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február 21-én a kolozsvári Sapientia Er- 
2 0  0 2 0  0 délyi Magyar Tudományegyetem Jogtu

dományi Intézete adott otthont az 1868. 
évi nemzetiségi törvény általános értékeléséről, gyakorla
táról és hatásairól szóló konferenciának.

A nemzetiségi törvény elfogadásának előzményeit, a 
törvény koncepcióját, illetve az egyes nemzetiségeknek a 
jogszabályhoz való viszonyulását a marburgi Herder-Ins- 
titut für historische Ostmitteleuropaforschung, a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Re
formátus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, illetve a 
győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jog- és Államtudományi Karának, valamint az ELTE Böl
csészettudományi Karának kutatói, 
oktatói és PhD-hallgatói vették gór
cső alá. A kerekasztal-beszélgetés 
Magyarország Igazságügyi Minisz
tériuma és a Forum Iuris Egyesület 
támogatásával valósult meg.

Veress Emőd intézetigazgató 
egyetemi tanár (Sapientia EMTE) 
köszöntő gondolataiban a Jogtudo
mányi Intézetben zajló kutatásokról 
adott átfogó összegzést, melyben 
részletesen kitért a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen mű
ködő Jogtörténeti Műhely eredmé
nyeire. A szellemi műhelyben a jog
történeti profil mellett a kisebbségi 
jogi kutatást is szeretnék megerősí
teni. E célkitűzés megvalósításának 
eszköze a nyelvhasználat jelenlegi 
helyzetét is vizsgálat alá vevő kon
ferencia, mely a szervezők azon té
zisének igazolására, illetve vitatásá
ra hivatott, hogy a XX. századi Erdély történetében volt-e 
olyan jogalkotási előkép, amely pozitívan hathatna a hatá
lyos jogszabályok továbbfejlesztésére.

A konferencia délelőtti szekciója Csernus-Lukács 
Szilveszter tudományos munkatárs, PhD-hallgató (Her- 
der-Institut / Szegedi Tudományegyetem, Történelemtu
dományi Doktori Iskola) Nemzetek vagy nemzetiségek? 
-  Törvények és törvénytervezetek a nemzetiségi egyen
jogúságról az 1860-as években című előadásával vette 
kezdetét, amely „az ember a nemzetben üdvözül” vezér
gondolat mentén az 1860-as évek nemzetiségi kérdéseit 
érintő jogalkotási eredményekről adott összegző képet. 
Az előadó a Deák-féle nemzetiségi törvény ideológiai 
környezetének vizsgálata mellett a nemzetfogalom meg
határozhatóságának kérdéskörét vizsgálta. Míg a nemzet 
fogalmához politikai s nem normatív tartalmat társítunk, 
így nem értékelhető jogi fogalomként, addig a nemzetiség 
intézménye, definíciója etnikai fogalomként a jogszabá
lyok szintjén értelmezhető -  álláspontja szerint.

A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában született 1868- 
as törvény alapkoncepciója című előadást Bethlendi 
András PhD-hallgatótól (PTE Állam- és Jogtudomá
nyi Doktori Iskola) hallhatták a konferencia résztvevői.

Konferencia Kolozsváron 
az 1868. évi nemzetiségi 
törvényről

A nemzetiségek egyenjogúságának tárgyában megfogal
mazott következtetéseit részben a törvény parlamenti vi
tájának forrásaiból, részben a törvény szövegének elem
zéséből vonta le az előadó. Vizsgálódásának tárgykörét 

két tézisre alapozta: egyrészről arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az 
1868. évi törvény a nemzetiségek 
létezésének közjogi, így a nemzeti
ségek kollektív jogainak elismerését 
elutasította. Vagyis a jogszabály a 
nemzetiségek jogállásának kérdését 
egyéni jogokra vonatkozóan próbál
ta rendezni. Másodsorban a nemze
tiségi törvény nyelvi kérdésekben 
az egyenlőtlen bánásmód indokolt 
mértékének engedett teret, amikor 
azt rögzítette, hogy a társadalomban 
az egyenjogúság az általános sza
bály, amely alól kivételt képeznek a 
nyelvi kérdések.

