragmatica is 
kimondja, hogy a magyar korona országai elválaszthatat
lanok egymástól”. Magyarország és Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországok „egy és ugyanazon állami közösséget ké
peznek”, királyuk „egy és ugyanazon koronával”, „egy és 
ugyanazon koronázási cselekménnyel” koronáztatik meg, 
és „közös koronázási oklevél állapíttatik meg és állítta- 
tik k i”. A koronázási oklevél eredetijét a magyar szöveg 
mellett horvát nyelven is meg kell szerkeszteni (1-2. §). 
A diploma inaugurale kiadásával „Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországok integritása és országos alkotmánya is 
biztosítandó”. Ebből egyes horvát jogtörténészek azt a 
következtetést vonták le, hogy Horvátországnak államisá
ga volt, mert ellenkező esetben nem kellett volna számára 
külön horvát nyelven szerkeszteni a koronázási oklevelet.5 
A szintén zágrábi jogászprofesszor Ivan Beuc a diploma 
inaugurale alapján azt állította, hogy a magyar és a hor- 
vát királyságok állami közösséget hoztak létre, amelyben 
a közös ügyek mellett „a saját ügyéit önállóan intézték”.6

A magyar álláspont szerint Horvátországnak nem volt 
államisága, sem külön királya, hanem az magyar volt, a 
koronázás pedig Szent István koronájával történt.7 A társ
országoknak csupán Magyarországgal szemben volt kü
lön jogállása, Ausztriával, illetve harmadik országokkal 
szemben nem.8

2. A Horvátország és Magyarország közjogi 
viszonyait szabályozó cikkelyek

Az 1868. évi XXX. tc. szerint -  Szent István koronájának 
országai és őfelsége többi országai közötti közös ügye
ket kivéve -  vannak közös magyar-horvát ügyek is (5
6. §). Ilyenek az udvartartás költségeinek megajánlása, az 
újoncajánlás, a védrendszer és a hadkötelezettséget illető 
törvényhozás, a hadsereg elhelyezése és élelmezése iránti 
intézkedések (6-7. §), a pénzügy, az adórendszer, az álla-



mi költségvetés megállapítása, az állami zárszámadások 
ellenőrzése, az államadóságok kérdése, az egyedáruságok 
és királyi jövedelmek (jura regalia majora) fölötti rendel
kezés, a pénzrendszer kérdése, a tengerészeti, a kereske
delmi, a váltó- és a bányajog, a kereskedelem, a vámok, a 
távírda, a posták, a vasutak, a kikötők, a hajózás, valamint 
a közös érdek alá tartozó állami utak és folyók ügye (9. §), 
az iparügy, az útlevélrendszer, az idegenek fölött gyakor- 
landó rendőrség, az állampolgárság és a honosítás ügye 
(10. §).

Az egyezmény jelentős részében az ún. pénzügyi ki
egyezésre vonatkozik (11-30. §). Rendelkezik arról, hogy 
Horvátország a közös kiadásokhoz adóképessége szerint 
járul hozzá a közös ügyek fedezésére szükséges összeg 
6,4407799%-ának fizetésével (12. §). Belügyi szükségle
teire évente 2 200 000 forintot állapított meg a kiegyezés, 
melyet az ország egyenes és közvetett adóinak, valamint 
egyéb közjövedelmeinek 45%-ával fedezte, míg bevétele
inek 55%-a a közös költségek fedezésére fordul. A pénz
ügyi kiegyezést tízévente kellett megújítani (16-17. §).

A kiegyezésről szóló törvénycikk megnevezte a hatal
mi szerveket: a közös törvényhozást, a közös országgyű
lésnek felelős közös kormányt mint végrehajtó testületet, 
valamint az uralkodót.

A törvényhozási jog a közös osztrák-magyar és ma- 
gyar-horvát tárgyakra nézve, a közös országgyűlést illeti, 
amelyet évente hívtak össze Pestre (1873-tól Budapestre). 
Abban lakosainak aránya alapján Horvátországnak 29 kép
viselője volt (Fiume nélkül), majd az 1873. évi XXXIV. tc. 
számukat 34-re emelte, végül a katonai határőrvidék visz- 
szacsatolását (1881) követően 40 képviselőt küldött. Őket a 
Sabor választotta meg tagjai közül, mégpedig a kiegyezés
ről szóló törvény 36. §-a szerint először kettő, majd három, 
végül pedig négy tagot a főrendek házába (42. §).9 Vagyis 
a horvát országgyűlés közel egyharmada a magyar ország
gyűlés tagja is volt. A magyar delegatióba a horvát képvise
lőket a közös országgyűlés választotta meg, a képviselőház 
négy, a főrendiház pedig egy tagot.

A végrehajtó hatalmat a közös ügyekben a Budapesten 
székelő közös kormány gyakorolta saját közegei által, így 
Horvátország számára is.10 Az egyezmény új intézmény
ként vezette be a magyar és a horvát alkotmánytörténetbe 
a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztert, aki a 
minisztertanácsba a „társországok” érdekeinek képvise
lője volt. Szavazati joggal bírt, és a közös országgyűlésnek 
tartozott felelősséggel. Legfőbb feladata az „OFelsége s 
Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok országos kormánya 
közti ” kapcsolat tartása (44. §).

3. A Horvát-, Szlavón- és Dalmátországok 
autonómiájára vonatkozó szakaszok

Horvátország belügyének számított a belügy, a vallás és 
a közoktatás ügye, továbbá az igazságügy, beleértve a 
tengerészeti jog kiszolgáltatásán kívül a törvénykezést is 
minden fokon (48. §). Annak keretében mind a törvény
hozás, mind a végrehajtás körében teljes autonómia illette 
meg (47. §).11
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A korona által szentesített törvényeket a horvát 1870. 
évi VI. tc. alapján a Sabor hirdette ki, majd közzétette a 
hivatalos közlönyben. Az 1873. évi XXXIV tc. után már 
csak a közzététel volt szükséges.

Horvátország egész területén a törvényhozás, a köz
igazgatás és a törvénykezés nyelve a horvát volt (56. §) 
éppúgy, mint a magyar országgyűlésben és a delegatióban 
is. Erről explicite rendelkezik az egyezmény, kimondván, 
hogy Horvát-Szlavónország „mint külön territóriummal 
bíró politikai nemzet a belügyekre nézve saját törvényho
zással és kormányzattal bíró országok képviselői mind a 
közös országgyűlésen, mind annak delegatiójában a hor
vát nyelvet is használhatják” (59. §).12

A közös törvényhozásban alkotott törvényeket az ural
kodó által aláírt horvát eredeti szövegben is kiadták, és 
megküldték a Saborhoz (60. §). Az autonóm kormányzat 
szervezését a bán előterjesztése és az uralkodó hozzájáru
lása alapján, a Sabor állapította meg (54. §). A „három- 
egy királyság” (Horvátország, Szlavónia és Dalmácia) 
országos kormányzatának élén a bán állt, aki a Sabornak 
volt felelős (50. §), és a főrendi ház tagja maradt. Őt a 
magyar miniszterelnök ajánlatára és ellenjegyzése mel
lett az uralkodó nevezte ki azzal a kikötéssel, hogy csak 
polgári személy lehet (51-53. §). Ezért a bán politikai
lag (ténylegesen) a magyar kormányfőnek volt felelős. 
Az egyezmény előírta, hogy a bánnak minden királyhoz 
intézett irata a horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli mi
niszter útján történjék. Mivelhogy ez a miniszter a ma
gyar kormány tagja volt, a bán érintkezése az uralkodó
val 1868 után a magyar kormányon keresztül történt, így 
tehát a horvát bánnak érdekében állt jó kapcsolatban állni 
a közös kormánnyal.

