
1. Prológus

A tanulmány az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 2018. május 25- 
én a „150 éves a horvát-magyar kiegyezés” című 

konferencián azonos címmel elhangzott előadás írott vál
tozata. Azzal a megszokott eltéréssel, hogy a tanulmány 
szélesebb mozgásteret biztosít a szerzőnek, mint egy 20
25 perces konferencia-előadás. Utóbbi zömében az 1867- 
es kiegyezéssel létrejött államszerveződéssel s a horvát 
és a morva kiegyezésen keresztül az Ausztriában és Ma
gyarországon belül létrejött autonómiákkal foglalkozott. 
Ez adta a Belső autonómiák a dualista Monarchiában cí
met. A tanulmány bővebb kereteit kihasználva, egy három 
gondolatkörből álló elméleti keretet helyezek elé. Az első 
a birodalom belső területi felosztásának lehetséges mód
jait, a második az így létrejövő államok lehetséges állam
szerveződési modelljeit, a harmadik pedig a megvalósítás 
alkotmányos hátterét érinti. Bevezetésként néhány gon
dolat a meg nem valósult reformelképzelésekről, majd az 
előadás szálát felvéve, az 1867-es kiegyezéssel létrejött 
államszerveződéssel, és ezen belül a horvát kiegyezéssel, 
valamint a birodalom másik felében létrejött kiegyezések
kel zárom a tanulmányt. Egy kicsit itt is bővítek az előadás 
témáján, hiszen ott az Osztrák Császárság területén létre
jött kiegyezésekből csak a morva kiegyezéssel foglalkoz
tam, itt viszont más örökös tartományokat is érintek.

Ismert, hogy a kiegyezés szót a birodalmon belül megva
lósult számos reformmal kapcsolatban használjuk. Már ma
gam is szóltam 1867-es kiegyezésről, horvát kiegyezésről, 
morva kiegyezésről. Mindez az osztrák szakirodalomban 
sincs másként, az Ausgleich szót ugyanilyen kiterjedt mó
don használják. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ezek 
közjogi tartalmukban nem jelentenek azonosságot. Lát
ni fogjuk például, hogy az osztrák-magyar kiegyezés egy 
államszövetséget hozott létre, a horvát-magyar kiegyezés 
pedig egy területi autonómiát létesített. Az elnevezés ettől 
még nem hibás, hiszen szociológiai értelmét tekintve kor
rekt. Minden kiegyezésnek nevezett reform valamilyen bel
ső feszültség feloldását szolgálta. Ezek a feszültségek pedig 
etnikai jellegűek voltak. A népek tavaszát követően a Habs
burg Birodalomban ez vált a központi kérdéssé. Miként 
alakítható át úgy a birodalom, hogy az annak területén élő 
népek sorsukkal elégedettek legyenek, s identitásuk meg
őrzését ne a birodalomtól történő elszakadásban keressék.

Végül még egy terminológiai pontosítás a Habsburg 
Birodalom, vagy a jelző nélküli birodalom elnevezés 
használatára. Ez alatt a dinasztia uralma (kormányzata) 
alatt álló területek egészét értem, azonban nem közjogi 
értelemben. Vagyis nem valamiféle államot jelölök vele, 
hanem csupán egy földrajzi területet.

2. A Habsburg Birodalom államokra 
(tartományokra) történő felosztása

A birodalom több évszázados fennállása alatt mindig álla
mokra (tartományokra) osztva működött, amiből eredően
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minden reformelképzelésnek része volt a birodalmat alko
tó területi egységek kialakítása. A meghatározó kérdések 
pedig az alábbiak voltak: hány alkotó államra osszák azt, 
s ezek területének kijelölésekor a régi történelmi határo
kat kövessék-e, vagy azt etnikai határvonalakkal váltsák-e 
fel. A kialakított állami egységek száma és a történelmi 
vs. etnikai határok nagyban befolyásolták az etnikai ki
sebbségben élők arányát. Mint a bevezetőben említettem, 
a reformelképzelések nem titkolt célja a birodalmon belüli 
etnikai feszültségek csökkentése volt. Minél több náció ta
lálja meg a nemzeti identitás kibontakozásának lehetősé
gét, azzal arányosan csökkennek a szeparatív szeparációs 
törekvések.

Etnikai határok esetén a birodalom lakosságának túl
nyomó része saját nemzetállamában élhetett volna, ami 
a belső feszültségek csökkentésére alkalmasabbnak tűnt, 
mint a vegyes etnikumú államokon belüli kisebbségi jo
gok. Merthogy az etnikai határok kialakításának fő célja a 
birodalom nemzetállamok szövetségévé történő átalakítá
sa volt. Legismertebb képviselőjük, Aurel Popovici erről 
az alábbiakat írta:

„[...] a következő két alapelvet kell szem előtt tarta
nunk: egyrészről a föderális államszerveződést, más
részről a nemzetiségek területi elválasztását, az általuk 
összefüggően lakott területeken. Más szavakkal: a nem
zetiségeket a saját területükön létrehozott nemzetálla
mokkal kell a Monarchián belül egyenjogúsítani ”.1

Persze az elmélet szintjén előnyös rendszert sem lehetett 
volna konfliktusmentesen megvalósítani. A Monarchia 
felbomlása után az egész XX. századot kísértették a te
rületén létrejövő nemzetállamok konfliktusai. Galíciában 
pontosan hol húzódjon a lengyel-rutén, vagy Bukoviná
ban a rutén-román határvonal. A századvég délszláv há
borúi pedig azt mutatták, hogy ott sem egyszerű feladat 
nemzetállamok kialakítása.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az etnikai hatá
rok kialakítása Magyarország szempontjából az 1867-ben 
(bő három évszázad után) helyreállított területi integritás 
újbóli megszűnését jelentette volna. Ezért a reformel
képzeléseknek külön vízválasztója volt, hogy azok csak 
az Osztrák Császárságra, vagy az egész birodalomra ki
terjedtek-e. Az inkább a történelmi határokat követő tria- 
lizmusnak volt Magyarország területét érintő és azt nem
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érintő verziója is. Ezt a meg nem valósult reformok kap
csán még említeni fogom. Az idézett -  egyértelműen et
nikai határokban gondolkodó -  Popovici-féle tervezet az 
egész birodalomra, tehát Magyarországra is kiterjedt. IV. 
Károly 1918. október 16-án kiadott manifesztuma szin
tén etnikai határokat hirdetett,2 de területi hatálya csak az 
Osztrák Császárságra terjedt ki.3