A kávészünetet követően a kon
ferencia délelőtti szekciója Fazakas 
Zoltán József egyetemi tanársegéd, 
tudományos kutató (KRE Állam- és 
Jogtudományi Kar / Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet) A nem

zetiségi törvény megalkotása című előadásával folyta
tódott. Kiinduló tétele szerint az unitárius magyar állam 
megteremtésére irányuló igény egyik feltétele a nemze
tiségekkel való viszony rendezése volt. Megközelítése 
szerint a partikuláris, középkori eredetű széttagoltság 
megszüntetését ennek megfelelően egyrészt a közigaz
gatás újraszabályozásával, másrészről az állampolgári 
jogegyenlőség megteremtése révén lehetett elérni. A jog
alkotás során további kihívásként jelentkezett a magyar 
nemzetállam megteremtésének kívánalma, annak etnikai 
feltételeinek hiánya ellenére. A nemzetiségek ezzel el
lentétes irányú, gyakorlatilag kollektív jogok talaján álló 
föderációt szorgalmazó alapon álltak. Fazakas Zoltán Jó
zsef végkövetkeztetéseiben arra mutatott rá, hogy a nem
zetiségi törvény az ellentétek feloldását a hungarus esz
me újraalkotásával, a politikai magyar nemzet máig ható 
alkotmányos intézményének kodifikációjával képzelte el, 
középpontba helyezve az egyéni jogok és a nyelvkérdés 
szabályozását.

Szentgáli-Tóth Boldizsár tudományos munkatárs 
(ELTE Állam- és Jogtudományi Kar) és Gera Anna jog
hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar) referátu
mukban a nemzetfogalom s ezen belül is elsődlegesen a
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politikai nemzetfogalom értelmezési rétegeinek feltárását 
tűzték ki célul. Az Egy generációkon átívelő jogelméleti 
vita -  a politikai nemzetfogalom. Deák Ferenc és Eötvös 
József nemzetiségkoncepciója az utókor szemével című 
előadás azt mutatta be, hogy a politikai nemzetfogalom 
hogyan jelent meg a törvény utóéletében a kiegyezéstől 
egészen napjainkig. A nemzetiségi törvény megalkotá
sának és elfogadásának korában a jogszabály a politikai 
nemzetfogalom kiterjesztő értelmezésére épített. A dua
lista kritikák ezt a nemzetfogalmat elfogadták, de szor
galmazták az asszimilációt azáltal, hogy a nemzetiségek 
számára ugyan többlet nyelvi jogok biztosítását elfogad
hatónak tartották, de a magyar nyelv minden területen 
elsőbbséget élvezett. A Horthy-korszakban ismét vissza
tértünk annak elfogadásához, hogy a nemzetiségi törvény 
politikai nemzetfogalma megfelelő. A szocializmusban 
teljesen megváltozott a narratíva, a nemzetiségen alapu
ló társadalomszervezés gondolatát elutasították. Napjaink 
új paradigmájává az objektív történelemszemlélet vált, 
amely a tények és az összefüggések feltárására alapoz. 
Annak ellenére, hogy ma a politikai nemzetfogalom alkot
mányos fikció, az Alaptörvény mégis tartalmazza, hiszen 
a „[...] nemzetiségek a magyar politikai közösség részei 
és államalkotó tényezők”.

A konferencia délutáni szekciójának első előadójaként 
Juhász Imre alkotmánybíró szólalt fel (Fiume és a nemze
tiségi egyenjogúság tárgyában hozott 1868. évi XLIV tör
vénycikk). Az előadás Fiume városának a Magyar Király
ság közjogi rendszerében betöltött szerepét vette vizsgálat 
alá. A provizórium időszaka alatti magyar kormányzati 
igazgatás értékelése körében tárta fel az 1868 előtti jog
szabályok és az 1872-ben elfogadott, önkormányzati jo
goknak teret engedő statútum párhuzamos együttéléséből 
fakadó disszonanciákat. Juhász Imre rámutatott, hogy a 
Fiume területi autonómiájából fakadó sajátos jogalkotási 
helyzetben az 1868. évi nemzetiségi törvényt az oktatá
si jogokra, valamint a nyelvhasználat kérdésére vonatko
zóan alkalmazták.

Ábrahám Barna egyetemi adjunktus (ELTE Bölcsé
szettudományi Kar) A nemzetiségi törvény szlovák szem
mel című előadásának középpontjában a dualizmus kori 
szlovák-magyar kapcsolatoknak, a szlovák nemzetiség 
elmagyarosítása folyamatának bemutatása állt. A szlá- 
vizmus jelentésrétegeinek feltárását követően a felső-ma
gyarországi szlovák lakosság, s ezen belül elsődlegesen az 
értelmiségiek és a nemesek 1840 és 1870 közötti múltjáról 
hallhattak a tudományos ülés résztvevői. Az iskolarend
szer kihívásai az elemi iskolák és az egyetemek felállítása 
során jelentkeztek. Ábrahám Barna a nemzetiségi törvény 
alkalmazhatóságának korlátait az oktatási jogok érvénye
sülésének, illetve a nyelvhasználat kérdésének kontextu
sában egyaránt vizsgálta.

