
A H O R V Á T K É R D É S É S D É L S Z L Á V Á L L A M 
G Y Ö K E R E I . A k ö z j o g i v i t a 

AZ UTOLSÓ évtizedek története sok tekintetben élesebbé, áthatóbbá tette 
a történetíró látását. Vagy talán úgy fejezhetnők ki helyesebben a dol-
got, hogy régi elvek, régen kimondott igazságok, amelyek épen egy-

szerűségüknél fogva megszűntek további kutatásra ösztönözni a tudományt, újból 
éreztették hatásuk változatlan erejét. 

Alig mult el egy évtizede, hogy homlokegyenest ellenkező világnézetek 
alapján felépült pártok egyesültek egymással a magyar állam és a magyar 
nemzet politikai létének újjáalakítására. Az a párt, amely a magyar nemzeti 
gondolat tökéletes kifejtését vallotta feladatának, egy táborban állott a nem-
zetközi szolidaritáson nyugvóval, a szerényen reformálni akaró a radikális fel-
forgatóval, a polgári elem a proletariátussal. A fennálló renddel való elégedetlen-
ségük volt egyesülésük alapja s bár céljaik kitűzésében ég és föld választotta el 
őket egymástól, a meglevő tagadása, a változás utáni vágy s az az érvényesü-
lésre való törekvés, amely minden pártéletnek lényegében van, elég volt erejük 
egyesítésére egy politikai feladat szolgálatában. 

Ezt a tanulságot nyugodtan érvényesíthetjük a horvát kérdés történetének 
tanulmányozásában is. 

A horvát kérdést, amellyel tudományunk az összeomlás előtt komolyan 
nem foglalkozott, a magyar közvélemény mindig félreismerte. Keletkezésének 
megmagyarázására egész felkészültsége két név volt; az egyik egy tehetséges 
agitátoré, Gaj Lajosé, a másik egy nagy európai szellemi mozgalomé, a pán-
szlávizmusé. Gaj átültette a horvát földre a pánszlávizmus tanait, azok segít-
ségével megbontotta az ősrégi magyar-horvát egyetértést s a két nemzetet 
elidegenítette egymástól. Ez volt az egész kérdésnek — valljuk meg, igen 
tetszetős és kézzelfogható — magyarázata. 

A történeti folyamatok azonban sohasem olyan egyszerűek, útjuk nem 
oly egyenes, hogy egyetlen merész pillantással át lehessen tekinteni őket. Kelet-
kezhetnek tanok, elvek és mozgalmak, keletkeznek is tömegesen, azonban gya-
korlati érvényesülésük kevésbbé függ belső igazságuktól és erkölcsi értéküktől, 
mint egyéb, rajtuk kívül álló tényezőktől. A pánszlávizmus roppant izgató 
erejét nem lehet kétségbevonni, de az korántsem hatott egyforma eredménnyel 
az egész szlávságra. Azt meg épen a magyar politikai életben fellángoló nemzet-
reformáló törekvésnek köszönhette, hogy át tudta itatni a horvát nemzet gon-
dolkodását. 

Ezzel elérkeztünk a kérdés lényegéhez. Gaj lapja 1835-ben kezdette meg 
az izgatást, s 1848-ban a horvát nemzetnek kétségtelenül nagyobb része már 
Jellacsics mögött állott. Tizenhárom év alatt csak abban az esetben lehet fel-
forgatni két nemzetnek hosszú évszázadok alatt ápolt együttérzését, ha a rokon-
szenv már úgyis csak az ajkakon élt, s az önérdek elválásra ösztönzött. A ma-
gyar-horvát viszony csaknem ezen a ponton állott Gaj fellépésekor, hiszen akkor 
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már közel ötven év óta folyt az éles közjogi harc a magyar és a horvát rendek 
között. 