A történelmi határok felszámolása azonban az Oszt
rák Császárságra szorítva sem lett volna egyszerű feladat. 
A kiegyezés utáni tizenöt örökös tartományból mindössze 
öt volt etnikailag homogén,4 s arányaiban az összlakos
ságnak mindössze 18-19%-át tömörítették.

3. Az államszerveződési típusok
A német szakirodalom az államszerveződések tipizálását 
az összállam (szövetség) és az azt alkotó tagállamok vi
szonyából vezeti le. Az összállam és a tagállamok közöt
ti konkrét hatásköri megosztáson túl az is lényegi kérdés, 
hogy azokat ki osztja szét közöttük. Ezt nevezik a kompe
tenciák kompetenciájának (Kompetenz-Kompetenz): ki
nek a hatásköre a hatásköröknek az összállam (szövetség) 
és a tagállamok közötti szétosztása.5

Logikailag három kombináció vezethető le: 1.) az ki
zárólag az összállam kompetenciája; 2.) az összállam és 
a tagállamok konszenzusán nyugszik; 3.) az kizárólag a 
tagállamok közötti egyezkedés tárgya. Az első a decentra
lizált egységállam, a második a szövetségi állam, a harma
dik pedig az államszövetség. A harmadiknál az is kétséges, 
hogy összállam egyáltalán létezik-e, hiszen a tagállamok 
közötti egyezkedés már a nemzetközi jog területére kerül. 
A kompetenciák megosztása nemzetközi szerződésekkel 
történik.

Választ kell adnunk arra a kérdésre, vajon a Habsburg 
Birodalom miként szervezhető át, egy reformelképzelés 
milyen alkotmányos úton valósítható meg. Ahhoz csak a 
központi hatalom elhatározása szükséges-e, vagy a biro
dalmat alkotó területi egységek (alkotó államok) egyetér
tését is meg kell-e hozzá szerezni? Netán csak az alkotó 
államok közötti valamiféle nemzetközi megállapodással 
lehet-e azt megvalósítani? Eme utolsó verzió szerint a bi
rodalom nem bír államisággal, az előző kettő szerint vi
szont igen.

A perszonálunió vs. reálunió feletti jól ismert vita is eb
ből eredt. Míg magyar oldalról ezt mindig is perszonáluni- 
ónak (szerveződési formáját nézve államszövetségnek) te
kintettük, a dinasztia oldaláról a reáluniót hangsúlyozták, 
ahol maga a birodalom is bírt államisággal. Az Ausztria 
név a teljes birodalmat jelenti, vagy csak a Magyarorszá
gon kívüli részét? Az Ausztria császára cím a teljes biro
dalom uralkodója, vagy csak a Magyarországon kívüli ré
szeké? Jól ismert kérdések. Ha netán az uralkodó lemond 
a trónról, első esetben elég a császári címről lemondania, 
második esetben viszont a magyar trónról ezt külön meg 
kell tennie. Ezt fejtegette Deák is az 1861-es felirati ja
vaslatban.6

Az államszerveződés vizsgálatánál az előző pontban 
tárgyalt problémához is vissza kell térnünk (történelmi
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vagy etnikai határok). A birodalmat alkotó államok ugyan
is eredendően történelmi határok mentén szerveződtek, 
így etnikai határok kialakításának csak önálló birodalmi 
döntéssel volt realitása, ami decentralizált egységállamot 
feltételezett. Amennyiben az etnikai határok kialakításába 
a birodalmat alkotó államokat is bevonják, akkor nekik 
nem csupán a birodalomhoz fűződő viszonyukban kellett 
volna megállapodniuk, hanem önmaguk területi felosztá
sában is. Utóbbinak csekély volt az esélye.

4. A reformok alkotmányos háttere 
(népszuverenitás vs. monarchikus 
legitimitás)

A birodalom és az azt alkotó államok viszonyán túl fontos 
kérdés volt, hogy ki az alkotmányozó hatalom birtokosa. 
Vajon a népszuverenitás vagy a monarchikus legitimitás 
elve érvényesült? A kettőt hajlamosak vagyunk a demok
rácia és a diktatúra küzdelmeként értékelni, a Habsburg 
Birodalom sajátos belső környezetében azonban ez a 
probléma lényegesen árnyaltabb volt.

Korábban érintettük a birodalmat alkotó államok etni
kai határok mentén történő kialakítását. Ennek támoga
tottsága nem volt jelentéktelen, de kérdésként merült fel, 
vajon megvalósítható-e parlamentáris úton? A Habsburg 
Birodalom területén tíznél több olyan nemzet élt, amely 
megalapozottan tarthatott igényt saját államra. A kiegye
zést követően pedig ezeknek az államoknak a kialakítása 
a Monarchiát alkotó két állam részekre bontását jelentette. 
Hazánk esetében a több mint három évszázad után helyre
állított területi integritás újbóli megszüntetését.

