
A  H O R V Ä T KERDES A Z  1868-1 K IEG YEZES U TÄN

(Az 1868:XXX. tc. mödositäsa, az 1873:XXXIV. tc.)

Az Ausztriäval valö kiegyezes utän nem värathatott magära sokäig 
Magyarorszäg es Horvätorszäg közjogi viszonyänak rendezese sem. A  
kettejük közti kapcsolat tisztäzäsa, a regi közössegnek az 1867:XII. tc. es 
az ezt követö egyezmenyek ältal meghatärozott keretbe valö beillesztese 
az üj kormäny legfontosabb teendöi köze tartozott. E feladat azonban 
nem volt könnyü. Miöta 1790-töl a ket orszäg közjogi küzdelme megin- 
dult, melyben Magyarorszäg Horvätorszäg feletti szuverenitäsät, ez utöbbi 
pedig teljes autonömiäjät akarta elerni, a köztük levö viszony feltartöz- 
tathatatlanul romlott. Egyre vilägosabbä vält, hogy a magyar nemzeti 
ällam kiepitese Horvätorszäggal valö törvenyes együtteles mellett nem 
valösithatö meg. A  szembenällö felek 1848-ra mär annyira eltävolodtak 
egymästöl, hogy äprilis 19-en a tartomänygyüles elhatärozta Horvätorszäg 
elszakadäsät es az elmergesedett harc fegyveres ellenälläsban robbant ki.1 
Az ötvenes evek abszolutizmusa azonban nem hozta meg a horvät reme- 
nyek valöravältäsät s ez a körülmeny lehetöve tette, söt elöremozditotta 
a magyarsäg es horvätsäg lassü közeledeset, mignem 1860-ban ismet meg- 
vältozott a helyzet. A  becsi kormänynak merev, a horvät erdekeket nem 
tekintö magatartäsa fokozatosan enyhült, az oktöberi diploma pedig az 
illirizmus hivei szemeben egyenesen a federativ törekvesek szentesitese- 
kent tünhetett fei. A horvätok ekkor az üjillirizmus legkivälöbb egyenise- 
geinek vezetesevel mind az 1860. vegen az uralkodö eie terjesztett kivän- 
sägaikban, mind az 1861.-i tartomänygyüles hatärozataiban az önällö, 
független horvät-szlavon-dalmät kirälysäg alapjära helyezkedtek. Ügyü-

1 Miskolczy Gy.: A horvät kerdes törtenete es irominyai a rendi ällam koräban, 
Budapest, 1927
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ket teljesen elvälasztottäk Magyarorszägtöl es csak mint egyenrangü fei, 
önällösäguk es függetlensegük elismerese eseten lettek volna hajlandök 
Magyarorszäggal „szorosabb ällamszövetsegre" lepni; a birodalom jövöjet 
csupän a federalizmus formajäban tudtäk elkepzelni, nem lättäk azonban 
tisztän az utat, amelyen järniok kellett volna, hogy a fejlödest ebbe az 
iränyba segitsäk. A  horvät politika a hatvanas evekben ingadozö volt es 
ezzel nemcsak a horvätsäg ügyenek ärtott, hanem a federalizmus megva- 
lösuläsät is häträltatta. A  Gäj tanitäsain nevelkedett, egy hatalmas del- 
szläv birodalom eszmejeert rajongö es egesz eleten keresztül e kulturälis 
es politikai egyseg kialakuläsähoz vezetö feltetelek megteremtesen fära- 
dozö Strossmayer püspök iränyitäsa alatt ällö horvät nemzeti pärt nem 
tämogatta Schmerling centralizäciös törekveseit, tävol maradt a birodalmi 
tanäcsböl es ep ezältal keszitette elö a dualizmust. Mikor Schmerling 
utän Belcredinek a szlävokkal kiengesztelödni akarö politikäja sorän is- 
met felmerült a horvät kerdes, a horvät älläspont az 1865.-i tartomäny- 
gyülesen semmit sem vältozott az 1861. evi 42. §-sal szemben. A horvät 
nemzeti pärt vezerei a csehekkel egyetertesben federativ ällammä kivän- 
täk a birodalmat ätalakitani, az uralkodö azonban a horvätokat elsösorban 
Magyarorszäggal valö kapcsolatuk szabälyozäsära utasitotta. Az 1866. 
nyarän folyt magyar-horvät bizottsägi tärgyaläsok mindamellett nem ve- 
zethettek eredmenyre, minthogy a horvät kepviselök szerint a ket orszäg 
eseteben ällam ällammal äli szemben es közös ügy csak az lehet, ami a 
pragmatika szankciöböl folyik, ezt a horvät felfogäst pedig magyar 
reszröl termeszetesen nem fogadhattäk el. A horvätok az oszträk- magyar 
kiegyezesig mindenkor kitartottak älläspontjuk mellett es elhäritvän or- 
szäguknak Magyarorszäggal valö kapcsolatära vonatkozö minden tärgya- 
läst, Horvätorszägnak közvetlenül a birodalomban valö helyzetet igyekez- 
tek szläv, elsösorban cseh barätaik segitsegevel biztositani. E horvät tö- 
rekvesek eppen a közös szläv cel, a federalizmus bukäsäval hiüsultak 
meg. 1867. elejen Belcredi tävozäsa mär a birodalom federativ ätalakitä- 
sät celzö tervek lealkonyodäsät jelentette, amit tiz nap mulva, februär 
17-en a magyar kormäny megalakuläsa követett.