A rendi Magyarország politikai életének legfontosabb eleme az uralkodó-
hoz való viszony szabályozása volt. A magyar király, aki az osztrák tartomá-
nyokban mind korlátlanabbul uralkodott, fejedelmi jogait lehetőleg kiadósan 
és akadálytalanul akarta gyakorolni Magyarországon is. Ezt a tényt nem egyéni 
uralomvágyból vagy rosszakaratú tanácsadók működéséből kell megmagya-
ráznunk, mint az néha még ma is történik, hanem az európai politikai fejlődés-
ből. A Habsburgok a török és a francia ellen folytatott örökös harcaikban 
olyan világtörténeti feladatra voltak hivatva, amelyet csak egész birodalmuk 
erejének megfeszítésével, központi akaratuk szerint való felhasználásával tudtak 
betölteni. Ezért akartak Magyarország gazdasági és katonai ereje felett lehetőleg 
korlátlanul intézkedni. A rendek a király ismétlődő támadásaival szemben 
hasonló szívóssággal védték régi jogaikat annál is inkább, mert a magyar gon-
dolkodás számára örökké közömbösek maradtak az egész birodalom politikai 
céljai. A királyi és a rendi jogok körül folytatott küzdelemben a magyar és a 
horvát rendek teljes egyetértéssel támogatták egymást, s II. József erőszakos 
támadásának hatása alatt maguk a horvát rendek kérték az 1790-iki ország-
gyűlésen, hogy a horvát közigazgatásnak a magyar kormányzó szék alá ren-
delése igtattassék törvénybe. Ezzel a magyar-horvát közeledés elérte a tető-
pontját. 

Azonban, ha II. József uralkodásának emléke nem kísért, aligha jön már 
létre az a törvény, amely a két ország szoros kapcsolatát kimondja. Alkotására 
még abban a hiszemben adtak a horvátok utasítást követeiknek, hogy régi 
jogaik visszaállításával a politikai élet ismét a régi szűk mederben fog tovább 
folydogálni s nem is sejtették, hogy ez az országgyűlés új világ alapköveit fogja 
lerakni Magyarországon. 

Az 1790-iki országgyűlésen már felmerültek azok a közjogi kérdések, ame-
lyek Horvátország politikai állományának megingására vezettek, s előkészí-
tették a talajt a pánszláv izgatás számára. 

A következőkben csak pár vonással ismertetjük e közjogi tárgyakat. 
Az első és legfontosabb közöttük a nyelvkérdés volt. A tizennyolcadik szá-

zad végéig Magyarországon latin volt a közigazgatás, az oktatás, sőt többnyire 
a művelt társalgás nyelve is. Ugyanez volt a helyzet Horvátországban. Igy a 
latin nyelv palladiuma alatt nemzetiségi kérdés nem zavarta a két nemzet 
viszonyát. A század végén azonban költői és írói útmutatása nyomán ráesz-
mélt a magyarság, hogy műveltségének kifejtése, a kor színvonalára emelése 
anyanyelvének segítségével történhetik s megindította öt évtizedes harcát a 
magyar államnyelvért. Az arisztokratikus társadalmi berendezkedés mellett, 
mikor a politikai életben csupán a kiváltságos rendeknek volt elhatározó szere-
pük, a Magyarországon élő nemzetiségek nem tudták, de nem is akarták fel-
tartóztatni «Hungariá»-nak «Magyarországgá» válását, hiszen a nemes, akár tót, 
akár német, akár ruthén stb. volt az anyanyelve, magyar nemesnek érezte magát. 
Kifejlett nemzeti öntudata, önálló államiság által védett nemzeti érzése csak 
a horvátoknak volt. Igy magyarázható meg, hogy a kormány mellett ők küz-
döttek a legszívósabban a magyar nemzeti gondolat érvényesülése ellen. Ellen-
állásuknak jogi alapját is kiépítették. Elméletük szerint a magyar szempont 
sohasem igázta le a horvátot, hanem egyezséget kötött vele, s ebben az ősi egyez-
ségben benne volt az is, hogy a két ország közös hivatalos nyelve mindig a latin 
lesz. A közel nyolc évszázados gyakorlat megszentelte, alkotmányossági polcra 
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emelte a latin nyelvet s annak kiküszöbölése csupán a két szerződött nemzet-
nek, a magyarnak és a horvátnak egyetértésével történhetik, a magyarság 
egyedül arra nem jogosult. 