A már említett Aurel Popovici reformtervének megva
lósítása kapcsán a parlamentáris útról az alábbiakat írja:

„Felmerül azonban a kérdés, vajon az osztrák és a ma
gyar parlament valaha is megszavazna egy ilyen alkot
mányos reformot? Egy biztos: parlamentáris úton ez 
a változás soha sem lesz megvalósítható. De még ha 
Ausztriában és Magyarországon a legideálisabb vá
lasztójogi törvény létezne, s azt a leglelkiismereteseb
ben betartanák, akkor is nagyon megkérdőjelezhető, 
hogy egy igazságos, a nemzetek minden megalapozott 
igényét figyelembe vevő birodalmi alkotmány elfogad
ható. ”7

Popovici az alábbi utat tartja járhatónak:

„A Habsburg Birodalom népei között húzódó nagy és 
történelmi távlatú vitát -  minden fél számára igazsá
gosan és méltányosan -  csak egy pártatlan bíró tudja 
rendezni. S  ez a bíró csak a császár lehet, neki kell 
lennie. ”8

Az uralkodó közreműködésére tehát nem csupán azért 
volt szükség, mert nem létezett a birodalom minden 
nemzetét megfelelően reprezentáló parlament. Aziránt is 
kétség merült fel, hogy az a számos náció, amely jogo-
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san formált igényt önálló nemzetállamra, mindegyikőjük 
számára elfogadható megállapodásra tud jutni. Az a tény 
pedig, hogy a birodalom nemzetállamok szövetségévé 
történő átszervezésénél a parlamentáris megoldási úttal 
kapcsolatban kétségek merültek fel, a monarchikus legiti
mitásnak sajátos szerepet biztosított. A Monarchia számos 
népe, amely a kiegyezéssel nem nyerte el az általa óhajtott 
státust, ebben látta nemzeti identitásának zálogát. Az elő
ző ponthoz visszakapcsolódva pedig az is megállapítható, 
hogy a monarchikus legitimitás decentralizált egységál
lamot feltételezett. A szövetségi szerveződés kialakítása 
ugyanis kizárólagos központi döntéssel történt volna.

5. Néhány gondolat a meg nem 
valósult reformokról

A Habsburg Birodalom etnikai problémáinak a rendezé
sénél az előző három pontban érintett témák voltak a leg
lényegesebb jogi kérdések. A kiegyezés után megvalósult 
reformok mikéntje is ezekből vezethető le. Mielőtt azon
ban -  a címben meghatározott témához ragaszkodva -  a 
gondolatmenetet ezen a szálon vinném tovább, néhány 
meg nem valósult reformelképzelésre is kitérek. Termé
szetesen ezeket is a fentebb tárgyalt három szemponthoz 
kapcsolom.

A kétközpontú birodalom háromközpontúvá történő 
átalakítására (trializmus) több elképzelés is volt. A cseh 
tartományi gyűlés által már 1871-től forszírozott válto
zat szerint három örökös tartomány (a Cseh Királyság, a 
Morva Őrgrófság és a Sziléziai Hercegség) összevonásá
val hoztak volna létre egy harmadik egységet. A XX. szá
zad elején viszont -  főleg Ferenc Ferdinánd trónörökös 
támogatását élvezve -  a trializmus egy délszláv verziója 
is előtérbe került.9

A belső határokat vizsgálva a cseh elképzelés egyértel
műen történelmi határokat követett volna. Az etnikai ha
tárok -  a jelentős számú német lakosság miatt -  az akkori 
Csehország és Morvaország területi felosztását jelentették 
volna, amit a cseh etnikum nem támogatott. Ugyanakkor 
az ott élő németek ezzel a megoldással egy cseh nemzet
állam kisebbségévé váltak volna, ami miatt ők a csehek 
trializmusra vonatkozó elképzeléseit nem támogatták. 
Számukra előnyösebb volt egy heterogén nemzeti ösz- 
szetételű Osztrák Császársághoz tartozni, mint egy ho
mogén nemzettel szemben kisebbséget alkotni. A csehek 
ugyanis az államszerveződés tekintetében megtartották 
volna az 1867-es kiegyezés rendszerét. A birodalom így 
három önálló állam perszonáluniója lett volna, ahol az et
nikai kérdések rendezése az adott állam belügye. A meg
valósítás alkotmányos hátterét vizsgálva a parlamentáris 
útnak nem volt számottevő esélye. Ehhez a bécsi Birodal
mi Tanács, a budapesti országgyűlés és a három érintett 
örökös tartomány parlamentjének együttes támogatása lett 
volna szükséges. Magyarország nem lelkesedett a három 
részre osztott birodalmi szerveződésért, s a morva ország
gyűlésben is jelentős volt a német etnikum befolyása. Így 
a támogatók a monarchikus legitimitáshoz lényegesen

nagyobb reményeket fűztek, mint a parlamentáris meg
oldáshoz. Ferenc Józsefre két irányból is próbáltak nyo
mást gyakorolni: a csehek, hogy tegye, a németek, hogy 
ne tegye.

A trializmus délszláv változatai közül a Heinrich von 
Hanau által 1909-ben, majd Nikola Zvonimir Bjelovu- 
cic által 1910-ben készített térképek10 ismertek, amelyek 
nagyjából azonos területen alakították volna ki a birodal
mat alkotó harmadik államot. A maradék Ausztria és az 
új délszláv állam között nem az örökös tartományok tör
ténelmi határait követték, hanem Stájerország és kisebb 
részben Karintia megosztásával etnikai határokat alakítot
tak ki. Ebből eredően a Tengermellék örökös tartományai, 
valamit Krajna és Dalmácia már teljes egészében az új 
délszláv államhoz tartoztak volna, s mivel mindkét terve
zet Bosznia-Hercegovina 1908-as annexiója után készült, 
ezt a területet is hozzácsatolták. Hanau és Bjelovucic 
egyaránt megbontotta Magyarország területi integritását 
is, mivel az 1868-ban autonómiával felruházott Horvát-, 
Szlavón- és Dalmátországokat az új államhoz csatolták.
Itt a történelmi határokat követték, vagyis az az autonóm 
területen kívüli (délvidéki) szerb lakosságot nem integrál
ták az új délszláv államba.