A dualizmus Csehorszägban heves ellenälläst, nagy elkeseredest väl- 
tott ki, Horvätorszägban nem kisebb nyugtalansägot. Ilyen elözmenyek 
utän es körülmenyek között kellett a magyar kormänynak a Horvätorszäg- 
gal valö viszony üjjäszervezesenek nehez feladatät megoldani. A  horvät 
tartomänygyüles elutasitö magatartäst tanusitott, a kiegyezest nem tar- 
totta Horvätorszägra nezve kötelezönek es megtagadta a koronäzäson valö
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reszvetelt. A  helyzet ilyeten alakuläsära az uralkodö reszeröl, ki a ma
gyar-hör vät ällamközössegben vitathatatlan tenyt lätott, a tartomänygyü- 
les feloszlatäsa, Rauch bärö szemelyeben üj bäni helyettes kinevezese volt 
a välasz. Az 1867. öszen összeülö tartomänygyülesben Rauch tevekenyse- 
genek hatäsa alatt mär az üniös pärt volt többsegben es üniös töbseggel 
alakult meg az a bizottsäg is, amely a magyar pariament megfelelö dele- 
gäciöjäval 1868. nyarän a ket orszäg közti közjogi viszonyt üj alapokon 
megällapitotta.2

A  magyar orszäggyüles ältal 1868:XXX. tc.-kent, a horvät tarto- 
mänygyüles ältal pedig 1868:1. tc.-kent elfogadott egyezmeny, miutän utal 
az evszäzados fejlödesre es a pragmatika szankciöra, amely szerint ,,a 
magyar korona orszägai elvälaszthatatlanok egymästöl” , kijelenti, hogy 
Horvätorszäg es Magyarorszäg „egy es ugyanazon ällami közösseget ke- 
peznek” mind Ausztriäval, mind mäs orszägokkal szemben. Leszögezi, 
hogy a magyar-oszträk kiegyezest magäbanfoglalö 1867:XII. tc.-et es az 
ennek alapjän letrejött egyezmenyeket Horvätorszägra is ervenyesnek es 
kötelezönek ismeri el, bär hangsülyozza, hogy a jövöben hasonlö alap- 
törvenyek csak Horvätorszäg hozzäjäruläsäval hozhatök. A  toväbbiakban 
megällapitja, hogy Magyarorszäg es a Monarchia többi orszägai között 
fennällö közös ügyek intezesere Magyar- es Horvätorszägnak ugyanazon 
közös kepviseletük van, ezen ügyekben azonos a törvenyhozäs es a vegre- 
hajtäst illetöleg is közös kormännyal keil blrniok. A  magyar-oszträk közös 
ügyeken kivül vannak meg Magyarorszägot es Horvätorszägot közösen er- 
deklö egyeb ügyek es az ezekre vonatkozö törvenyhozäs, valamint vegre- 
hajtäs szinten közös. Ezeket az egyezmeny reszletesen felsorolja. Ilyenek 
az udvartartäs költsegeinek megajänläsa; a hadügy köreben a vedrend- 
szer es hadkötelezettseg megällapitäsa, üjoncajänläs, a hadsereg elhelye- 
zese s elelmezese iränti intezkedesek; a penzügy teren az adörendszer 
megällapitäsa, az adök megajänläsa, kivetese, behajtäsa es kezelese, az 
ällamköltsegvetes megällapitäsa, az ällami zärszämadäs ellenörzese, äl- 
lamadössägok felvetele vagy konvertäläsa, az ällamvagyon es egyeb jö- 
vedelmek kezelese, a penzrendszer problemäja stb. Ezek mellett meg szä-

2 R. Horvat: Najnovije doba hrvatske povjesti. Zagreb, 1906., B. Bretholz: Ge
schichte Böhmens und Mährens. Reichenberg, 1925., R. Charmatz: Österreichs innere 
Geschichte von 1848 bis 1895. I. Leipzig, 19183., Gratz G.: A dualizmus kora. I. Buda
pest, 1934., A. Fischei: Der Panslawismus bis zum Weltkrieg. Stuttgart und Berlin,
1919., H. Wendel: Aus dem südslawischen Risorgimento. Gotha, 1921., V. Zagorsky: Fr. 
Racki et la renaissance scientifique et politique de la Croatie. Paris, 1909.
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mos, a kereskedelemre es iparra vonatkozö kerdes tartozik a magyar-hor- 
vät közös ügyek köze. Mindketfajta közös ügyben a törvenyhozäsi jog a 
közös orszäggyülest illeti, melynek kepviselöhäzäba Horvätorszäg 29 kö- 
vetet, felsöhäzäba pedig 2 förendet küld. A  vegrehajtö hatalmat ugyan- 
ezen ügyekben Horvätorszäg területen is a közös magyar kormäny gya- 
korolja, mely Horvätorszäg erdekeinek kepviselesere egy tärcanelküli 
horvät-szlavon-dalmät m. kir. miniszterrel bövül. E horvät miniszter tag ja 
a magyar minisztertanäcsnak es az orszäggyülesnek felelös. Ö jelenti az 
összekötö kapcsot az uralkodö es a horvät kormäny között. Az egyez
menyben fei nem sorolt ügyekben, melyek tehät nem magyar-horvät kö
zös ügyek, Horvätorszägot mind a törvenyhozäs, mind a vegrehajtäs te- 
kinteteben teljes önkormänyzati jog illeti meg. A törvenyhozö hatalmat 
az uralkodö äs a horvät tartomänygyüläs gyakorolja, mig az autonom kor- 
mänyzat a horvät orszägos kormäny kezeben van. A  kormäny eien a ki- 
räly ältal a magyar miniszterelnök elöterjesztesere es ellenjegyzesevel ki- 
nevezett bän all, ki a tartomänygyülesnek felelös, de az uralkodöval csak 
a magyar orszäggyülesnek felelös horvät miniszter ütjän erintkezhetik. A  
horvät autonömia a belügy, valläs- es közoktatäsügy, valamint az igaz- 
sägügy terere terjed ki, e härom ügykör mindegyikenek eien egy osztäly-