Horvátország belügyeit a bán az osztályfőnökök veze
tésére bízta (belügyi és költségvetési, vallási és közoktatá
si, valamint igazságügyi osztályfőnökök közüli a belügyi 
osztály vezetője lett a bán helyettesítője). A Sabor törvé
nyeket alkotott, amelyekkel szabályozta Horvátország 
belügyeit.

A közigazgatási szervezetet az 1870. évi XVII. tör
vénycikk és az 1874. november 15-i cikkely új alapokra 
helyezte.13

Az igazságügy terén az 1870. évi XI. tc. alapján a bán 
előterjesztésére a király által kinevezett bírák végezték a 
bíráskodást.14 Az 1874. február 24-i törvény alapján a bí
rák a király nevében ítélkeztek, függetlenek voltak, és csak 
bírói ítélettel lehetett elmozdítani őket. A törvény elválasz
totta egymástól a közigazgatást és az igazságszolgáltatást, a 
bán pedig megszűnt az ország első bírája lenni.15

4. Egyéb rendelkezések

Az egyezmény rögzítette, hogy a törvényhozás, közigaz
gatás és az igazságszolgáltatás hivatalos nyelve a horvát 
volt, éppúgy, mint a Horvátország határai között műkö
dő közös kormányzati szerveknél is. A horvát nyelven a 
társországokból származó előterjesztések és beadványok 
a közös minisztérium által is elfogadandók voltak, s azok
ra a választ is horvát nyelven adták (58. §). Használhatták
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az anyanyelvűket a közös országgyűlésben és a delegáci
ókban is.16

A nyelvhasználat mellett a nemzeti szimbólumainak 
használatát is szabályozta a kiegyezés, mégpedig ak
ként, hogy a „háromegy királyság” határai között (bel- 
ügyeikben) saját országos egyesült színeiket és címerü
ket használhatták, az utóbbit mindazonáltal Szent István 
koronájával fedve (61. §). A magyar korona országainak 
közös országgyűlése alatt, a magyar zászló mellé az egye
sült horvát-szlavón-dalmát lobogó is „felvonandó ” volt 
a parlament épületére (63. §). Az 1874. február 9-i leg
felsőbb elhatározással Horvátország címere fölvétetett a 
magyar címerbe. A magyar korona országai közös ügyei
nek jelvénye a Magyarország és társországok egyesített 
címerei voltak (62. §). A magyar korona országai által ve
retendő pénzeken a királyi címerbe a Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországok királya cím is felkerült.

Magyarország elismerte Horvátország területi épségét, 
és megígérte, hogy követelni fogja a katonai határőrvidék 
és Dalmácia visszacsatolását Horvátországhoz „a magyar 
szent korona jogán ” (65-66. §). Az egyezményt megkötő 
két fél egyedül Fiume város, kikötő és kerület hovatarto
zását illetően nem tudott megállapodni. „Ideiglenesen” 
akként rendelkeztek, hogy azok a magyar koronához csa
tolt külön testet (separatum sacrae regni coronae adne- 
xum) képeznek, s mint ilyennek, külön autonómiájuk van. 
A végső döntést Magyarország országgyűlése, a horvát 
Sabor és Fiume városa voltak hivatottak meghozni közös 
konszenzus útján, de mivel erre nem került sor, így Fiu
me „átmenetileg” (1918-ig) a magyar kormányzás alatt 
maradt.

A kiegyezésről szóló törvény szentesítése után az egyez
ménnyel ellenkező törvények, illetve határozatok érvé
nyüket vesztették. Azok az alkotmányos jogok és alap
törvények, amelyek nem ellenkeztek a kiegyezésről szóló 
törvénycikkel, továbbra is a magyar korona országai kö
zös jogainak alaptörvényei maradtak (68-69. §). Végül a 
70. § kimondta, hogy a törvénycikk szentesítése után az 
lesz Magyarország és Horvátország közös alaptörvénye, 
s mint ilyen a nevezett országok külön törvénykönyveibe 
iktatandó. A törvénycikk az egyezkedő országok külön tör
vényhozásainak tárgya nem lehetett, s változás rajta csak 
ugyanazon módon történhetett, mindazon tényezők hozzá
járulásával, amelyek alapján megkötötték az egyezményt.

III. A horvát-szlavón-dalmát tárca 
nélküli minszter

Az 1868-ban létrehozott horvát minisztérium ötven évig 
része volt Magyarország és Horvátország alkotmánytör
ténetének. Az új minisztérium bevezetésénél a két királyi 
bizottság nem szabályozta sem a hatáskörét, sem egyéb 
más vele kapcsolatos kérdést. A horvátok a kiegyezési 
tárgyalás során tett javaslatuk 21. és 32. pontjában csak 
azt rögzítették, hogy a horvát miniszter tartja az összeköt
tetést az autonóm kormány és a király között.17 Erre utal 
Csengery Antal, amikor közli a magyar bizottság válasz

adásánál a horvát deputatióhoz tett megjegyzését, mégpe
dig, hogy „ki által érintkezik a bán, mint a közigazgatás 
feje, Őfelségével? Mely uton teszi felterjesztéseit? A mi
niszterelnök vagy a horvát miniszter útján?” Ami a 21.
§-t illeti, a horvátok válasza az volt, hogy a tárcanéküli 
miniszter képviselője a közös miniszteri tanácsban a hor- 
vát érdekeknek, s kapocs a fejedelem és a horvát autonóm 
törvényhozás és közigazgatás között.18 A 32. §-ra a választ 
június 24-én adta meg Zsuvics József, kijelentve, „hogy a 
horvát küldöttség szerint a bán Őfelségéhez a horvát mi
niszter útján intézi felterjesztéseit”} 9 Végül a kiegyezési 
törvénycikkben a horvát miniszterről a 44. § rendelkezik.

A horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter tiszt
ségének hivatalos elnevezésében szerepelt a Dalmáciára 
való utalás, mégis a minisztertanács jegyzőkönyvei több
nyire horvát-szlavón miniszternek nevezik. A tartomány 
ugyanis de facto Ausztria területéhez tartozott, és a mi
nisztertanács nem szeretett volna az udvarral konfliktusba 
kerülni e kérdés miatt.