A két térkép szerint tehát a délszláv állam egyforma te
rületet foglalt volna magában, Hanau elképzelése viszont 
jelentősen különbözött abban, hogy Galíciát és Bukovi
nát Magyarországgal összevonva, leválasztotta volna az 
Osztrák Császárságról.

A három részre osztott birodalom, annak bármely ver
zióját is vizsgáljuk, nem hozott volna létre etnikailag ho
mogén államokat. A délszláv verziónál az új harmadik ál
lamban a horvát-szerb-szlovén-bosnyák etnikum ugyan 
90% körüli arányt tett volna ki, a másik két államban 
azonban továbbra is heterogénabb maradt a népesség ösz- 
szetétele. A cseh verziónál pedig mindhárom államról ez 
volt elmondható. A szövetségi szerveződés (a szövetségi 
hatáskörök) szempontjából így továbbra is lényegi kérdés 
maradt, hogy a kisebbségi ügyek rendezését a három ál
lamra bízzák, vagy központi hatáskörbe sorolják. A cseh 
verzióban -  a duális szerveződéshez hasonlóan -  ezt a 
három államra hagyták volna. A Bjelovucic által készített 
térképen -  az új délszláv államon belül -  a Tengermellé
ken már eredetileg is szerepelt egy autonóm olasz terület, 
ami ennek központi kijelölését jelentette. Hanau is ha
marosan átdolgozta tervezetét, amelyben a három részre 
bontott birodalmon belül -  elég erősen az etnikai határo
kat követve -  21 autonóm tartományt alakított ki. A szö
vetségi szerveződések típusait tekintve, különösen Hanau 
utóbbi elképzelése, államszövetségi megoldással nem volt 
elképzelhető. A három alkotó államon belüli autonómiák
ról ugyanis az érintett államok nem saját belátásuk szerint 
dönthettek volna, hanem azokat központilag határozták 
meg. A megvalósítás alkotmányos hátterénél a parlamen
táris útnak itt is lényegesen korlátozottabb volt az esélye, 
mint a monarchikus legitimitásnak.

A trializmusra vonatkozó elképzelések után érdemes 
még visszatérni Aurel Popovici korábban is érintett re
formelképzeléseire. Láthattuk, hogy a birodalmat nemzet
államok szövetségeként képzelte el, amelynek érdekében
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a történelmi határok feladásával etnikai határokat óhaj
tott kialakítani. A megvalósítás alkotmányos hátterénél a 
parlamentáris utat nem tartotta járhatónak, elképzelései
nek megvalósítását a monarchikus legitimitásra alapozta. 
A Popovici által kialakított államokat vizsgálva viszont 
azt tapasztalhatjuk, hogy tizenegy nemzetet ismert el, de 
ezeket tizenöt államba osztotta szét. A németek ugyanis 
három, a magyarok és az olaszok két-két egymástól el
különülő államban éltek volna. Felfogásában tehát a nem
zetállam nem valamely etnikum egészének egy államba 
történő integrálását jelentette, hanem az etnikailag homo
gén területek államisággal történő felruházását. Ha egy 
nemzet több területre szakadva élt, akkor több államot 
alkotott. A szerbeknek, románoknak, olaszoknak, néme
teknek a birodalmon kívül saját nemzetállamuk is volt, s a 
lengyeleknek és a ruténoknak is nagyobb része a birodal
mon kívül élt. Ha a Habsburg Birodalom fennmarad, ne
kik is le kell mondaniuk a teljes nációjukat egybefoglaló 
nemzetállamról.

Az államok számánál abba bele sem mélyedtünk, hogy 
Popovici mi alapján ismert el egy népcsoportot nemzet
nek, amely jogosult saját államot létrehozni.11 Ezek számát 
tényként kezeltem, s csupán a területi széttagoltságukból 
eredő problémákat vetettem fel. Csak utóbbit figyelve 
is nehéz határvonalat húzni, hogy pontosan hány állam
ra bontsuk a birodalmat. Különösen úgy, hogy Popovici 
felosztásában jelentős méretbeli különbségek voltak az 
egyes államok között. Míg a Tengermellék háromszázezer 
fős olasz közössége önálló államot alkothatott, több, en
nek a húszszorosát közelítő, vagy azt meg is haladó lakos
ságszámú állam is lett volna. Elég csak Német-Ausztriát, 
Magyarországot, vagy Csehországot említeni. S emellett 
az olaszok másik -  Dél-Tirolban kialakított -  állama is 
alig volt nagyobb a tengermellékinél.

Láthattuk, Popovici maga is tartott attól, hogy a biro
dalom nemzetei nem tudnak egymással megfelelő egyez
ségre jutni. Reformjának megvalósításánál ezért utasította 
el a parlamentáris utat. Ha az új államszerveződés műkö
dését a Monarchia államszövetségi modellje szerint ala
kítjuk ki, az előző bekezdésben említett problémáknak ér
dekes következményei lehettek volna. Az államszövetség 
működése ugyanis a tagállamok egyenjogúságára épül, a 
döntéseket pedig az egymás közötti egyezkedéssel hozzák 
meg. Az 1867-es modell is erre épült. Itt jelentősége lehe
tett annak, hogy a hétszázezer olasznak dupla annyi tagja 
van a delegációkban, mint a hatmillió csehnek.