Ne akadjunk mi fenn ezen a képtelen történelmi-közjogi elméleten, ha 
őseink évtizedeken át nem botránkoztak meg rajta. Nem is a betű a fontos, 
hanem a mögötte meghuzódó gyakorlati élet. A magyar és a horvát közigaz-
gatás ugyanazon kormányzó szék (a helytartótanács) alatt állott; amellett 
közigazgatási kérdésekben, de politikaiakban is a magyar és a horvát megyék 
állandó levelezésben állottak egymással. Az államnyelv magyarrá tétele azt 
jelentette, hogy a horvát törvényhatóság, megye és város magyar nyelvű leira-
tokat kap a felsőbb hatóságoktól s magyarul kell felírnia, továbbá, hogy a ma-
gyar megyék magyar leveleire magyar választ kell adnia. Még ha elképzelhető 
volt is ez a megoldás, hogy a közgyűléseken az ilyen magyar nyelvű iratokat 
latinul vagy horvátul megmagyarázzák a közönségnek, a horvátok — saját 
állításuk szerint — nem kaptak volna elég magyarul jól tudó tisztviselőt, aki 
az ilyen levelezést kifogástalanul el tudta volna látni, öreg, érdemes tisztvise-
lőiket pedig el kellett volna bocsátaniok. Azonban még tovább mehetünk, mert 
az élet minden vonatkozásában éreztette volna a reform a hatását. Az ország-
gyűlésen a magyar nyelvet tökéletesen nem tudó horvátországi követ nem érti 
meg a magyar beszédeket, felírásokat és törvényjavaslatokat. A magyarul töké-
letesen nem tudó bíró és ügyvéd hogyan ítéljen magyar nyelvű törvények alap-
ján s a horvát fél hogyan értse meg a kúria magyar nyelvű ítéleteit? Az ország-
nak egy egyeteme volt, a pesti; ha annak tannyelve magyar lesz, a horvát 
ifjúság ki lesz zárva belőle. Ime ezek az érvek, amelyeket a horvátok bámulatos 
szívóssággal alkalmaztak a magyar nyelv minden előretörése ellen. 

Igazságtalanok lennénk őseinkkel szemben, ha rögtön meg nem mon-
danánk, hogy ők mindezeket a nehézségeket méltányolták. Két évtizeden át, 
1790-től 1811-ig, hosszabb-rövidebb eszmecsere után Horvátországot mindig 
kivették a nyelvi törvényjavaslatok rendelkezése alól, de minden gondolkodó fő 
előtt világos volt, hogy ezt a nemzeti lelkesedéstől hordozott folyamatot többé 
emberi erő fel nem tudja tartóztatni. Két kivezető út kínálkozott: vagy elválik 
egymástól a magyar és a horvát közigazgatás s olyanfajta megoldást vesz 
igénybe, mint a kiegyezés után, vagy pedig a horvátok legalább annyira meg-
tanulnak magyarul, hogy a közigazgatás eddigi szervezete mellett a magyar 
nyelv segélyével továbbra is vezethető legyen. A «separatio»-ra azonban az 
1840-es évekig senki sem gondolt magyar részről s a horvátoknál is csak a har-
mincas években jelennek meg az első meggondolások ebben az irányban. Ma-
gyarul pedig — bár készségét minden országgyűlésen hangoztatta — nem tanult 
a horvátság. Az 1791-iki tartománygyűlés annyi engedményt tett, hogy a zág-
rábi akadémián egy tanár tanítsa a magyar nyelvet rendkívüli tárgy gyanánt. 
Az ilyen tanítás eredménye, amint gondolhatjuk, a semmivel volt egyenlő. 
Ezzel szemben az 1805-iki tartománygyűlés jogszabályt hozott, amely szerint 
Horvátország hivatalos nyelve örökre a latin marad. 