Az 1868. december 20. és 1918 közötti időszakban a 
horvát miniszter 1252 ügyben adott elő a kormány ülé
sein. Néhány ezek közül fontos jogi kérdést vetett fel, 
amelyek eldöntésével kialakult egyrészt a horvát bán és 
kormánya közötti, másrészt pedig a horvát miniszter és a 
magyar minisztertanács közötti viszonyok eljárási rendje. 
Megoldást találtak a hatásköri viták eseteire, illetve a ki
rály, a miniszter és a bán közötti kapcsolattartás kérdésére, 
stb. Mivel ezek eldöntésénél ellentétes érdekek álltak fönn 
a két nemzet között, így a Horvátországot érintő ügyek 
tárgyalására a minisztertanács üléseire olykor meghív
ták a horvát bánt vagy az autonóm kormány valamelyik 
képviselőjét, hogy a társországok véleménye is elhan
gozzék. A végső szót azonban a magyar kormány mondta 
ki, amely természetesen a magyar érdekeket képviselte. 
Ezért a horvát minisztert Zágrábból sok kritika illette, 
mint „Budapest emberét”, mégpedig nem csak az ellen
zéktől, hanem a saját magyarbarát Nemzeti Alkotmányos 
Párt (unionisták) tagjaitól is. A minisztertanács tagjaként 
„egy sajátos kettős függésben élte az életét, közvetítő sze
repben, ide-oda politizálva”.20

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek a kormány kilenc 
minisztere közül a horvát tárca nélküli minisztert a rang
sorban általában a nyolcadik vagy a kilencedik helyen em
lítik. A sorrendet befolyásolta a kormányban eltöltött idő 
is, így Bedekovich Kálmán, aki tizenöt évig töltötte be e 
tisztséget, egészen a második helyre felzárkózott a felso
rolásban, de ülésen nem elnökölt. Egyébként a bán sem el
nökölhetett a magyar rendi gyűléseken, jóllehet az ország 
harmadik zászlósúra volt, hanem a nádor vagy országbíró 
távollétében ezt a feladatot a tárnokmester vette át. Vagyis 
őket mégis megkülönböztették a magyar főuraktól.

1. A horvát minisztérium megalakulása

A kiegyezési törvénycikk nem rögzítette sem a miniszter 
jogosítványait, sem hatáskörét, sem a minisztérium össze
tételét, így ezek definiálására az autonóm horvát kormány 
megalakulásával párhuzamosan került sor. Ekkor bonta-
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kozott ki az a gyakorlat és eljárás, amely rendszeressé vált 
a horvát bán és a horvát-szlavón-dalmát miniszter közötti 
viszonyokban.

Ez alapján a Sabor által elfogadott horvát törvényjavas
latokat a bán előterjesztette a tárca nélküli miniszterhez, aki 
a minisztertanácson előadta és véleményezte azokat. Észre- 
vételezhette, ha valamelyik törvényjavaslat ellenkezett „az 
állami közösség érdekeivel”, és az akkor nem kapta meg az 
előszentesítést. A kifogásokat Zágrábnak figyelembe kellett 
vennie a módosított törvényjavaslat benyújtásánál. Ha a mi
niszternek nem volt ilyen kifogása, akkor a minisztertanács 
megbízta, hogy a királyhoz terjessze fel a horvát törvény
javaslatot előszentesítés végett. Ezután azt királyi leiratban 
a miniszterhez küldték, aki továbbította Horvátországba. 
A bán a Sabor által elfogadott törvényt a miniszterhez küld
te, aki a magyar (kvázi „közös”) kormány ülésén ismét 
véleményezte, majd a minisztertanács beleegyezésével fel
terjesztette a legfelsőbb szentesítésért. Utolsó lépésként a 
Bécsből visszaküldött törvényt ellenjegyzésével ellátta, és 
továbbította a bánhoz kihirdetés (1873-tól már csak közlés) 
végett. A horvát miniszter 
emellett ellenjegyezte (a 
bánnal) a Horvátországra 
vonatkozó királyi határo
zatokat, rendeleteket és 
kinevezéseket.

Első horvát-szla-
vón-dalmát miniszter
nek Ferenc József 1868. 
december 9-én Bedeko- 
vich Kálmán varasdi al
ispánt nevezte ki. Bemu
tatására a parlamentben 
már aznap sor került.21 
A minisztertanács ülésén 
először 1868. december 
13-án jelent meg, amikor 
a miniszterelnök -  az ötö
dik napirendi pont alatt -  
bemutatta őt a kormány 
tagjainak.22

Bedekovich Kálmán 
miniszter előadóként a 
december 20-i budai ülé
sen mutatkozott be (jelen 
voltak Andrássy gróf és 
miniszterei Eötvös, Ló- 
nyay, Horváth, Gorove), 
amikor a második napi
rendi pontban közölte, 
hogy minisztériuma működésének megkezdéséhez fel
iratot óhajt küldeni a királyhoz. Előadta hivatala műkö
dési szabályozásának vázlatát, a minisztérium jogosít
ványait, hatáskörét, munkatársainak számát, feladatait, 
fizetésüket stb.

A magyar kormány kisebb módosításokkal hozzájárult 
az előterjesztett kérvény királyhoz való benyújtásához.23 
Ferenc József egy héttel később (december 27-én) azt 
szentesítette, majd a következő napon rendeletével meg- 
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szüntette a horvát udvari kancelláriát. Annak valameny- 
nyi iratát és ügyét az autonóm kormány megalakulásáig 
a horvát minisztérium vette át. Andrássy miniszterelnök 
és minisztere, Bedekovich a horvát minisztérium meg
szervezéséről szóló körlevélben kifejezték reményüket 
„aMagyarország és Horvátország és Szlavónia államjogi 
egyesülés” tartósságában a „társországok” jogos alapér
dekeinek betartásával.24

2. A bán és a miniszter hatásköri vitái
1868 és 1871 között

A bán és a horvát miniszter közötti hatásköri viták már
1869 tavaszán jelentkeztek. A minisztertanács 21. ülésén 
1869. április 5-én Andrássy miniszterelnök, valamint Fes
tetics, Eötvös, Wenckheim, Lónyay, Mikó, Horváth, Be
dekovich és Gorove kormánytagok részvételével az ötö
dik napirendi pontban Bedekovich miniszter felolvasta a 
Sabor által március 3-án elfogadott -  Rauch Levin bán ál

tal készített -  törvényja
vaslatát a horvát-szlavón 
autonóm kormányszék 
létrehozására.25 A bán mi
niszter útján kérte annak 
felterjesztését a királyi 
szentesítés elnyeréséért.26 
Erről a törvényjavaslat
ról már előzetesen külön 
ülésen tárgyalt Andrássy 
miniszterelnök, Festetics 
és Bedekovich miniszte
rek, Suhaj Imre minisz
teri tanácsos és Rauch 
bán.27 Ekkor a magyar 
kormány javaslatot tett a 
szükséges módosítások
ra, de a Sabor mégis ezek 
mellőzésével fogadta el a 
törvényt. Ezért a minisz
tertanács részletes elem
zés után kifejtette észre
vételeit.