Popovici azonban elveti az államszövetségi konstruk
ciót. Az általa felvázolt államszervezet a szövetségi állam, 
vagy a decentralizált egységállam modelljéhez sorolható, 
ahol a birodalom maga is bírt államisággal. Elképzelése 
szerint a császár egy személyben volt a birodalom és min
den tagállam államfője is. A tagállami parlamenteken kí
vül egy önálló birodalmi parlamentet is tervezett, s a tör
vényhozási hatásköröket megosztotta a két szint között. 
Az utóbbi hatáskörébe utalt ügyek lényegesen kiterjedteb
bek voltak, mint az 1867-ben megállapított közös ügyek.12
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6. Az 1867-es kiegyezéssel teremtett 
közjogi helyzet

A reformelképzelések áttekintése után visszatérünk a ta
nulmány címe által közvetített szálhoz, a Monarchián be
lül megvalósult tényleges reformokhoz. Ha a kiegyezést 
a 2-4. pontban felvázolt szempontokhoz kapcsoljuk, az 
alábbiak állapíthatók meg:

-  a birodalom területi felosztását tekintve két, a törté
nelmi határok mentén létrejött állami egységből állt

-  a két állam államszövetséget alkotott, amelyben csak 
ők bírtak az államiság jegyeivel, az államközösség (a 
Monarchia) maga nem

-  az államszerveződés kialakítása a parlamentarizmus 
talaján nyugodott, hiszen azt mindkét alkotó állam 
törvényhozása megerősítette.

Ebből a három megállapításból pedig az alábbi konklú
ziók vonhatók le:

-  a történelmi határok okán a két állam lakosságának 
összetétele etnikailag heterogén volt

-  az államszövetségből eredően a kisebbségi kérdések 
rendezése (autonóm területek kialakítása) a két állam 
belügye volt, abba központi beavatkozás nem történ
hetett

-  a parlamentarizmus érvényesülése révén önálló ural
kodói döntés nem rendezhette ezeket az ügyeket.

A meg nem valósult reformelképzeléseknél láthattuk, 
hogy ezt a három elemet próbálták áttörni: etnikai határok 
legyenek, ezeket központilag alakítsák ki, s az kizárólag 
az uralkodó döntésétől függjön. Köztudomású tény, hogy 
a meg nem valósult reformelképzeléseket az 1867-es ki
egyezéssel szembeni elégedetlenség szülte. Most azt is 
láthatjuk, hogy ezek milyen közjogi pontokon nyugodtak.

Persze az általam megállapított konklúziók nem min
denben egyeznek az osztrák szakirodalomban fellelhető 
álláspontokkal. Ha Wilhelm Braunedernek az osztrák
magyar államszerveződés jogi természetére vonatkozó 
fejtegetéseit olvassuk, az általa felvázolt négy lehetséges 
szerveződési típus közül éppen az államszövetséget tart
ja a legkevésbé megalapozottnak. „Államszövetség: ezen 
extrém értelmezés szerint”,13 kezdi erre vonatkozó gondo
latait. Az első lehetséges típusként pedig a decentralizált 
egységállamot említi, amely kapcsán az alábbiakat írja:

„Az Osztrák Császárság mibenléte lényegesen nem 
változott. A továbbra is egységes uralkodói hatalom, 
mint eddig, egységállamot képzett, 1860-tól fokozódó 
decentralizációval. Mindez 1867-ben érte el csúcspont
ját, amikor minden szerv, amelyekkel az uralkodó az 
államhatalmat gyakorolta, jelentősen megváltozott. ”14

A gondolat lényege az alábbi: az egységes uralkodói ha
talom egységállamot eredeztet, amin a kiegyezés csupán 
szervezeti változásokat jelentett, de meg nem szüntette 
azt. Az általam elemzett témakörökhöz kapcsolódva pedig 
az alábbi következtetések vonhatók le. A birodalom belső
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területi tagozódásának kialakítása s a tartományok kom
petenciáinak (hatásköreinek) megállapítása a kiegyezés 
után is kizárólagos központi hatáskör maradt. Kapcsolódó 
kérdés, hogy a központi államszervezeten belül mely szer
vek dönthetnek erről? Ha egyedül az uralkodó, akkor a 
monarchikus legitimitás is megmarad, mint alkotmányos 
háttér. Egy viszont biztos, a decentralizált egységállamban 
az államszerveződés átalakításához a tagállamok hozzájá
rulása nem kell, vagyis a bécsi Birodalmi Tanács és a bu
dapesti országgyűlés megkérdezése biztosan mellőzhető.

A kiegyezés megvalósulásának fontos eleme volt egy 
olyan környezet kialakítása, ahol a vitatott kérdéseket el
térően értelmezhették. Hogy ez mennyire volt a bécsi Bi
rodalmi Tanács óhaja, s mennyire a dinasztiáé, az persze 
más kérdés, nyilvánvalóan inkább az utóbbié. De ha ez 
a Birodalmi Tanács részére nem volt releváns probléma, 
miért ellenezte volna azt. Így viszont osztrák oldalon ez 
maradt a hatályos közjog, vagyis a jogtörténet-tudomány 
elemzései is ennek nyomán haladnak. A kiegyezés a ko
rábbi oktrojált alkotmányokat (októberi diploma, februári 
pátens) nem szüntette meg, csupán a területi hatályukat 
korlátozta, Magyarországot ugyanis kivette alóluk. Auszt
riában viszont csak módosításokat, kiegészítéseket fűztek 
hozzájuk, vagyis továbbra is hatályban voltak. Ebből a 
szemszögből teljesen logikus a következtetés, hogy a Mo
narchia akár decentralizált egységállam is lehetett, hiszen 
a korábbi oktrojált alkotmányok szerint tényleg az volt. 
Brauneder azt időrendileg nem is az októberi diplomától 
indítja, hanem azt csak egy, a decentralizációt erősítő ál
lomásnak tekinti.

Láthattuk, hogy a reformelképzelések is erre az alkot
mányos háttérre alapoztak. A bécsi és budapesti parlamen
tet ne kelljen megkérdezni, kizárólagos központi döntés 
legyen, amit lehetőleg egyedül az uralkodó hozzon meg.