r
fönökkel. Reszletesen rendelkezik az egyezmeny toväbbä arröl, hogy 
Horvätorszäg jövedelmenek egy räsze az autonömia költsegeinek fedeze- 
sere, mäsik resze azonban a közös ügyek szüksegletere forditandö. A kö
zös kiadäsokhoz Horvätorszägnak tulajdonkepen adökepessege szerint 
kellene hozzäjärulnia a ketfele közös ügyek fedezesere szükseges összeg 
6.447799%-änak fizetesevel, ebben az esetben azonban az autonömia szük
segletere kivänatos összeg jelentekeny hänyadät is ätadnä. Hogy ezen 
összeg biztositva legyen, Horvätorszäg jövedelmeböl 2.200,000 frt-ot elsö- 
sorban erre a celra hasitanak ki es csak az ezutän fennmaradö bevetel jut 
a közös szüksegletre. Vegül meglgeri Magyarorszäg ezen egyezmenyben, 
hogy Horvätorszäg területi epseget elismeri es kiegeszitäset elösegiti. 
Sürgeti a hatärörvidek Horvätorszäghoz tartozö reszeinek Horvätorszäg- 
gal valö egyesiteset, követelni fogja a korona jogän Dalmäcia visszacsa- 
toläsät, Fiume autonömiäjära näzve pedig a magyar es horvät törvänyho- 
zäs, valamint Fiume väros között bizottsäg ütjän tärgyaläsokat helyez ki- 
lätäsba.8

Az 1868.-i egyezmenyben a horvät nemzetiek terveiböl semmi sem va-

s Nagy E.: Magyarorszäg közjoga. Budapest, 19147. 75—96. 1.
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lösult meg. A  szlävoknak nem sikerült sem a csehek, sem a horvätokon 
keresztül a birodalom nemet es magyar elemei mellett egyenrangü har- 
madik tenyezökent elismertetni magukat. Horvätorszäg Magyarorszägnak 
szeleskörü tartomänyi autonömiäval felruhäzott tärsorszäga lett. Ez az 
eredmeny a horvätok közül csak az egyezmeny letrehozöit, a Rauch körül 
csoportosult üniösokat elegithette ki, mig a Strossmayer, Racki, Mrazovic 
vezetese alatt ällö nemzeti pärt, a Starcevic hiveiböl alakulö jogpärt es 
a volt centralistäk maradvänya egyaränt ellenzekbe vonult. Ez az ellen- 
zek, melynek zöme elsösorban a nemzeti pärt soraiböl került ki es mely- 
nek jelleget is ez a pärt adta meg, tagadta, hogy Horvät- es Magyaror- 
szäg között ällamközössegröl lehetne szö. Racki igyekezett a problema 
historikumät felfejtve kimutatni, hogy „Szent Istvän es Zvonimir koronäja 
kät független korona", sülyos tevedes tehät azt ällitani, hogy Horvätor- 
szägnak Szent Istvän koronäja alatt volna a helye. A horvätok a magyar 
kirälyt csak jogaik szerzödesben valö biztositäsa utän, külön koronäzäs 
reven ismertek el uralkodöjuknak. Az eredetileg egyenrangü ket nep kö
zül a horvätsägot a törtenelem folyamän ep a magyar akadälyozta fejlö- 
deseben es igy tudta most elemi azt, hogy a delszlävok nem foglalhatjäk 
el a birodalomban azt a helyet, mely öket szämuk es helyzetük szerint 
megilletne.4 Teljesen azonos velemenyen volt Strossmayer is, a biroda
lom jövö fejlödesere 1870-ben azt a kijelentest teve, hogy Ausztria, vagy 
mint federativ ällam megadja a szlävsägnak az öt jog es termeszet sze
rint megilletö helyet, vagy elpusztul.5 Starcevic programmja e tekintetben, 
mint ältaläban mindenben, a nemzetieknel radikälisabb volt. A  független 
horvät ällam lebegett szeme elött es hangoztatta, hogy csak Isten es a 
horvätok kellenek ahhoz, hogy Horvätorszäg legyen.6 A jogpärt független 
Horvätorszägäval, a nemzeti pärt egyelöre a federativ Ausztriän belül 
önällö delszläv ällamäval szemben, a centralistäk Horvätorszägnak a Mo- 
narchiäval valö kapcsolatät feltetlenül fenn akartäk tartani, a Magyar- 
orszäggal valö kiegyezessel azonban, jöllehet elvileg nem elleneztek, szin- 
ten elegedetlenek voltak, mert ezzel szerintük Horvätorszäg semmit nem 
nyert, söt a horvät udvari kancelläria alatti ällapothoz kepest szämos jo- 
gät elvesztette.7

4 Zagorsky: i. m.
5 Wien, Staatsarchiv. Informationsbüroakten des Ministeriums der Aeußern. (A kö- 

vetkezökben: Ib. 1868:90.
* H. Wendel: Südslawische Silhouetten. Frankfurt am Main, 1924. 94. es köv. 1.
7 Ib. 1870:858.
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Az ellenzek velemenye tehät abban megegyezett, hogy a ket orszäg 
közti viszony nem öltheti magära az ällamközösseg formäjät. Ebböl kö- 
vetkezctt, hogy a megällapitott közös ügyek nagy reszenek egyältaläban 
tämadtäk közös voltät, a mäsik reszben pedig legaläbb is tülzottnak ta- 
lältäk a közösseg mervet. A  legtöbb tämadäs a kiegyezes penzügyi reszet 
erte. Igazsägtalannak tartottäk, hogy az egesz horvät penzügyet Magyar- 
orszägnak engedjek ät es kevesnek talältäk a kiutalt 2.200,000 frt-os äta- 
länyt. Sülyos serelmet lättak a honvedelem teren hozott rendelkezesekben 
is, elsösorban abban, hogy Horvätorszäg elvesztette ösi üjoncmegajänläsi 
jogät. Az ipar, kereskedelem, közlekedes, rendeszet köreben megällapi
tott közös ügyek ältal is szämos jogserelem erte szerintük a horvät ön- 
kormänyzatot. Kivänsägaik egyebkent az önkormänyzat biztositäsära is 
kiterjedtek. diesen birältäk a horvät miniszter hatäsköret, kiben csupän 
a magyar erdekek kepviselöjet lättäk es tiltakoztak a bännak a magyar 
miniszterelnök elöterjesztesere es ellenjegyzesevel valö kinevezese eilen, 
mert ilyen mödon csak az lehet horvät bän, akit a magyarok akarnak, 
a horvätsägra valö tekintet nelkül. Nagy keserüseget vältott ki Fiumenak 
es kerületenek elszakitäsa is.8