Harmincötévi küzdelem sovány eredménye arra bírta a magyar ren-
deket, hogy 1825 után fokozott eréllyel küzdjenek anyanyelvük jogaiért. Ettől 
az időtől kezdve minden országgyűlés súlyos összecsapásokra vezetett a nyelv-
kérdésben s a nemzetiség féltése, az izgalom átharapódzott a horvát megyei 
életre, a műveltebb közönségre is. A harmincas évek legelején úgy látszott, 
mintha Horvátország komolyan keresné a megegyezés útját; jogszabállyal 
rendes tárgynak tette meg a zágrábi akadémián s a horvát gimnáziumokban a 
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magyar nyelvet. Ezzel ki is merült a tényleges engedménye. Elméletben annyit 
változtatott az álláspontján, hogy a magyar államnyelv útját Magyarországon 
többé nem akarta feltartóztatni, de Horvátországot ki akarta venni minden 
rendelkezés hatálya alól. Tehát a helytartótanács a magyar megyékkel levelezhet 
magyarul, de a horvátokhoz küldjön ezután is latin leiratokat s a magyar me-
gyék latin levelekkel forduljanak a horvát megyékhez. Ez már azért is lehetetlen 
volt, mert Magyarországon rohamosan felejtették a latin nyelvet. Ezzel szem-
ben a magyar rendek azt kívánták, hogy a két ország hivatalos érintkezése a 
magyar nyelv segélyével történjék, míg Horvátország belső ügykezelési nyelvé-
nek megszabásába a magyar országgyűlés nem szól bele. Ha egyes túlzó hangok-
tól eltekintünk — s ilyenek minden testületben akadnak — sohasem kívánta 
hivatalos magyar javaslat Horvátország elmagyarosítását, a magyar közigazgatási 
nyelv ráerőszakolását. Ellenkezőleg, Deák Ferenc maga ajánlotta a horvátok-
nak, hogy nemzetiségük erősítésére vezessék be anyanyelvüket közigazgatási 
nyelvnek a holt latin helyére. 

Ez volt a nyelvkérdés lényege. Elbírálását az olvasó igazságérzetére bízzuk, 
csupán két dologra hívjuk fel a figyelmet. A horvátok minden országgyűlésen 
azt hangoztatták, hogy ők hajlandók magyarul tanulni, amennyiben az szük-
ségesnek bizonyul, de azért 1843-ban még mindig ugyanazokra az érvekre hivat-
koztak, mint 1790-ben. Pedig azóta két emberöltő telt el! Elsietést tehát bajos 
lenne a magyar rendeknek szemére vetni. A közigazgatás elválasztásával, for-
dításokkal stb. meg lehetett volna talán oldani a kérdést, de ezek a kivezető 
utak a törvény és a hagyomány szelleme ellen vétettek volna ; mindenki, aki 
ismeri a magyar országgyűlések szigorú jogi szellemét, megérti, hogy erre a meg-
oldásra nem gondoltak sem magyar, sem horvát részről. 

A mi szempontunkból egyelőre csak az a lényeges, hogy a nyelvi viták 
állandó kísérőivé váltak az országgyűlések és a horvát megyegyűlések tár-
gyalásainak, tehát az akkori horvát közéletet, a horvát tisztviselői kart és az 
intelligenciát elkeseredéssel töltötték el már Gaj fellépése előtt. 

A horvát ellenállás ereje hasonlóképen mutatkozik egy másik nagy agita-
tórikus erejű kérdésben, a protestánsok befogadásában. Jogszabály és törvény 
egyaránt kizárta a protestánsokat Horvátországban az ingatlanbirhatási és 
a hivatalviselési jogból. A magyar országgyűlések a modern államért és tár-
sadalomért folytatott küzdelmükben a reformkorszak folyamán nagy harcokat 
folytattak a protestánsok egyenjogusításáért s vallásügyi követeléseik között 
fontos szerepet játszott az említett rendelkezés megszűntetése. A horvátok 
erélyes ellenszegülése annyiban sikert ért el, hogy az alapvető fontosságú 1791. 
évi XVI. vallásügyi törvénycikk a melléktartományok területéről továbbra is 
kizárta a protestánsokat. A műveltebb horvát közönség érezte e tilalom idő-
szerűtlenségét, s hajlandó lett volna megszüntetni, de nem a magyar ország-
gyűlés követelésére, hanem önálló kezdeményezésből. Ilyen lépés a legjobb 
következményekkel járt volna a magyar-horvát viszonyra, hiszen az alsótábla 
ellenzékét határozottan protestáns szellem hatotta át, de mégsem tétetett meg. 
Nem pedig azért, mert megakadályozta a Horvátországban nagy befolyással 
bíró egyházi rend s az a jogi meggondolás, hogyha egyetlen kiváltságukat 
önként feláldozzák a horvátok, a magyar rendek rögtön a többi megsemmisíté-
sére fognak törni. Az 1832—6-iki országgyűlésnek amúgy is viharos vallásügyi 
tárgyalásai folyamán mérhetetlen keserűség halmozódott fel a protestáns magyar 
rendek lelkében a horvátok ellen, más oldalról a horvát papság — a leggazdagabb 
és legbefolyásosabb rend Horvátországban — s a konzervativ katholikus horvát 

24* 



356 

elemek hasonló keserűséggel gondoltak a magyar országgyűlésre és a magyar 
rendekre. 