Érzésem szerint titkon a dinasztia is így gondolkodott, 
Ferenc József a monarchikus legitimitás elvét soha nem 
adta fel. Amikor a bécsi Birodalmi Tanáccsal és a bu
dapesti országgyűléssel alkudozott, azt nem valamiféle 
új alkotmányos rendszernek, hanem csupán pillanatnyi 
kompromisszumnak tekintette. A közel négy évszázados 
Habsburg uralom alatt többször tapasztalhattuk, hogy az 
uralkodó kompromisszumot köt az országgyűléssel, de 
ahhoz később nem tartja magát. Persze a jog általános jel
legzetessége, hogy az idő múlása mindig a tényhelyzetnek 
kedvez.

Az általam megállapított konklúziók pedig ezért vi
hetők tovább. A Monarchia fél évszázados története alatt 
államszerveződési ügyekben a magyar országgyűlést nem 
kerülte meg az uralkodó, így a birodalom területi beosz
tása, az autonómiában történő döntés, az etnikai kérdések 
rendezése a két állam belügye maradt. Emiatt pedig nem 
mellőzhetjük Ausztria és Magyarország 1867 utáni bel
ső államberendezkedésének az áttekintését. Ebből tudjuk 
ugyanis levezetni, hogy egy-egy népcsoportnak milyen 
modell szerint lehetett valamiféle autonómiát biztosítani.

7. A Monarchia két alkotó államának 
államtipológiája

Az 1867-es kiegyezés után tehát az etnikai kérdések ren
dezése az Osztrák-Magyar Monarchia két alkotó államá
nak belső ügyévé vált. Ez a két állam azonban egymástól 
eltérő államtipológiai jellemzőkkel bírt. Ausztria szövetsé
gi szerveződéssel bírt, míg Magyarország unitárius állam 
volt. Emellett Ausztria dinasztikus állam volt, Magyaror
szág viszont nemzetállami jellegzetességeket mutatott.

A dinasztikus államban az összetartó erőt nem az egy 
nemzethez tartozás, hanem a dinasztia iránti elkötelezett
ség adja, így az etnikai egységesítés sem jellemző rá. Az 
összállam szintjén Ausztriában sem volt prioritást élvező 
nemzet, akivel szemben a többi etnikumnak kisebbségi jo
gokat kellett volna biztosítani. A vegyes etnikai összetétel
ből eredő súrlódások tartományi szinten jelentkeztek. Így 
az Osztrák Császárságban az etnikai kérdések megoldása 
nem az összállammal szembeni jogokat kívánt, hanem a 
tartományokon belüli kiegyezéseket.

Magyarország unitárius jellege miatt az államnak nem 
voltak olyan belső területi egységei, amelyek az őket meg
illető autonómia keretein belül rendezhették volna az et
nikai kérdéseket. Ebbe az irányba mutató elképzelés volt 
a megyék kiterjedt hatásköreinek megőrzése, s ezen ke
resztül például a nyelvhasználat megállapításának megyei 
hatáskörbe történő utalása.15 Egy erős vertikális hatalom
megosztás esetén Ausztriához hasonló állapot alakulhatott 
volna ki, ahol etnikai kérdésekben nincsenek egységes 
központi szabályok. Ez a megoldás a nemzetállami jelle
get is tompította volna. Az alkotmányosság 1867-es hely
reállítását követően azonban a centralizáció vált jellemző
vé, így ez a megoldási lehetőség nem került napirendre. 
Az etnikai kérdések rendezése központilag történt, s ab
ban érezhetőek voltak nemzetállami törekvések. Ebben 
az államszervezeti konstrukcióban egy etnikum számára 
a nemzeti identitás megőrzésének legkedvezőbb formája 
a területi autonómia volt.

A Monarchia két állama tehát különbözött egymástól 
abban, hogy az egyikben (Magyarországon) az összállam 
szintjén a többség-kisebbség elv mentén történhetett etni
kai kiegyezés, addig Ausztriában regionális szinten, az ott 
élő etnikumok megállapodásával. Utóbbi nem a többség
kisebbség mentén haladt, hiszen nem egy területet válasz
tott le, ahol a főszabály alóli kivételeket állapított meg.

8. Az Osztrák Császárságban létrejött 
kiegyezések

Mint már említettem, a kiegyezés az 1867 előtti pátense
ket nem törölte el, csupán Magyarországot kivette azok 
területi hatálya alól. Ausztriában viszont módosításokkal, 
kiegészítésekkel továbbra is hatályban maradtak. A tarto
mányok rendtartásaival (alkotmányaival)16 is hasonló volt 
a helyzet, mindenhol megmaradt az 1861-ben az uralko
dó által kibocsátott rendtartás. A tartományi kiegyezések
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ezek módosításával valósultak meg. Lényegük pedig az 
adott tartományban élő nemzetek egymás közötti meg
állapodása volt, amelyekkel biztosítva érezték nemzeti 
identitásuk megőrzését. Ez a rendszer jól érzékeltette az 
Osztrák Császárság dinasztikus jellegét. Az összállam 
szintjén nem voltak erős nemzetállami törekvések, ame
lyekkel szemben a kisebbségeknek identitásuk megőrzése 
végett valamiféle autonómiát kellett volna szerezni. Ma
gyarországon viszont a horvát autonómia ezen a gondolati 
szálon haladt.

Mivel az 1861-es tartományi alkotmányokat nem az 
adott tartomány parlamentje fogadta el, hanem a februá
ri pátenshez kapcsolódóan ugyanolyan császári pátensek 
voltak, számos tartalmi hasonlóságot mutattak. Például a 
tartományi gyűlések is mindenhol egyformán szerveződ
tek, a képviselőket három kúriára osztva választották.17 
A cenzusos választójoggal együtt egy ilyen választási 
rendszerben a lakosság és a törvényhozás etnikai össze
tétele között jelentős eltérések alakulhattak ki. A kiegye
zések leggyakoribb eleme a tartományi parlamentek etni
kai egyensúlyának megteremtése volt. Meghatározták az 
egyes etnikumok által elnyerhető mandátumok számát, a 
választási rendszert pedig úgy alakították ki, hogy min
denki csak a saját etnikumának jelöltjeire tudjon szavaz
ni. Így a pártválasztás lehetősége magmaradt, ugyanakkor 
garantált volt a tartományi parlament etnikai összetétele.