Az 1. §-ban a Sabor 
használta a Horvátor
szág, Szlavónia és Dal
mácia címet, jóllehet az 
előszentesítéssel ellá
tott szövegben a „hor- 
vát-szlavón kormány” 

kifejezés áll. A minisztertanács javasolta a Dalmácia szó 
mellőzését azzal a magyarázattal, hogy a kormány „ha
tásköre jelenleg nem terjed k i” erre a tartományra. Ezzel 
a változattal küldte Ferenc Józsefhez szentesítés végett. 
Emellett négy cikkelyt (11., 15., 17. és 19.) tartott elfogad
hatatlannak, és azok módosítását kérte. A 11. § váltott ki 
valódi hatásköri konfliktust, mert amíg az előszentesített 
szövegben az ellenjegyzés joga csak a horvát minisztert 
illette, addig a sabori javaslatban az ellenjegyzési jog a
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bánt vagy a helyettesét (a belügyek osztályfőnökét) illeti. 
Rauch báró a kiegyezés 44. §-re hivatkozva az előterjesz
tésében egyetértett a Sabor álláspontjával, mely szerint 
Horvátország ügyeiben a királyi határozatok csak a bán 
javaslatai alapján keletkezhetnek, mivel a horvát minisz
ter csupán egy kapocs az autonóm kormány és a király 
között. Ezért ő köteles minden báni előterjesztést módo
sítás vagy halasztás nélkül felterjeszteni az uralkodóhoz. 
A minisztertanács azonban visszautasította a Sabor ezen 
érvelését azzal a magyarázattal, hogy ezáltal „mellőznék 
a miniszter törvényes jogait és jogosítványait, valamint 
degradálnák őt mint királyi tanácsost”.29

A végén mégis valamiféle kompromisszum született, 
és a 11. § úgy rendelkezett, hogy az autonóm ügyekre vo
natkozó törvényjavaslatokat a bán a „dalmát-horvát-szla- 
vón miniszter” útján terjeszti fel „az Ő Felségéhez”, vala
mint hogy a királyi leiratokat, „beleértve a kinevezéseket 
is”, közösen ellenjegyzi a miniszter és a bán. Ezzel a bán 
és a miniszter egyenrangú félként állapíttattak meg.

Vita támadt arról is, hogy az autonóm kormány alkal
mazottai számának és fizetéseinek meghatározása belügy- 
nek vagy közös ügynek tekintendő-e. A magyar kormány 
álláspontja szerint ez közös ügy, amelyet az ún. pénzügyi 
kiegyezés szabályoz. Ezért a törvényjavaslat 15. §-ával 
kapcsolatban sokallta a tervezett fizetéseket. Végül mó
dosításra szorult a 17. és 19. §, amelyek a bán hatáskörébe 
helyezték a kinevezési jogokat. A minisztertanács meg
ítélése szerint ezzel túl széles hatáskört kapna, mégpedig 
olyat, amely a királyi jogkört érintené. Az április 11-én 
kelt királyi leiratában Ferenc József előszentesítette a tör
vényjavaslatot azzal a feltétellel, hogy a Sabor a törvény 
elfogadásánál vegye figyelembe a magyar kormány 11., 
15., 17. és 19. §-ban tett módosításait.

Bedekovich miniszter a leiratot továbbította Rauch 
bánnak, amivel Mirjana Gross szerint „megsértette és 
megalázta a bánt és a Sabort”, Brlics Ignác pedig indítvá
nyozta, hogy a horvát képviselők ne vegyenek részt a ma
gyar országgyűlés munkájában, amíg „azautonóm horvát 
kormány megalakításáról szóló törvényt nem fogadják 
el a kiegyezésben világosan rögzített rendelkezések sze
rint”30 Ez volt az első eset, amikor a horvát unionisták 
sérelmezték a kiegyezési törvénycikk be nem tartását. 
Mégis Rauch báró eleget tett a magyar kormánytól kapott 
utasításoknak, és a Sabor elfogadta az érveit.

A Dalmácia szó kihagyását az 1. § azzal indokol
ta, hogy arra a területre de facto „az autonóm kormány 
hatásköre nem terjed ki, de a történelmi és diplomáciai 
követelések teljesültek, mivel a törvény és a kormány el
nevezésében szerepel a horvát-szlavón-dalmát kifeje
zés”.31 A 11. §-ban a bán javasolta kihagyni a törvényből 
azt a rendelkezést, amely előírja, hogy a miniszter köteles 
a királyhoz „bármilyen módosítás nélkül” felterjeszteni 
minden bántól kapott beadványt. Ezt azzal magyarázta, 
hogy a miniszternek nincs autonóm ügyekben semmilyen 
törvénykezdeményezési joga, így nem tudja befolyásolni 
a kormány előterjesztéseit.32 A 15. §-tól való lemondást 
csak halasztásnak tekintette az országos költségvetés el
fogadásáig, a 17. §-t illetően pedig egyetértett azzal, hogy 
a miniszteri titkárok kinevezési joga a királyt illeti.33

Miután a horvátok eleget tettek az utasításoknak, az au
tonóm kormány létrehozásáról és a Sabor szervezéséről 
szóló törvényt a király elnöklete által 1869. április 10-én 
megtartott ülésen vitatta meg a minisztertanács. Ferenc 
József mellett jelen voltak Andrássy miniszterelnök és 
Festetics, Eötvös, Wenckheim, Lónyay, Mikó, Horváth, 
Gorove és Bedekovich miniszterek.34 Az itt született be
leegyezés után a horvát autonómiáról szóló két törvényt 
a magyar kormány a 26. ülésén április 18-án fogadta el 
(Andrássy kormányfő és Eötvös, Wenckheim, Lónyay, 
Mikó, Horváth, Gorove és Bedekovich miniszterek rész- 
vételével).35 A király április 20-án szentesítette a törvényt, 
s így az autonóm horvát kormány („Királyi horvát-szla
vón-dalmát kormány” hivatalos néven) 1869. július 22-én 
megkezdte a munkáját.36

Nemsokára újabb közjogi vita bontakozott ki, mégpe
dig a magyar országgyűlésen hozott közös törvények hor
vátországi kihirdetésével kapcsolatosan. A kiegyezésről 
szóló törvény 60. §-a alapján azokat külön adták ki a társ
országok számára horvát eredeti változatban, és megküld
ték a Sabornak. Ebből a horvátok arra a következtetésre 
jutottak, hogy kihirdetési joguk van, amelyet államjogi 
aktusnak tartottak, azt állítva, hogy a Sabor hozzájárulása 
nélkül a közös törvények nem érvényesek Horvátország- 
ban.37 Ezzel szemben a magyar álláspont szerint azokat 
csak közölni kellett, még akkor is, ha a horvát országgyű
lés velük nem ért egyet. Ugyanis a közös törvényeket a 
közös törvényhozó testület (a horvát képviselőkből is álló 
magyar országgyűlés) fogadta el az erre meghatalmazott 
szerv javaslata alapján, majd azokat a király szentesítet
te. Erről a kérdésről tárgyalt a minisztertanács 1869. jú
lius 1-jén „a pesti Képviselőházban” megtartott 40. ülé
sén. Eötvös báró elnöklete alatt s Wenckheim, Lónyay, 
Mikó, Horváth, Gorove miniszterek jelenlétében a horvát 
miniszter előadásában kiemelte, hogy az 1868. évi III. tc. 
nem alkalmazandó Horvátországban, ezért egy külön tör
vénycikk elfogadását javasolt. Abban szabályozásra kerül, 
hogy a társországokban csak azok a közös országgyűlésen 
megszavazott törvények érvényesek, amelyeket horvát 
nyelvű változatukban a Sabor hirdet ki. A magyar kor
mány belátta a kérdés szabályozásának szükségességét, de 
a döntést elhalasztotta „augusztusig, amikor a Sabor tör
vényeket kezd majd elfogadni az autonómia ügyeiben”. 
Leszögezte, hogy a kihirdetés Horvátországban azonos le
gyen az autonóm és a közös ügyekre nézve. A miniszter
tanács egyetértet abban, hogy a törvények horvát szövegét 
ellenjegyeznie kell a horvát miniszternek, és hogy a „jö
vőben minden Horvátországra vonatkozó törvényben vi
lágosan rögzíteni kell a hatályba lépésének időpontját”.38