Mär letrejöttenek pillanatäban vilägos volt, hogy a kiegyezes nem 
lesz alkalmas a ket nep közti egyetertes, bekes együttmüködes megterem- 
tesere. Nem is felelhetett meg ennek a celnak, mert tulajdonkepen nem a 
horvät neppel kötöttek. A  horvätokat itt egy pärt kepviselte, mely älläs- 
foglaläsäban nem a nep velemenyet fejezte ki es mely a kesöbbi fejleme- 
nyek sorän sem tudott a nep köreben meggyökerezödni. Az esemenyek 
közvetlen a kiegyezes utän lätszölag zavartalanul követtek egymäst. 1868. 
december 8-än az uralkodö Rauch bäröt horvät bännä nevezte ki es 
ugyanekkor Bedekovich Kälmän lett az elsö horvät miniszter. 1869. ja- 
nuär 31 -en a horvät udvari kancelläria megszüntette müködeset es fel- 
adatät ätmenetileg, az autonom kormänyzat megalakultäig, a horvät mi- 
niszterium lätta el. A  tartomänygyüles csakhamar meghozta 1869:11. tc.- 
et, melyben Horvätorszäg közigazgatäsänak alapjait fektette Ie es az ural
kodö äprilis 20.-i jövähagyäsa utän, mäjus 10-en megtörtent a härom 
osztälyfönök kinevezese is. Rauch bärönak a bäni meltösägba valö szep- 
tember 9.-i beiktatäsa utän a horvät autonömia berendezkedese befeje- 
zödött.®

8 Horvat: i. m. 277. 1. O. L. Miniszterelnöksegi leveltär. (A következökben: M. 
ein.) 1871:86. es 810.

* Horvat: i. m. 278. 6s köv. 1.
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Az tij horvät kormänyzatra csakhamar zavaros idök köszöntöttek. A 
nemzeti pärt kezdettöl fogva eles agitäciöt fejtett ki az 1868.-i kiegyezes 
eilen. A  tartomänygyülesben nem volt hajlandö együttmüködni az üniös 
pärttal, minden alkalmat felhasznält, hogy nem teljesitett kivänsägainak 
megvalösitäsät követelje, igyekezett a közvelemenyt ällandöan izgalomban 
tartani, a tärsadalmat utcai tüntetesekre, különbözö alkalmakkori demon- 
sträciökra szervezte meg. A  horvätsägnak a nemzeti erdekeket öszinten 
sziven viselö resze ketsegtelenül inkäbb a nemzeti pärt mögött sorakozott. 
Az üniösok elsösorban a neppel kapcsolatot alig tartö arisztokräciäban, 
a jövöjet a magyar kormänytöl värö tisztviselöi karban, anyagi vagy mäs 
elönyök remenyeben felajänlkozök osapatäban talältäk tämaszukat. Egyes 
meglepö sikeriiket csak a horvät tärsadalom gyengesegenek es erös fel- 
lepesüknek köszönhettek. Celuk elerese erdekeben nem igen välogattäk 
meg az eszközöket; azok eilen, akik a nemzeti pärt celkitüzesei mellett 
ällhatatosan kitartottak, Rauch kormänya erös kezzel järt el. 1870-ben 
a 14. tc.-ben egyenesen hazaäruläsnak minösitett minden olyan cselek- 
menyt, mely az 1868.-i kiegyezes eilen iränyul. Ellenzeki közsegi kepvi- 
selötestületeket feloszlatott, ällami tisztviselöket elbocsäjtott, tärsadalmi 
megnyilvänuläsokat elfojtott, a nemzeti pärti sajtöt megrendszabälyozta, 
tilalmaival meg a kultüra es müveszet terere is behatolt. Termeszetes, 
hogy eme müködese az ellenzek leghevesebb tämadäsät vonta maga utän, 
amely hamarosan eles szemelyeskedesse fajult es vegül 1871. januärjäban 
egy ilyen szemslyes termeszetü kerdesben a bän bukäsät okozta. Vele tä- 
vozott a horvät közigazgatäs eleröl a härom osztälyfönök is. Meg januär 
26-än megtörtent a megüresedett helyek betöltese: az eddigi miniszter 
Bedekovich Kälmän a bäni meltösägot vette ät, helyere pedig, a horvät 
miniszter szekebe Pejachevich Peter került. Bedekovich szemelye valöszi- 
nüleg alkalmas lett volna a szenvedelyek lecsillapitäsära, hisz kesöbb sü- 
lyos körülmenyek között is ältalänos megbecsülest tudott kivivni, hivatal- 
ba lepesenek idejeben azonban üj nehezsegek merültek fei. A  nemzeti 
pärt döntö tämadäsra keszült a kiegyezes eilen.10

A horvät nemzeti ellenzek magatartäsänak megvältozäsa szorosan 
összefügg az ausztriai es a Monarchia hatärän kivül elö szlävsäg akkori 
törekveseivel. A csehek egy pillanatra sem adtäk fei a dualizmus elleni 
harcot; Palacky mär 1865-ben, mikor a magyarokkal a tärgyaläsok meg- 
indultak, kijelentette, hogy a dualizmus a pänszlävizmus legelesebb for-