A valláskérdés vezetett a legsúlyosabb közjogi problémának, a három 
drávántúli magyar megye (Verőce, Pozsega és Szerém) közjogi helyzetének tár-
gyalására. Előbbi cikkünkben kifejtettük, hogy ezek a magyar megyék a tizen-
nyolcadik században a horvát bán fennhatósága alá kerültek s résztvettek a 
horvát tartománygyűléseken. Igaz, hogy másfelől a magyar országgyűlésen is 
egyéni helyet és szavazati jogot nyertek. Mikor a nyelvkérdésben és a vallás-
ügyben Horvátország különleges elbánást igényelt, a magyar rendek országuk 
történeti jogának tudatára ébredtek. Mindkét fél történeti jogra hivatkozott, 
de kívánságukban nagy volt a különbség. A horvát rendek egyszersmindenkorra 
eldöntöttnek tekintették a kérdést saját javukra s a három megyét országuk 
kiegészítő részének akarták elismertetni, míg a magyar rendek csak annyit 
kívántak, hogy a közjogi kérdés alapos tanulmányozása előtt egyik fél kizáró-
lagos joga se mondassék ki végérvényesen. I t t csak annyit jegyzünk meg, hogy 
a pártatlan történettudomány ma már elismeri Magyarország történeti igényé-
nek helyességét. 

Talán még a későbbi Szlavónia jogi helyzeténél is bonyolultabb volt — 
s szinte máig megoldatlan tudományos kérdés — Fiume közjogi helyzete. Ismert 
tények, hogy Mária Terézia 1776-ban Horvátországba kebelezte be a kikötő-
várost, de már az 1779-iki diplomája úgy értelmezhető, hogy azt közvetlenül 
Magyarországhoz csatolta, kivéve a horvát territóriumból. Az 1807-iki törvény 
a «magyar királyságba» kebelezte be, de ez a terminus nem sérti Horvátország 
jogát, hiszen maga Horvátország is a magyar királyság kapcsolt része volt. Ezzel 
szemben 1808-ban jóváhagyott a király olyan horvát jogszabályt, amely Fiume 
város követeinek helyet adott a horvát tartománygyűlésen. Bár a magyar fel-
fogás 1779 óta Magyarország számára követelte Fiumét s a magyar hatóságok 
is mindig ezen az állásponton állottak, mi a kérdést nem tar t juk még végérvé-
nyesen tisztázottnak. A város jogi állásának megvitatása ugyancsak az 
1832—6-iki országgyűlésen idézett elő közjogi vitát, amely azonban méreteiben 
nem fogható az eddig említett tárgyalások szenvedélyes menetéhez. 

A szlavon megyék és Fiume jogi helyzetének tárgyalása már az egész 
horvát közvéleményt érdekelte. Ugyancsak közérdeklődés kísérte az adózás 
kényes problémájának megvitatását. Felsőszlavónia (a későbbi Horvátország, 
Zágráb, Körös és Varasd megyék) még az örökös török támadások idején azt 
a kiváltságot nyerte veszélyes helyzete miatt, hogy a magyar adónak arányosan 
csak a felét fizeti. Ennek a kiváltságnak a tizennyolcadik század végén és a tizen-
kilencedik század első felében természetesen nem volt már erkölcsi alapja s tel-
jesen méltányos volt a magyar rendeknek az a követelése, hogy Horvátország 
egyenlő arányban adózzék az anyaországgal. Minden különösebb megfontolás 
nélkül elképzelhető, hogy milyen vihart váltott ki az adóemelés követelése a 
horvát nemességből, amely úgyis aránylag szegényebb volt s nagyobb számú 
a magyarnál amellett szemrehányás illette adófizető jobbágyainak kíméletlen 
kizsákmányolása miatt. Az adó kérdésének fontosságát mi sem világítja meg 
jobban,mint egy horvátországi titkos jelentő véleménye, amely szerint a 
horvátok engedtek volna a nyelvkérdésben, csakhogy az adóét ne bolygassák 
meg a magyar rendek. 