Az 1905-ös morva kiegyezés a tartományi gyűlés 
mandátumait megfelezte a csehek és a németek között.18 
A matematikai feladatot a kapcsolódó választási eljárási 
törvény19 úgy oldotta meg, hogy mindkét etnikum számá
ra annyi választókerületet alakított ki, ahány elnyerhető 
mandátumuk volt. Bár a lakosság összetételében a csehek 
voltak többségben (a századelőn 72% körül), a kuriális 
választójog sokáig a németeknek kedvezett. Az első kúri
ához tartozó földbirtokosokat szinte kizárólag ők alkották, 
s túlsúlyban voltak a második, a városi lakosságot, vala
mint az ipar- és kereskedelmi kamarát tömörítő kúriában 
is. Idővel azonban a második kúriából is egyre több cseh 
képviselő került ki, a kiegyezés lényege pedig az volt, 
hogy a tartományi parlament választásánál megszüntették 
az etnikai harcokat. Morvaországban a tartományi gyű
lés mandátumainak etnikai felosztása mellett még külön 
törvényt hoztak a két nyelv használatának egyenjogúsá- 
gáról,20 valamint az iskolaügyben megvalósított egyen
jogúságról.21 Ezt a morva országgyűlés által egyszerre 
elfogadott négy törvényt (mandátumfelosztás, választási 
eljárás, nyelvhasználat, iskolaügy) együttesen nevezték 
morva kiegyezésnek.

Az 1910-1911-es bukovinai kiegyezés is a parlamen
ti mandátumok etnikai alapon történő felosztását foglalta 
magában. Ez kissé bonyolultabb volt, mint Morvaország
ban, hiszen itt négy érintett náció volt (rutén, román, né
met, lengyel),22 ami a választási eljárásról szóló törvény
ben négy önálló választókerületi beosztás kialakítását tette 
szükségessé.23

Szinte csak hetekkel az első világháború kitörése előtt 
iktatták törvénybe a galíciai kiegyezést, amely a tarto
mány lengyel és rutén lakossága között jött létre. Mint 
ahogy Morvaországban a németeknek, Galíciában a len-
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gyeleknek kedvezett a történelmi helyzet, a tartomány irá
nyításában szinte kizárólagosságot élveztek. Az első lépés 
itt is a tartományi gyűlés mandátumainak etnikai alapú 
felosztása volt, a 228 mandátumból 166-ot a lengyelek, 
62-t a rutének tölthettek be.24 A lakosság összetételén be
lüli arány 58:40% volt a lengyelek javára, a parlamenti 
mandátumoknál pedig 73:27. Ahogy Morvaországban, a 
mandátummegosztás még itt sem fedte le az etnikai ará
nyokat, ugyanakkor a korábban hátrányos helyzetben lévő 
náció pozíciói jelentősen javultak. Nem a radikális válto
zás, hanem az organikus fejlődés útját járták. A galíciai 
kiegyezés a parlamenti mandátumok felosztásán túl rutén 
egyetem és rutén gimnáziumok felállításáról is rendelke
zett, vagyis az iskolaügyre is kiterjedt.25

A cseh kiegyezésnek két iránya is volt. Egyrészről ezt 
a kifejezést használják a trializmus irányába tett törek
vésekre, amiről a meg nem valósult birodalmi reformok 
kapcsán már szóltam. Azonban voltak kísérletek az örö
kös tartományon belüli cseh-német megállapodásra is, 
amely az ebben a pontban tárgyalt típusú kiegyezések 
közé sorolható. Utóbbira a legjelentősebb kísérlet a mor
va kiegyezést követően volt, de végül zátonyra futott. En
nek következtében úgy tartjuk, hogy a cseh kiegyezésnek 
egyik formája sem valósult meg. Bizonyos kompromisz- 
szumok itt is történtek, említeni lehet például a Károly 
Egyetem 1881-1882-ben történő kettéválasztását, ami 
egy cseh nyelvű egyetem felállítását jelentette. Ez azon
ban nem volt olyan léptékű, amit kiegyezésnek neveztek 
volna.

9. A Magyarországon belül létrejött 
(horvát-magyar) kiegyezés

Bár a két évvel ezelőtti előadás, s eme tanulmány kiváltó 
gondolata is ez a téma volt, most mégiscsak röviden a fő 
jellegzetességére térek ki. Célom ugyanis nem a horvát- 
magyar kiegyezés elemzése, hanem a birodalmon belüli 
reformok körébe történő elhelyezése volt.

Az 1868. évi XXX. tc.-et olvasva az két állam közöt
ti egyezményről beszél, közös ügyeket és közös szerve
ket (országgyűlés, kormány) említve. Hasonlít az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezés logikájára, ami két önálló ál
lam közötti kérdéseket rendez (államszövetség). A közös 
törvényhozás miatt persze ez két önálló állam nemigen 
lehetne, így államszövetség helyett legfeljebb szövetsé
gi állam. A szövetségi szerveződés bármely formájától 
lényegi eltérés azonban, hogy a szűken vett (a Horvát
ország nélküli) Magyarországon nem állítanak fel külön 
államszervezetet a közös ügyeken kívüli (autonóm ügyek) 
intézésére. Szövetségi szerveződésről ugyanis akkor be
szélhetnénk, ha a szűken vett Magyarországnak is és Hor
vátországnak is lenne önálló országgyűlése és kormánya, 
s mellettük egy mindkettőtől elkülönülő szövetségi par
lament és kormány is létezne. Itt azonban a Budapesten 
székelő (közös) országgyűlés és kormány a szűken vett 
Magyarországon a törvényhozó és végrehajtó hatalom 
egészét gyakorolta. Egyes döntései azonban Horvát- Szla



vón és Dalmátországok területén nem bírtak hatállyal, s 
abban az itt külön erre felállított horvát szervek jártak el. 
Ez jogtechnikailag tipikus területi autonómia volt.