19 Horvät: i. m. 280. 1.
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mäjät fogja maga utän vonni es 1867-ben azonnal meg is indult cseh rösz- 
röl a birodalom üj szerkezete eilen a tämadäs. Hiäba akarta az Auersperg 
miniszterium a cseheket kielegiteni, ök csak azon az alapon voltak hajlan- 
dök egyezkedni, ahogy ez a magyarokkal törtent. A  Monarchia osztrök 
feleben a centralizmus megszüneset, a dualizmusnak federativ ällamfor- 
mäval valö felcsereleset követeltek. A  megindult tärgyaläsok nem vezet- 
tek eredmenyre, de a csehek együttal mäs modon is pröbälkoztak ügyü- 
kön lenditeni, mikor a szläv nepek szolidaritäsähoz folyamodtak es a pän- 
szlävizmust politikai celjaik szolgälatäban akartäk felhasznälni. E teren 
fäjdalmas csalödas värt azonban räjuk. Oroszorszäg az 1867. mäjusi 
moszkvai etnografiai kongresszuson csak az elvek meltänyläsäig ment el, 
a politikai pänszlavizmust nem irta zäszlajära. Az ausztriai lengyelek 
megöriztek Beccsel szemben korrekt magatartäsukat es hüen kitartottak 
az ausztroszlävizmus mellett. Hasonlökepen bekes hangot ballattak a szlo- 
venok is. Egyedül a horvätok között talält visszhangra a csehek törekvese. 
A cseheket a kudarc nem csüggesztette el es a szlävok közt tapasztalt 
közömbösseg helyett Nyugaton igyekeztek magukat kärpötolni. 1867. öta 
elenk összeköttetesben älltak tekintelyes francia körökkel s annak han- 
goztatäsäval, hogy a politikai pängermanizmus sokkal veszelyesebb Eurö- 
pära, mint a pänszlävizmus, a cseh ügyet euröpai kerdesse szerettek volna 
duzzasztani. A  Monarchiäban e külföldi pröbälkozäsok miatt sülyos vä- 
dakkal illettek öket, melyeknek elhäritäsära kijelentettek, hogy „Cseh- 
orszäg jövöjere nezve a legjobb biztositek a cseh koronänak az oszträk 
uralommal valö kapcsolata volna, de ez csak federativ alapon kepzelhetö 
el, s mig a federalizmus megvalösuläsära nözve ketelyek ällnak fenn, 
Csehorszäg szämära mindenkor ertekes lesz szomszedainak rokonszenve."1:

Csehorszäg helyzete különös aktualitäst nyert a porosz-francia hä- 
borü alatt es utän. A  csehek mindvegig porosz-ellenes älläspontot foglal- 
tak el es a nyugati közvelemenyt iparkodtak meggyözni arrol, hogy csak 
az ausztriai szlävok ällhatnak ellent a pängermänizmusnak, porosz gyö- 
zelem eseten tehät csak a szlävok megerösitese, egy független Csehorszäg 
lehet a helyes reakciö. A porosz gyözelem azonban a Monarchiät is üj 
helyzet eie ällitotta. A  Habsburg-birodalomnak —  ügy lätszott —  nem le
het toväbb a szlävok tevekeny közremüködesät nelkülöznie, jöllehet nem 
merülhetett fei ketseg az iränt, hogy csatlakozäsuknak az eddigi alkot- 
mäny ätalakitäsa lesz az ära. A  cseh kördös megoldäsät meg engedme- 11

11 Fischei: i. m. 331. es köv. 1.
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nyek ärän is nyelbeütni kivänö tärgyaläsok kezdetet 1870. tavaszän a Po- 
tocki kormäny megalakuläsa jelentette, de miutän a cseh orszäggyüles 
augusztus 3,-i feliratära a szeptember 29.-i csäszäri välasz a megegyezest 
csak a fennällö decemberi alkotmäny alapjän mondta lehetsegesnek, a 
csehek ellenzesen a közeledes meghiüsult es a Potocki kormänyt Hohen
wart miniszteriuma vältotta fei. A  federalizmusert indxtott ezen üjabb 
harcban a csehek oldalän voltak kezdettöl fogva a horvätok is. Prägäban 
a csehek reszeröl Skrejsovsky, a horvätok reszeröl Mrazovic mär 1870. 
mäjusäban megällapodtak az oszträkok es magyarok elleni alkotmänyküz- 
delemben követendö közös elvekben es taktikäban. E szövetseg összefüzte 
öket kesöbb a Hohenwart kormännyal folytatott tärgyaläsok alatt is, es 
hatäsa a horvätoknäl az egyre erösödö nemzeti mozgalmakban nyilvänult 
meg.12

A  horvät tartomänygyüles 1871. mäjusäban törtent feloszläsa utän, az 
e hönap közepen megtartott välasztäsokböl a nemzeti pärt nagyaränyü 
gyözelemmel keriilt ki. 65 kepviselö közül 13 volt üniös, mig a välasztäsi 
küzdelemben Mrazovic ältal vezetett nemzeti pärt 51 mandätumot kapott, 
Minthogy a nemzeti pärt megerösödese miatt az 1868-as törvenyeknek 
megfelelö munkässägot a horvät törvenyhozästol nem lehetett värni, az 
uralkodö az 1871. jünius l.-ere összehivott tartomänygyülest kenytelen 
volt meg megnyitäsa elött egymäsutän ketszer elnapolni. A  magasra csa- 
pott szenvedelyek lecsillapitäsa azonban ilyen mödon sem sikerült, mert 
a mäsodik alkalommal a szeptember 20,-ära mär összegyült nemzeti pärti 
kepviselök szetoszläsuk elött egy kiältvänyt inteztek a horvät nephez. Eb
ben a manifesztumban, mely tulajdonkepen a nemzeti pärt programmj änak 
nyilt feltäräsa volt, az 1868.-i kiegyezest elvetettek, mert ,,a horvät nep 
nagy reszenek hozzäjäruläsa nelkül köttetett meg” , Magyar- es Horvät- 
orszäg kapcsolatät csupän a perszonälis üniöban hatäroztäk meg es orszä- 
gukat független ällamkent akartäk berendezni; azon követelesük reven, 
hogy a Monarchia közös ügyeit tärgyalö delegäciöba a horvät tartomäny
gyüles közvetlenül küldje követet, mär az 1868.-i magyar-horvät kiegye- 
zesen kivül a birodalom 1867-es alkotmänyät is megtepäztäk volna es tu- 
lajdonkep a federalizmus megvalösitäsät kiväntäk.13 A szeptemberi kiält- 
väny kibocsätäsäban ketsegtelenül szerepe volt a cseh-horvät együttmükö- 
desnek. Ugyanaz a szellem hatotta ät, mint az uralkodönak szeptember 15