Mivel a kérdés nagy jelentőségűnek bizonyult ismét 
napirendre került a minisztertanács 69. ülésén 1869. de
cember 11-én. Bedekovich miniszter indítványozta, hogy 
Buda-Pesten horvát nyelven szerkesztett közös magyar- 
horvát törvényeket tartalmazó törvénygyűjtemény ke
rüljön kiadásra. Felolvasta az erre vonatkozó törvény
javaslatot, amelynek mielőbbi országgyűlési tárgyalását 
javasolta „mert e kérdésben interpellációk várhatók a Sa- 
borban és a közös országgyűlésen”.39 A magyar kormány 
elfogadta miniszterének javaslatát (csupán a vacatio legis
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tartamát módosította), az országgyűlés pedig megszavazta 
a közös 1870. évi XII. tc.-et, amely előírta, hogy a közös 
törvények a királyi szentesítés utáni mindkét házban törté
nő kihirdetést követő tizenötödik napon lépnek hatályba.40 
Vagyis ebben a kérdésben is mellőzötté vált a horvátok 
óhaja („a Saborban történő kihirdetés napjától”, illetve a 
„horvát törvények gyűjteményében való közléstől”).41 Sőt 
ez a törvény később számukra még kedvezőtlenebbül mó
dosult az 1881. évi LXVII. tc.-kel (A közös magyar-hor- 
vát törvények kihirdetéséről Horvát-Szlavonországokban 
szóló 1870:XII. tc. némely szakaszának módosításáról). 
Ennek 1. §-a előírta, hogy a törvények hatályba lépnek a 
„magyar törvénytárban” való közlés napján. Ezzel az új 
fogalmazással megszűntek a korábbi törvényben szabá
lyozott „közös országgyűlés”, illetve „a közös ország
gyűlés mindkét háza” kifejezések, amelyek helyett „a 
magyar törvénytár” szerepel.42

A kiegyezés implementációjával elégedetlen horvát 
unionisták interpellációkkal fordultak a kormányhoz. 
A képviselőház 83. országos ülésén, 1869. december 7-én 
Somssich Pál elnökletével Fodróczi Sándor és kollégái in
terpellációjukban sürgették Broz Móric katolikus pap in
terpellációjának megválaszolását.

Broz sérelmezte a kiegyezési törvénycikk 46. (a hor
vát osztályok létrehozásáról), 57. (Horvátországban a kö
zös kormány számára is a horvát a hivatalos nyelv), 58. 
(a közös minisztériumoknak a horvát beadványokra hor- 
vát nyelven kell válaszolni), 62. (a közös címerről), 64. 
(a pénzeken a királyi címben szerepelni kell a „Horvát
ország, Szlavónia és Dalmácia királya” feliratnak) és 68. 
§-át (hatályon kívül kerül minden kiegyezéssel ellentétes 
jogszabály).43 A képviselő álláspontját, mely szerint a ma
gyar kormány tudatosan és szándékosan halasztgatta a 
fenti rendelkezések megvalósítását, ekkoriban a horvát 
politikai körök nagyobbik része osztotta. Ezzel szemben a 
minisztertanács csupán a két kiegyezési törvénycikk élet
beléptetésével kapcsolatos átmeneti nehézségekben látta 
a fenti rendelkezések meg nem valósításának okait. Amíg 
a horvát osztályok nem jöttek létre a központi szervek
nél, addig a magyar hatóságok nem tudtak horvát nyelven 
érintkezni az autonóm hatóságokkal, így magyar vagy né
met nyelvet használtak.44

A kormány a 68. ülésen 1869. december 10-én meg
vitatta a horvát osztályok létrehozásának kérdését a hor- 
vát minisztérium 1870. évi költségvetésével egyetemben. 
Ezeket az osztályokat többnyire fordítási célokra kívánták 
használni, viszont a horvátok nagyon fontos feladatokat 
ruháztak volna rájuk. Felfogásuk szerint sarkalatos szer
vekről lett volna szó, rajtuk keresztül „vesz Horvátország 
részt a közös ügyek intézésében ”. Azonban mivel sem az 
egyezmény, sem más törvény ezt a kérdést nem szabá
lyozta részletesebben, így az is megvalósítatlan maradt. 
A minisztertanács megállapította, hogy maga a horvát mi
niszter is úgy tartja, „hogy minisztériumában túl sok az 
alkalmazott, és a munka nem nagy méretű”, ezért a mi
nisztérium némely alkalmazottait tervezték beosztani az 
egyes minisztériumok horvát osztályaiba.45

A minisztertanács 11. ülésén, 1870. február 5-én a hor
vát hatóságokhoz küldendő rendeletek nyelvéről volt szó, 
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tehát olyan kérdésről, amely a társországokkal szemben 
sarkalatosnak bizonyult. Andrássy miniszterelnök közöl
te Eötvös, Lónyay, Mikó, Gorove, Bedekovich és Rajner 
miniszterekkel, illetve Hollán Ernő közlekedési és Kerká- 
polyi Károly honvédelmi minisztérium államtitkáraival, 
hogy a közös minisztérium rendeleteit két nyelven (hor
vátul és magyarul) küldik a horvát hatóságokhoz. Ezt vi
szont a társországok kifogásolják, mert az egyezmény 57. 
és 58. §-ai explicite kimondják, hogy ezt horvát nyelven 
kell megtenni. Az interpellációk és panaszok elkerülése 
érdekében a magyar kormány úgy határozott, hogy a hiva
talos rendeletek „kizárólag horvát nyelven küldendők” a 
horvát hatóságokhoz. Ebben segítséget nyújtanak a közös 
minisztériumokban létrehozandó horvát osztályok, ame
lyekben alkalmazandók „a horvát nyelvben és közigazga
tási eljárásban jártas horvát tisztviselők” .46