10. Epilógus
A horvát-magyar kiegyezésre emlékezve tanulmányom
ban kísérletet tettem a Habsburg Birodalom reformjai köz
jogi hátterének felvázolására. A megvalósult út (az 1867-es 
kiegyezés) a történelmi határokat követte, így két vegyes 
etnikumú államra osztotta a birodalmat. Fontos, hogy ez 
Magyarország számára a XVI. században megszűnt terü
leti integritás helyreállítását jelentette. A reformelképzelé
sek javarészt etnikai határokat szorgalmaztak, amellyel a 
birodalmat nemzetállamok szövetségévé alakították volna. 
Ezek a nemzetállamok azonban nem garantálták egy nem
zet egészének közös államba történő szervezését, csupán 
egy adott területen összefüggően élő részüknek biztosított 
államiságot. Ezek kialakítása a nemzetek közötti megegye
zéssel valószínűtlen volt, így központi (birodalmi) döntést 
igényelt, mégpedig egyoldalú uralkodói döntést. Az érintett 
nemzetek közötti kellő konszenzus hiánya miatt egy min
denki számára megfelelő reprezentativitást biztosító biro
dalmi parlament sem volt alkalmas megvalósításukra.

Az 1867-es kiegyezés a két állam belügyévé tette az 
etnikai kérdések rendezését, s azok mindkét helyen az 
adott államszerveződési modellhez igazodva valósultak 
meg. Ausztria szövetségi szerveződésű dinasztikus állam, 
Magyarország pedig egy unitárius szerveződésű nemzet
állam. Az egyikben az összállam szintjén nincsenek nem
zetállami törekvések, így a vegyes etnikai összetételből 
eredő feszültségeket a tartományokon belüli egyezségek
kel lehetett oldani, míg a másikban a területi autonómia 
nyújtott erre lehetőséget.

A „mi történt volna, ha.. kérdésével bővebben nem 
foglalkoznék. A Monarchia túlélési esélyeinek a külön
böző reformmegoldásokhoz kapcsolt latolgatása ugyan
is ebbe a körbe tartozik. A történelmi vs. etnikai határok 
vizsgálatánál utaltam arra, hogy utóbbi talán a birodalom 
területén élők nagyobb részének hozott volna elfogadható 
megoldást, de ez is csak egy érzés és nem objektív bizo
nyosság. A parlamentarizmus vs. monarchikus legitimitás 
kapcsán megbeszélteknél az, hogy az utóbbi az előbbi
nek komoly konkurenciát jelentett, jelzi a helyzet telje
sen speciális voltát. A birodalom nemzetei egymás között 
nem tudtak egyezségre jutni. Szinte egy nemzet sem talált 
olyan számára elfogadható megoldást, ami ne ütközött 
volna valamely más nemzet igényébe.
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Szabó, István

Interne Autonomien in der dualistischen Monarchie (Zusammenfassung)

Im Hinblick auf den kroatisch-ungarischen Ausgleich 
habe ich den Versuch unternommen, den Hintergrund für 
die staatsrechtlichen Reformen des Habsburgerreiches zu 
skizzieren. Der mit dem Ausgleich des Jahres 1867 zu 
einem Endpunkt gelangte Weg folgte den historischen 
Grenzen und unterteilte das Reich in zwei Staaten. In 
beiden Staaten lebten Bürger von unterschiedlicher eth- 
nischer Herkunft. Wichtig ist der Hinweis, dass durch 
diese MaBnahme die im 16. Jahrhundert verloren gegan- 
gene gebietsmaBige Integritat Ungarns wiederhergestellt 
wurde. Ein GroBteil der vorliegenden Reformvorschlage 
war auf die Festlegung von an ethnischen Kriterien aus- 
gerichteten Grenzen angelegt. Solche Neuerungen hatten 
das Reich in ein Bündnis von Nationalstaaten umgeformt. 
Nationalstaaten hatten aber keine Garantie für die Organi- 
sation einer gemeinsamen Nation in einem Staat gebracht. 
Der Zusammenschluss hatte eine staatsrechtliche Lösung 
für in einem bestimmten Gebiet lebenden Personen ge
bracht. Ein Konsens der Nationen zur Schaffung der Nati

onalstaaten war jedoch nicht wahrscheinlich. Ein Eingrei- 
fen auf Reichsebene wurde notwendig und zwar in Form 
eines einseitigen Beschlusses seitens des Herrschers. In 
Ermangelung eines politischen Konsenses war auch die 
Schaffung eines Reichsparlaments mit entsprechender 
Vertretung der Nationen nicht in Reichweite.
Der Ausgleich des Jahres 1867 hat die Regelung der ethni
schen Frage in die innerstaatliche Kompetenz der beiden 
betroffenen Staaten verwiesen. Die gefundene Lösung 
wurde in beiden Fallen in Einklang mit dem Modell der 
Staatsorganisation des jeweiligen Staates gewahlt. Öster- 
reich war ein dynastischer dezentralisierter Einheitsstaat, 
Ungarn ein unitarischer Nationalstaat. In Österreich gab 
es seitens des Gesamtstaates keine starken nationalstaat- 
lichen Bestrebungen. Die sich aus der unterschiedlichen 
ethnischen Zusammensetzung ergebenden Spannungen 
mussten auf Ebene der Lander gelöst werden. In Ungarn 
stellte die Lösung der ethnischen Konflikte die gebietsma- 
Bige Autonomie dar.
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einesteils das Föderativsystem, andernteils die territoriale Absonde- 
rung der Nationalitaten auf ihren zusammenhangenden Gebieten. 
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