15 Ib. 1870:792.
17 Horvät: i. m. 281. 1.
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12.-i leiratära cseh reszröl oktöber lO.-en felterjesztett Fundamentalarti- 
kel-eket es feliratot. A  csehek ez alkalommal, ämbär a magyar kiegye- 
zest elismertek, kiväntäk, hogy a cseh delegätusok välasztäsa orszäggyü- 
lesükön törtenjek, a közös ügyek intezeset, amennyiben Csehorszägot ille- 
tik, a cseh orszäggyüles eie utaljäk, stb. A cseh es horvät követelesek te- 
hät egyaränt felboritottäk volna a birodalom alkotmänyät. A  csehek tö- 
rekvese a birodalmi miniszterium es a magyarok ellenzesen megfeneklett 
es Hohenwart oktöber 27.-en lemondott. A  csehek Rieger oktöber 30.-i 
szavai szerint sülyos csatät vesztettek es a Habsburg-birodalom kereten 
belül valö pröbälkozäsokböl teljesen kiäbrändulva, az ausztroszlävizmustöl 
elfordulva, ismet a pänszlävizmusban kerestek a jövöt, a birodalom többi 
szläv nepei pedig, amelyek a cseh eröfesziteseket rokonerzessel kisertek 
s a kudarc utän is elismeressel viseltettek a „szepen vegzett munka" iränt, 
szinte minden remenyüket feladhattäk a federalizmusra iränyulö törekve- 
sek sikere iränt.14 15

A Hohenwart-fele kiserlet meghiüsuläsa utän a magyar-horvät vi- 
szonyban üj fejezet kezdödött. Mindket szembenällö fei helyzeteben le- 
nyeges vältozäs törtent. A horvätokra a csehek sikertelensege lehangolöan 
hatott es az együttes tämadäs szeteseset lätva, megingott bizalmuk sajät 
ügyük sorsäban. Ereztek, hogy a szeptember 20.-i älläspont megvalösitä- 
sära az üj körülmenyek közt nem sok lehetöseg nyilik es a magyarokkal 
szemben ismet egyedül maradtak, igy pedig nem sajät csekely erejükön, 
hanem inkäbb a magyarok engedekenysegen äll a vitäs kerdes feletti dön- 
tös.15 Megvältozott azonban a magyar älläspont is. Az oszträk miniszter- 
elnöki szek utän csakhamar megiirült a közös külügyminiszter helye is es 
Beust tävozäsa utän Andrässy Gyula költözött a Ballhaus-teri palotäba, 
mig Andrässy helyere a magyar miniszterelnöki szekre Lönyay Menyher- 
tet, az eddigi közös penzügyminisztert emelte az uralkodö bizalma. Az üj 
miniszterelnököt üj szempontok vezettek a horvät kerdesben. Lönyay nem 
väratlanul került a magyar kormäny eiere, hiszen Andrässy külügyminisz- 
tersegevel regen lehetett szämolni es bär magyar politikai körökben Lö
nyay szemelye kevesse volt nepszerü, megsem volt ketseges, hogy And
rässy Becsbe tävoztäval a kiräly öt fogja miniszterelnökke kinevezni. Lö-