A horvátok nehezteltek miniszterükre, mert rajta ke
resztül a magyar kormány ellenőrzi az autonómiájukat, de 
1870-ben szembesülniük kellett újabb kedvezőtlen fordu
lattal. 1870 márciusában Ferenc József a horvát miniszter
nek visszaküldte az előszentesítésre felterjesztett autonóm 
törvényeket, és kérte a magyar kormány érdemi állásfog
lalását. Tehát a minisztertanács ez ideig érdemileg nem 
avatkozott bele a horvát ügyekbe, ezután viszont igen. 
Az első ilyen eset 1870. március 18-án történt, amikor a 
17. ülésén a kormány megtárgyalta a horvátországi vá
lasztásokról, a Sabor szervezetéről, a királyi bíróságokon 
alkalmazandó tisztviselőkről és a büntetőeljárásról szóló 
törvényjavaslatokat, és kifejtette velük kapcsolatosan az 
álláspontját.47

Az elmondottakból megjegyzendő, hogy már a minisz
térium működésének elején megjelent a legtöbb olyan 
nézeteltérés, amely megnehezítette a horvát- magyar 
együttműködést (a bán és a miniszter hatáskörei, az auto
nómiába tartozó, illetve a közös ügyek közé besorolandó 
esetek eltérő értelmezés, a horvát osztályok létrehozása a 
közös szerveknél, stb.).

3. A horvát minisztérium 1871-től 1918-ig

Rauch Levin báró folyamatos nyomás alatt állt magyar
barát politikája és kifejezett délszlávellenes tevékenysége 
miatt (betiltotta a cirill írás és a szerb nyelv használatát, 
stb.). Ezért az ellenzék hathatós befolyásának köszönhe
tően 1871 januárjában lemondott, és már január 26-án a 
horvát miniszter, Bedekovich Kálmán kapta meg a báni 
kinevezést. Az új (második) horvát miniszter Pejacsevich 
Péter gróf lett.

A horvátországi választáson a jugoszláv érzelmű Nem
zeti Párt győzött, az unionisták pedig vereségükért a ma
gyar kormányt tették felelőssé, mert visszautasította a 
báni kormány legtöbb indítványát, és ezzel népszerűtlen
né tette Horvátországban a magyarbarát pártot. Andrássy 
miniszterelnök az 1871. szeptember 14-i ülésen értesítette 
minisztereit, hogy a nemzeti pártiak csak módosítás ese
tén hajlandóak elfogadni a kiegyezési törvénycikket.48

Andrássy gróf közös külügyminiszterré való kinevezé
sét követően Lónyay Menyhért közös pénzügyminiszter
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lett a kormányfő. Ő a horvátokkal való kibékülésnek a 
híve volt, és szorgalmazta a horvát unionisták és a nemzeti 
pártiak fúzióját. Ennek érdekében több tárgyalást is foly
tatott a nemzeti pártiak vezetőivel.49 Megbeszélésre hívta 
a nemzeti alkotmányos pártiakat, hogy megtudja, van-e 
esély a Sabor sikeres munkájára, mire azt a választ kapta, 
hogy nincs, mert a képvi
selők többsége nem ismeri 
el a kiegyezést.50 Amikor a 
miniszterelnök által támo
gatott horvát pártok közötti 
megbeszéléseket a Nemze
ti Párt magyarázat nélkül 
megszüntette, akkor a mi
nisztertanács 1872. január 
27-én a Sabor feloszlatá
sa mellett foglalt állást.51 
Mégis a végén Lónyay kor
mányfő kényszerült alkut 
kötni a nemzeti pártiakkal, 
és beleegyezett a kiegyezés 
módosításába és a horvát 
kormányon belüli személyi 
változásokra.52 Ezt köve
tően Bedekovich bán Su- 
haj vicebánnal együtt 1872. 
február 12-én lemondott.

A két ország a kiegye
zésről szóló törvény 70.
§-ában rendelt módon, ti- 
zenkét-tizenkét tagú királyi bizottságai által 1872-ben 
megkezdte a tárgyalásokat, majd 1873-ban közös meg
állapodással megszületett a mindössze tíz cikkelyből álló 
1873. évi XXXIV. törvénycikk a Magyarország, és Horvát- 
a Szlavon- és Dalmátországok közt fennforgott közjogi 
kérdések kiegyenlítése iránt létrejött, az 1868. évi XXX. 
tc. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak 
módosításáról, illetőleg kiegészítéséről.54

Abban a horvát kívánságok közül nagyon kevés való
sult meg. Részben a pénzügyi egyezmény terén, illetve a 
horvát tárca nélküli minisztérium pontosabb meghatáro
zását illetően. Jóllehet a horvátok a minisztériumot vagy a 
Sabor felelőssége alá szerették volna helyezni, vagy meg
szüntetni (mivel „nincs tárcája”, a horvát belügyek nem 
tárgyalhatók a közös országgyűlésen, így az ezekkel az 
ügyekkel foglalkozó miniszter sem felelhet a budapesti 
törvényhozásnak), erre mégsem került sor. Az új törvény 
5. §-a előírta, hogy a miniszter „a bánnak O Felségéhez 
intézett előterjesztéseit változatlanul és késedelem nélkül 
felterjeszti; és csak azon esetben, a midőn az 1868:XXX. 
törvénycikk által megállapított állami közösség vagy ér
dekek közössége szempontjából kételyek merülnének fel, 
a mennyiben azok a bán meghallgatása után nem oszlat- 
tathatnának el, terjeszti Ő Felsége elé egyidejűleg, de el
különítve saját, illetőleg a magyar közös kormány azokra 
vonatkozó észrevételeit”.55

Ezt követően véglegessé vált a bán és a király közötti 
kapcsolattartás rendje és a horvát tárca nélküli miniszter 
teendői. Ő a horvát előterjesztéseket változatlanul és ké-

sedelem nélkül felterjesztette a királyhoz előszentesítésre, 
illetve szentesítésre. A felterjesztés a törvényjavaslat mel
lett tartalmazta a csatolmányokat: a báni előterjesztést né
met nyelven (a bán által összeállított királyi előszentesítés 
vagy szentesítés német nyelvű szövegét, a törvényjavaslat 
horvát nyelvű változatát és annak hiteles német nyelvű

fordítását), a miniszter
tanácsi ülés kivonatát és a 
magyar kormány esetleges 
észrevételeit.

Jóllehet a miniszter nem 
szólhatott bele az autonóm 
ügyekbe, mégis hatásköré
be (illetve a magyar kormá
nyéba) tartozott eldönteni, 
hogy a javaslat összhang
ban áll-e az állami közös
séggel, illetve az érdekek 
közösségével. A minisz
ter véleményét tudatta a 
minisztertanáccsal, amely 
vagy kifogás nélkül enge
délyezte a horvát javaslat 
felterjesztését az uralkodó
hoz, vagy a javaslat mel
lé csatolta észrevételeit is.
A király rendszerint a ma
gyar kormány álláspontja 
szerint döntött, így a bán
hoz és Saborhoz -  ismét a 

miniszter útján -  visszaküldte az előterjesztést kérve an
nak módosítását a minisztertanács utasításai szerint. A kö
zös kormány jogában állt elutasítani a horvát javaslatot a 
fenti okok miatt, vagy egy-egy előterjesztésről -  időhúzás 
miatt -  többször is tárgyalni. Mivel az évek során egyér
telművé vált, hogy az autonóm törvényeket csakis a közös 
kormány beleegyezésével lehet elfogadtatni, így a bán és a 
Sabor túlnyomó többségben azoknak eleget tettek.