A konferencia délutáni ülésének második szekciójá
ban Andrási Dorottya egyetemi docens (PPKE Jog- és 
Államtudományi Kar) a nyelvi, területi, politikai auto
nómia megnyilvánulásának formáit vette vizsgálat alá a

horvát nemzet esetében. Az 1868-as nemzetiségi törvény 
és a horvát-magyar kiegyezés címmel a nemzetiségi tör
vényjavaslat vitájában a kisebbségi álláspontot mutatta 
be a megfogalmazott nemzetiségi félelmeken (a magyar 
szupremácia érvényesülése, az elszigeteltség félelme, az 
elsorvasztás és/vagy feldarabolás veszélye) keresztül mu
tatta be. Az előadó Tisza Kálmán kormányra kerülésétől, 
az 1883. évi címerügyön át egészen az 1890-es évekig 
tárta fel az anyanyelvi oktatás és a nyelvhasználat kérdé
sének főbb állomásait, melynek keretében részletes elem
zésre kerültek a magyar-horvát kapcsolatok sajátosságai 
Ivan Mazuranic bánsága alatt.

Barna Attila egyetemi docens (SZE Deák Ferenc Ál
lam- és Jogtudományi Kar) Nemzetiségi politikai perek a 
19. század második felében -  A nemzetiségi törvény sza
bályai és a büntető joggyakorlat ütközőpontjai a dualiz
mus korában című előadásában arra a kérdésre kereste 
a választ, hogy a büntetőjog eszközei alkalmasak-e arra, 
hogy megvédjék az államot az egyes nemzetiségi tusáktól. 
Vizsgálódásának középpontjában a modern polgári jog
egyenlőség gondolatával szembeni rendi hagyományok, 
kiváltságok, külön jogok kérdésének ütköztetése állt. Az 
1848. évi sajtótörvény és a nemzetiségi törvény között 
felmerült disszonanciáktól a politikai bűncselekmények 
Csemegi-kódexben történő szabályozásáig vázolta fel az 
egyes jogalkotási zsákutcákat, melynek keretében a nem
zetiségi igazgatás büntetőtörvénykönyvbe történő beültet- 
hetőségének kihívásait részletezte.

A konferenciát Szabó István tanszékvezető egyetemi 
tanár (PPKE Jog- és Államtudományi Kar) előadása -  
Gondolatok a Lex Apponyiról -  zárta, amelynek közép
pontjában az a kérdés állt, hogy van-e jelentősége annak, 
hogy egy közoktatási intézménynek a fenntartója az állam, 
vagy egy nem állami szervezet. Az 1868. évi XXXVin. 
tc. a népiskolai közoktatás tárgyában főszabályként a hit- 
felekezetek feladatává tette a közoktatást, ugyanakkor a 
nemzetiségi törvény rögzítette, hogy az egyházközségek 
az országos iskolai törvény korlátai között az oktatás nyel
vét tetszés szerint határozhatták meg. Szabó István arra 
következtetésre jutott, hogy a Lex Apponyi azzal foglal
kozott, hogy mit tanítanak a népiskolákban, s nem azzal, 
hogy ezt milyen nyelven teszik. A dualizmus korában 
meghatározó volt az, hogy ki a fenntartója egy iskolának, 
hiszen az egyházi intézményeknél az oktatás nyelvéről a 
fenntartó döntött, amely az anyanyelvhasználat egyik fon
tos garanciájaként értékelhető.

Mérleget vonva az előadásokat követő élénk vitákból, 
megállapítható, hogy a dualizmus korától kezdődően egé
szen napjainkig a nemzet fogalmához elsősorban politi
kai, a nemzetiség definíciójához döntően etnikai tartalmat 
társítunk. Az 1868. évi nemzetiségi törvénnyel kodifikált 
politikai nemzetfogalom máig hatóan jelen van az alkot
mányos közgondolkodáson túl az Alaptörvényben is, így 
az 1868. évi nemzetiségi törvény jogfejlődésre gyakorolt 
hatásai megkérdőjelezhetetlenek.

Suri Noémi
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