14 O. Zeithammer: Zur Geschichte der böhmischen Ausgleichsversuche. II. Prag,
1913.

15 F. Sisic: Korespondencija Racki-Strossmayer. I. Zagreb, 1928. 147. 1. Szivesen 
mondok köszönetet e helyen is Hadrovics Läszlö kedves barätomnak, ki e levelek fordi- 
tasäval es több ertekes tanäcsäval nagy segitsegemre volt.
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nyay tij feladatära Becsben mär nemikep keszült is; ällandöan erdeklö- 
dött a magyar belpolitika problemäi iränt es szämos kerdesben önällö ve- 
lemennyel rendelkezett. Ezek köze tartozott a horvätok, illetöleg nagyobb 
összefüggesben a magyarorszägi nemzetisegek kerdese. A  nemzetisegekkel 
szemben Lönyayt ket meggondoläs vezette es mindkettö a bekes együtt- 
eles felteteleinek elömozditäsät ajänlotta. Beket akart a magyarorszägi 
nemzetisegekkel elöször azert, mert centrifugälis törekveseiktöl a magyar
säg erdekeit, az orszäg epseget feltette, nelkülözhetetlennek tartotta to- 
väbbä az orszäg különbözö nemzetisegü ällampolgärai közti nyugodt leg
kört a magyarsäg megerösödesenek erdekeben. ö , kiben mindenki elsösor- 
ban, söt kizärölag a közgazdät lätta, Becsben a közös penzügyminiszter- 
seg kenyszerü csendjeben „eleg okot lätott hazäja sorsa feletti aggoda- 
lomra, noha ismeretes, hogy ok nelkül nem szeretett aggodni” es nem 
anyagi kerdesek, az orszäg gazdasägi fejiödese nyugtalanitottäk, hanem a 
magyar nemzetiseg jövöje. ,,En a penzügyi ällapotok miatt nem aggödom, 
azok bizonyära lehetnek meg rosszabbak is, de idövel, talän egy nagy kri- 
zis utän, rendezettebbek lesznek; csak a magyar korona epseget tudjuk 
megörizni, csak az ällam magyar maradhasson, söt magyarabb lehessen, 
mint most: ez elöttem a föcel. Elerhetjük-e ezt, eziränt vannak aggodal- 
maim." Igy Ir 1870. szeptember 21.-en. Elsösorban ebböl a nyilvänosan 
talän soha ki nem fejtett sejteseböl fakadt celkitüzese: a magyarsäg belsö 
megerösödesenek a nemzetisegekkel valo bekes kiegyezes reven nyugodt 
lehetöseget biztositani.16 A mäsik meggondoläs, mely Lönyayt a nemzeti
segekkel politikai együttmüködes feie vezette, a kormänyralepesekor fenn- 
ällö pärtviszonyokböl adödott. Mikor Becsböl hazajött, hogy az orszäg 
kormänyät ätvegye, nem erzett maga mögött tömören felsorakozö pärtot, 
amelyre biztosan tämaszkodva megvivhatta volna elöreläthatöan nem 
könnyü harcait a parlamentben, söt magäban a kormänyban. Andrässy 
örökebe lepett ügy, hogy vältozatlanul ätvette kormänyät es pärtjät, jöl- 
lehet tudta es rögtön tapasztalhatta is, hogy sem a kormänyban nem taläl 
megertesre, sem a nyugodt parlamenti munkähoz akkor mär különben is 
keves biztosekot nyujtö Deäk-pärtban nincsenek szemelyes barätainak kis 
csoportjän kivül tämogatöi. Mivel soha nem ertett ahhoz, hogy magätnep- 
szerüve tegye, helyzete kezdettöl fogva bizonytalan volt es erthetö, ha

16 Ghiczy Kaiman leveltära. Lönyay levele Ghiczyhez 1871. szept. 21. Az anyag 
felhasznäläsaert Nagy Miklös dr. parlamenti könyvtärigazgatö ürnak tartozom häläs 
köszönettel.
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nemzetisegi tärgyaläsai közben nem kis szerepet jätszott az a körülmeny, 
hogy megegyezesek reven a nemzetisegi kepviselöket is pärtjäba igyeke- 
zett tömöriteni. Ezert akarta megszerezni a horvätok tämogatäsät is. Nel- 
külük a parlamenti többseg bizonytalan, esetleg az ellenzek kerülhet fe- 
lül, ami nemcsak a kormänyra, hanem a 67-es kiegyezesre nezve is nagy 
veszelyt rejtett volna magäban. A  horvät kiegyezessel a magyar parla- 
mentben a dualizmust akarta biztositani es ezert tämogatta färadozäsait 
mindvegig az uralkodö is.17

Lönyay mär közös penzügyminiszter koräban ällandöan figyelemmel 
kiserte a horvät kerdes alakuläsät es meg Becsben felhasznält minden al- 
kalmat, hogy lehetöleg a problema valamennyi reszletere nezve megis- 
merhesse a szembenällö velemenyeket. Tisztäban volt a kerdesnek ma
gyar szempontböl valö fontossägäval es tudott az orszäg hatärän tül- 
nyülö, a birodalom egyeb szläv nepeihez vezetö összefüggeseiröl.18 * Mint 
miniszterelnök legelsö teendöi köze sorozta a horvät tärgyaläsok felüjl- 
täsät, de nem volt ketsegben az iränt, hogy tartos eredmenyt csak akkor 
erhet el, ha az üj megegyezest nemcsak az üniös pärttal, hanem az egesz 
horvät neppel hozza letre, tehät a horvätsäg nagyobb reszet kepviselö 
nemzeti pärt nezetet is tekintetbe keil vennie. A  siker erdekeben hajlandö 
volt az 1868.-i egyezmenyhez kepest több pontban engedmenyre is. A 
horvät erdekek meltänyos megitelesenek semmiben sem akarta eiej et 
venni, iränyelvül csak azt tüzve maga eie, hogy az uralkodö es Magyar- 
orszäg mär meglevö, törvenyesen biztositott jogait a ket orszäg viszonyä- 
ban esetleg megengedett mödositäsok nem erinthetik. Mindenekelött a 
horvät követelesekröl akart tiszta kepet nyemi, ezert azonnal kereste a 
nemzeti pärt vezetö egyenisegeivel az erintkezest.1"

A  horvätokat Lönyay kezdemenyezese nem lepte meg. Elözö erdek- 
lödeseböl es különbözö alkalmakkor tett kijelenteseiböl elöreläthatö volt, 
hogy mint magyar kormänyelnök habozäs nelkül hozzä fog kezdeni a fenn- 
forgö ellentetek elsimitäsähoz. A  nemzeti pärt többe-kevesbbe keszült is 
a magyar kormännyal megindulö tärgyaläsokra, azert az ezek folyamän 
tanusitandö magatartäsra, valamint az esetleges megegyezes föbb elveire 
nezve a birodalom többi szlävjaival mär elözöleg megbeszelest folytatott. 
Ugyanis a cseh követelesek elvetese utän, 1871. november 20.-än az ausz- 
triai szlävsäg kepviseleteben Mrazovic, Smolka, Stratimirovic Skrejsovs-