Az uralkodó aláírásával szentesítette az előterjesztése
ket, majd az udvari kancellária az eredeti verziót a szen
tesítéssel vagy előszentesítéssel visszaküldte a miniszter
hez, s rajta keresztül került ismét a bánhoz további lépések 
érdekében.

A kiegyezés módosítását követően a Nemzeti Párt tag
ja  a neves horvát költő, Mazsuranics Iván (Ivan Mazura- 
nic) kapta meg a báni kinevezést 1873. szeptember 20-án.
Ő nem volt a magyar kormány kiszemeltje, csak azután 
jelölték, miután négy unionista (Kussevics Emil, Bede
kovich Kálmán, Pejacsevich László gróf és Jankovics 
Gyula gróf) is visszautasította a báni tisztre való jelölést.56 
Mazsuranics a reformkorban Szombathelyen tanult böl
csészetet, tehát nemcsak hogy beszélt magyarul, hanem 
ismerte a magyarországi politikai életet is. Bánsága idején 
(1880-ig) számos fontos reformra került sor (35 autonóm 
törvényt fogadott el a Sabor), és Horvátország a haladás 
útjára lépett.57 Az unionisták beolvadtak a Nemzeti Pártba, 
amely a kiegyezés nagy ellenzőjéből ezután Budapesthez 
hűséges szövetséges lett. Az új bán -  Rauch bán példá
ján okulva -  törvényjavaslatainak hivatalos előterjeszté-
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Pejacsevich Péter (1804-1887)5



sét megelőzően kikérte a magyar kormány véleményét. 
Ezt követően figyelembe vette a kormány észrevételeit, 
és előterjesztett törvényjavaslatai többnyire miniszteri 
megjegyzések nélkül kerültek felterjesztésre a királyhoz. 
Közjogi szempontból fontos megjegyezni, hogy a minisz
tertanács 53. ülésén, 1874. november 29-én elfogadta Ma- 
zsuranics bán kérését, miszerint az uralkodóhoz küldendő 
felterjesztésekben szerepeljen a „Horvátország, Szlavó
nia és Dalmácia bánjának egyetértésével” formula.

Wenckheim Béla miniszterelnöksége idején az 1875. 
május 2-án megtartott 30. ülésen (jelen voltak Trefort 
Ágoston, Pejacsevich Péter gróf, Perczel Béla, Tisza Kál
mán, Széll Kálmán, Simonyi Lajos báró és Péchy Tamás) 
a magyar kormány tárgyalt a horvát választási törvény 
javaslatáról. Két észrevétele volt, melyek közül az első 
Fiume két választókerületre való felosztására vonatkozott 
(2. §), a másik pedig arra, hogy a választójoggal csak a 
Horvátországban élők rendelkeznek (6. §). A magyar ál
láspont szerint az első esetben a horvát törvény beleszólna 
Fiume jogállásába, ami elfogadhatatlan, a másik kérdés
ben pedig a választójogtól eltiltottak lennének a Magyar
országon élő horvát honpolgárok. Mivel ilyen korlátot a 
magyar törvény nem ismer a horvát illetőségű polgárok 
esetében, ezért az állami közösség érdekei szempontjából 
nem lenne célszerű ilyen megoldás elfogadása.58 Az ülés
re meghívott bán kijelentette, hogy a törvényjavaslatot a 
Sabor kezdeményezte és fogadta el, a kormány nem talált 
okot arra, hogy azt ne terjessze a királyhoz előszentesí- 
tés érdekében. Annál is inkább, mert a hatályos 1870. évi
III. tc. elveire épült. A választójog korlátozását a Horvát
országban élőkre a „nemzetiségi agitátorok” kizárásának 
célja motiválta, mivel több ilyen nem él az ország terüle
tén, de agitációjával rontja a nemzetek közötti viszonyo
kat.

Kozári Monika „érdekesnek” találja Mazsuranics ér
velését, amit az ő kettős függőségének következménye
ként értékel. Egyrészt a magyar kormánynak, másrészt a 
Sabornak kellett megfelelnie.59 Habár ez a törvény nem 
volt számára különösen fontos, mégis politikai okokból 
támogatta annak elfogadását. Ugyanis a törvényjavaslatok 
visszautasítása 1868 óta rendszerint negatív hatást keltett 
Horvátországban a magyar kormányra, a horvát-magyar 
viszonyokra, illetve a bánra és kormányára nézve. Ezért 
figyelembe véve a minisztertanács észrevételeit a bán a 
Sabortól kérte a módosítások elfogadását.

Ugyanezen az ülésen harmadik napirendi pontként sor
ra került a MÁV vasúthálózatán használt magyar nyelv 
kérdése, amelyet a horvátok a kiegyezésről szóló törvény 
legnagyobb sérelmeként tartották számon, és nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy végleg eltávolodjanak Magyar
országtól. A vasúttal kapcsolatos nyelvkérdés 1883-ban 
megjelent a pénzügyi igazgatás területén, és a horvát
országi válság kirobbantója volt. 1903-ban tömegtünte
tésekre, rendbontásokra és a karhatalmi szervekkel való 
összeütközésekre került sor a társországokban a magyar 
nyelv használata és a zászló vasútállomásokon való kitű
zése miatt. Mazsuranics bán az 1868. évi XXX. tc. 46., 56. 
és „főként az 57. §” megsértését vélte felfedezni, amelyek 
a társországokban a horvát nyelv használatát írják elő.60
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A Sabor természetesen eleget tett a magyar kormány 
kifogásainak, amit a minisztertanács 1875. május 26-i, 35. 
ülésén tudomásul vett.61 Ennek következményeként az 
1875. július 6-án kelt választási törvény úgy rendelkezik, 
hogy Fiume két képviselőt választ a Saborba, de a város 
maga dönt arról, hogy egy vagy két választókörzete le
gyen-e. Emellett a választójogot nem kötötte a lakhelyhez, 
az megilletett minden Horvátországban született vagy a 
honosságba felvett állampolgárt.62 Mazsuranics bánsága 
idejétől tehát ritkán fordultak elő viták, mivel minden
ben a horvát miniszter, illetve a minisztertanács vélemé
nye volt a mérvadó. Dalmácia és a Katonai Határőrvidék 
visszacsatolása (1881-ben sikerült is elérni) lettek azok a 
kérdések, amelyek miatt 1880-ban lemondott.

Utóda Pejacsevich László gróf lett, de ő sem maradt so
káig hivatalában. Az 1883-ban kirobbant válság idején ér
kezett Khuen-Héderváry gróf, aki húsz évig irányította az 
országot. 1903-ban távozott, talán még zavarosabb hely
zetet hagyva maga után, mint amikor Zágrábba érkezett.