Egyes kérdéseket — csupán a legfontosabbakat s az állandóan visszatérő-
ket — érintettünk az előbbiekben. Tekintsünk raj tuk végig még egyszer. A ma-
gyar rendek nemzeti államot akarnak kiépíteni s ezért a magyar nyelvet meg-
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tenni államnyelvnek : a horvátok ellenmondanak, mert nekik jogszabályuk 
szerint más hivatalos nyelvük van, a latin ; a magyar rendek a társadalmat 
nivellálni akarják s a protestánsok és a katholikusok viszonyát a kölcsönösségre 
felépíteni: a horvátok ellenállanak, mert jogszabályuk a protestánsokat kizárja 
Horvátország területéről; a drávántúli magyar megyékkel az országgyűlés nem 
rendelkezhet, mert azok horvát felfogás szerint a horvát-szlavon királyság 
kiegészítő részei s mint ilyenek a horvát jogszabályok kötő ereje alá vannak 
rendelve ; a horvátoknak van egy kétszáz év előtti elavult kiváltságuk, amely-
nek fenntartása Magyarországra terhet jelent, de az országgyűlés nem szűntet-
heti meg ezt az igazságtalanságot, mert a horvát adó joghatósági ügy, amelyre 
a magyar országgyűlésnek nem lehet befolyása. Gondoljuk még meg, hogy az 
újítani vágyó magyar rendekkel szemben a szegényebb és elmaradottabb horvát 
nemesség mindig az önzőbb konzervativ felfogást képviselte s akkor megértjük, 
hogy a nyomasztó súlyú horvát ellenállás jogi alapjával, a szerződéselmélettel 
szemben a magyarság is megalkotta jogi véleményét a két ország viszonyáról. Ez 
az elmélet röviden abban állott, hogy a törvényhozás munkáját, hasznosnak tar-
tott új törvények hozását semmiféle horvát jogszabály sem tartóztathatja fel, sőt a 
törvény megszűntetheti minden jogszabály erejét. Ez az elmélet a horvát beligaz-
gatás függetlenségét illuzóriussá tette volna, mert a magyar országgyűlésnek, 
ahol a három horvát követ egyszerűen majorizálható, korlátlan rendelkezési 
jogot ad Horvátország belügyeinek rendezésére. 

Ki vitatkoznék ma már afelett, hogy ez az elmélet helyes-e? A reform-
korszakban is igen megoszoltak róla a vélemények ; az alsótábla ellenzéke mel-
léje állott, míg a konzervativok, velük a felsőtábla és az összes kormányható-
ságok továbbra is tiszteletben tartották Horvátország önrendelkezési jogát. 
Igy kevésbbé járt gyakorlati következményekkel, mint inkább fokmérője volt 
annak az elkeseredett hangulatnak, amely a magyarságot és a horvátokat elvá-
lasztotta egymástól. 

A horvát tisztviselői kar, az érvényesülni vágyó intelligencia, a papság, 
de általában a horvát közvélemény túlnyomórésze elégedetlen volt tehát azzal 
a szellemmel, amelyben a magyar-horvát viszony fejlődött s a hosszú ország-
gyűlések és a megfelelő megyegyűlések tárgyalásai állandó izgalomban tartották 
a politizáló elemeket a Dráván túl. A horvát állami integritás, nemzetiség, ősi 
vallás és belügyi autonómia látszottak veszélyben forogni, míg a magyar rendek 
keserűséggel gondoltak arra, hogy a horvátok vis inertiae-je évtizedeken át fel-
tartóztatja leghasznosabb nemzeti reformjaikat. A király elleni oppozició nem 
teremthette meg többé ideig-óráig sem az összhangot a két ország között, mert 
Ferenc 1825 után kifogástalanul alkotmányosan uralkodott. 

Ez az izgalommal, feszültséggel telt levegő, kölcsönös bizalmatlanság, 
félelem, türelmetlenség és ellenszenv alkotta a horvát kérdés erkölcsi talaját. 
Ha a lelkeket nem korbácsolják fel a közjogi kérdések, akkor nézetem szerint 
a pánszlávizmus sohasem hódította volna meg a horvát nemzetet vagy legalább 
is kizárólag az irodalmi téren maradt volna s nem csapott volna át a politikai 
életbe. S akkor ma nem lenne Jugoszlávia. 

Miskolczy Gyula. 