A horvát miniszteri székben Pejacsevich Péter gróf 
hosszú betegeskedése után lemondott, utóda a korábbi 
miniszter Bedekovich Kálmán lett, aki haláláig, 1889-ig 
töltötte be e tisztséget. Őt követte Joszipovics Imre 1898- 
ig, akit Khuen-Héderváry gróf bizalmasa, Cseh Ervin vál
tott (1898-1903 és 1903-1905). Rövid ideig Tomassics 
Miklós (1903) is betöltötte a horvát miniszteri hivatalt, 
akit Khuen-Héderváry gróf második miniszterelnöksége 
idején a báni székbe ültette (1910-1912), remélve, hogy 
helyre tudja hozni a horvátországi helyzetet. Azonban a 
kormányzó horvát-szerb koalíció már a délszláv állam 
létrehozását tűzte ki célul. Ezért sem a bánok (Pejacsevich 
Tivadar gróf 1903-1907, Rakodczay Sándor 1907-1908, 
Rauch Pál báró 1908-1910, Cuvaj Ede 1912-1913, Sker- 
lecz Iván 1913-1917 és Mihalovics Antal 1917-1919), 
sem a miniszterek (Kovacsevics István 1905-1906, We- 
kerle Sándor 1906, Joszipovics Géza 1906-1910 és 1912
1913, Khuen-Héderváry Károly gróf 1910-1912, Tisza 
István gróf 1913 és 1914-1916, Pejacsevich Tivadar gróf 
1913-1916, Hideghéty Imre 1916-1917, Zichy Aladár 
gróf 1917, Unkelhausser Károly 1917-1918) nem kaptak 
semmilyen támogatottságot Horvátországban.

Végül Kunfi Zsigmond munkaügyi és népjóléti minisz
ter 1918. november 8-án a horvát tárca nélküli miniszté
rium fölszámolását kapta megbízásául.63 A horvát minisz
térium létének utolsó említése a minisztertanács 1921. 
január 21-én megtartott 11. üléséről származik, amikor az 
új munkaügyi és népjóléti miniszter Peidl Gyula vette át 
az oktatási miniszternek avanzsált Kunfi feladatát.64 Peidl 
ennek eleget tett, és ezzel megszűnt a fél évszázadig mű
ködő magyarországi horvát minisztérium.

IV. Zárszó
A magyar és horvát állam szervezetében ötven évig fenn
álló horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztérium 
a horvát-magyar kiegyezés egyik sarkalatos intézmé
nyeként került szabályozásra. Jogában állt megvizsgálni 
minden báni előterjesztést, és eldönteni, hogy az kompa-
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tibilis-e az állami közösség érdekeivel, tehát felterjeszt
hető-e az uralkodóhoz. Emellett képviselte Horvátország 
érdekeit a korona előtt, a minisztertanácsban és egyes mi
nisztériumoknál, a szentesített törvényeket ellenjegyez
te, továbbá ügyelt arra, hogy a Sabor megkapja a közös 
országgyűlésen hozott törvényeket eredeti horvát szö
vegben. Ellenjegyezte a királyi leiratokat, a Sabor vagy 
a bán felé küldendő rendeleteket és természetesen a báni 
előterjesztéseket megküldte a királyhoz mellékelve a mi
nisztertanács véleményét. A felsoroltak mellett javaslato
kat tehetett a kinevezésekre és kitüntetésekre, amivel be
folyásolhatta a bán perszonális politikáját is, ellenőrizte az 
egyesületek és alapítványok működését stb.

Mivel a bán és miniszter közötti hierarchiai viszonyok 
nem kerültek szabályozásra, a magyar ellenzék pedig ra

gaszkodott ahhoz, hogy törvényesíteni kell a bán jogo
sítványait és hivatalát, erre lehetőség adódott a koalíciós 
kormány idején. Az 1907. július 3-án megtartott 24. ülé
sén a magyar kormány úgy határozott, hogy a bán a mi
niszter után következik, amíg nem kapja meg a belső tit
kos tanácsosi címet.65

A fél évszázados működése során bebizonyosodott, 
hogy a horvát miniszter útján a magyar kormány ellen
őrizhette a horvát belügyeket, holott erre egyébként nem 
volt módja. Azonban a minisztertanács a bánnal és az au
tonóm kormánnyal szembeni magatartással elidegenítette 
Budapesttől a horvátokat, akik 1918. október 29-én ki
mondták Magyarországgal és Ausztriával való kapcsola
tuk megszűnését, és hatályon kívül helyezték a kiegyezési 
törvénycikket.

He k a , Lá s z l ó

Der kroatisch-slawonisch-dalmatische Minister ohne Portefeuille in der ungarischen 
und kroatischen Verfassungsgeschichte
(Zusammenfassung)

Der Ungarisch-Kroatische Ausgleich wurde vor 150 Jah- 
ren abgeschlossenen, der den von 1102 bis 1918 bestehen- 
den Staatenbund zwischen Ungarn und Kroatien regulier- 
te. Die Auslegung dieser Verbindung beschaftigt jetzt auch 
die Forscher, und die ungarischen und die kroatischen 
Rechtsgeschichtsschreibungen interpretieren die Bestim- 
mungen des Ausgleiches manchmal völlig entgegenge- 
setzt. In diesem Aufsatz untersuche ich den Wirkungskreis 
des kroatisch-slawonischen Ministers ohne Portefeuille, 
der als neue Institution in dem Ausgleich eingeführt wur
de. Ich analysiere die Beziehung dieses Ministers mit 
dem Banus von Kroatien und dem König. Dieses Amt 
kam wegen der Bitte der kroatischen Landeskommission 
(regnicolaris deputatio) zustande, trotzdem verlangten die

Kroaten die Auflösung schon im Jahr 1873 anlasslich der 
Revision des Ausgleichs, weil sie mit dem Wirkungskreis 
des kroatisch-slawonischen Ministers unzufrieden waren. 
Die kroatische politische Elite stellte sich den Minister 
als Beamte vor, wer autonome Angelegenheiten nicht be- 
einflussen konnte, aber er verfügte viel weitere Berech- 
tigungen als dieser. Der kroatisch-slawonische Minister 
prüfte namlich den Vorschlag des Banus, und entschied, 
ob der Vorschlag kompatibel mit die Interessen des Staa- 
tenbundes war, also konnte den zu dem König unterbrei- 
tet werden. Der Minister vertritt überdies die Interessen 
von Kroatien vor dem Herrscher, in dem Ministerrat und 
bei den einzelnen Ministerien, und er gegenzeichnete die 
sanktionierten Gesetze und die Verordnungen.

Jegyzetek_____________________________________

1 Immár 25 éve, hogy doktoranduszként a Szegedi Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszékére fel
vételt nyertem. Mentorom Ruszoly József tanszékvezető professzor 
volt. Kutatásaim témájaként (lévén Horvátországból származom) a 
horvát-magyar kiegyezést javasolta, külön kiemelve, hogy a hor- 
vát-magyar tárca nélküli miniszter témáját célszerű lenne feldolgoz
ni, mert azzal kevesen foglalkoztak. A horvát-magyar kiegyezés volt 
a doktori disszertációm témája, majd az Összehasonlító Jogi Intézet 
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