17 Haläsz I.: Egy letünt nemzedek. Budapest, 1911. 418. es köv. i.
18 Sisic: i. m. 147. es 149. 1.
“  Sisic: i. m. 147. 1.  ̂ '
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kyval Becsben reszletesen megvitattäk a szlävsägnak a nemet es magyar 
kormännyal szemben követendö politikäjät. Skrejsovsky ekkor annak a 
nezetnek adott kifejezest, hogy rövid idön belül a magyar kormäny a hor- 
vätokkal, az oszträk pedig a lengyelekkel es szlovenekkel tärgyaläsokba 
fog bocsätkozni, amelyek sorän lätszölagos közeledes utän lenyeges en- 
gedmenyeket fog tölük kivänni. E kormänyok tulajdonkepeni celja az 
lesz, hogy a szläv nepeket kisebb autonömia felajänläsäval a Fundamen- 
talartikel-ekben lefektetett cseh törekvesektöl elszigeteljek es igy a szlä- 
vokat egymästöl elvälasztva, a birodalomban a nemet es magyar elem he- 
gemöniäjät megörizhessek. Skrejsovsky szerint a csehek feltetlenül kitar- 
tanak eddigi követeleseik mellett, az adott körülmenyek között azonban az 
ausztriai szlävok toväbbi együttmüködesere nem szämitanak es mind- 
egyiknek szabad kezet hagyva, nem fogjäk rossz neven venni, ha külön 
utakon keresik erdekeik biztositäsät. Cseh reszröl tehät a küszöbönällö 
horvät tärgyaläsokat, ha ezek a horvätok hasznära szolgälnak, csak öröm- 
mel fogadjäk.20 21

A  horvät nemzeti pärt vezetösege ekkor mär tenyleg a vita alä ke- 
rülö anyag elökeszitesen färadozott. A politikai termeszetü kerdesekben 
bizalmas megbeszelesek folytak, az 1868.-i egyezmeny penzügyi resze- 
nek ätvizsgäläsära pedig a szükseges adatokat igyekeztek a magyar penz- 
ügyminisztertöl beszerezni.2' Altaläban a tärgyaläsok felüjitäsät kiilönbö- 
zokepen iteltek meg. Strossmayer bizakodoan nezett Lönyay szändeka eie, 
bär el volt keszülve arra, hogy sikert csak nehez munkäval fognak elerni. 
Elhatärozta, hogy ha követelesüket nem tudnäk teljes mertekben ervenyre 
juttatni, inkäbb visszavonul, mert „szäzszor jobb alkalmas idöt värni, 
semmint az orszäg elött magät kompromittälni.” Olyan megegyezesben, 
mely ismet csak foltozgatäs lenne, sehogy sem tudna resztvenni. Racki 
sokkal sötetebben itelte meg a helyzetet. A siker iränt minden remenyet 
elvesztve, meg volt gyözödve, hogy a magyarok csak a körülmenyek keny- 
szeritö hatäsa alatt tennenek engedmenyt, ilyen kenyszeritö hatäs elöide- 
zesere pedig a horvätokat nem tartotta kepesnek. A pärt többi vezetöi, 
igy elsösorban Mrazovic, ha nem is tülzott värakozässal, de mindenesetre

20 Ib. 1871:975. Sisi£: i. m. 148. 1.
21 Sisic: i. m. 150. 1. A m. kir. miniszterelnökseg leveltära. Minisztertanäcsi jegyzö- 

könyvek. (A következökben: Mt. jkv.) 1871:52. Häläs köszönettel tartozom Barsi Aladär 
miniszterelnöksegi osztälyfönök ürnak, ki e jegyzökönyvekbe valö betekintest megen- 
gedte.
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becsületes eredmeny remenyeben hoztäk erejüket a közös cel szolgä- 
latära.22

Mialatt a horvät nemzetiek elenk tevekenysegbe kezdtek, a magyar- 
barät üniösok sem maradtak tetlenül. Lönyay Bedekovich bäntöl es Pe- 
jachevich minisztertöl reszletes felvilägositäst kert a horvätorszägi hely- 
zetröl es meghallgatta több tekintelyes ünionista velemenyet is e tärgy- 
ban.23 Az üniös pärt tehät teljes bizonyossäggal ertesülhetett a miniszter- 
elnöknek az 1868:XXX. tc. felülvizsgäläsära iränyulö szändekäröl, ami 
nemi nyugtalansägot vältott ki tagjai köreben. Reszben, hogy a kormäny 
terveit megelözzek, reszben Lönyay kivänsägära is, november 21-en Zäg- 
räbban ertekezletet tartottak, amelyen a pärt ujjäszervezesevel es az üj 
szüksegleteknek megfelelö programm kidolgozäsäval foglalkoztak. Min- 
denekelött leszögeztek, hogy a pärt teljesen az 1868.-i törveny alapjän äll 
es ahhoz Horvätorszäg erdekeben mindenkor ragaszkodni fognak. Kerik 
azonban a törvenyben lefektetett elvek szerint a Hatärörvidek polgärosi- 
täsät, a dalmät es fiumei kerdes elintezeset, a horvät kormäny felelösse- 
genek üj, törvenyes rendezeset. Toväbbi kivänsägaik között szerepelt a 
kereskedelem, közlekedes, ipar, hitelügy jelentös tämogatäsa, az igazsäg- 
szolgältatäs, közoktatäs javitäsa, sajtö, szölässzabadsäg, egyesületi jog, 
biröi függetlenseg törvenyes biztositäsa. A  horvät kormänypärt tehät e 
programmj äban a vitäs ällamjogi kerdesek nagy reszet felreteve, illetöleg 
az 1868.-i kiegyezes szerint elintezettnek nyilvänitva, hasznos belsö refor- 
mok hosszü sorät ällitotta össze es ennek alapjän azt a lätszatot keltette, 
hogy sikerült a horvät erdekek kepviseletet a magyar kormäny iränti mel- 
tänyossäggal szep összhangba hoznia.24

Mäskent festett azonban a pärt älläsfoglaläsa azon az üjabb ertekez- 
leten, amelyen a horvät miniszter es a bän jelenleteben Lönyay elött a 
pärt tanäcskozäsainak eredmenyekent a közvetlen jövöre vonatkozö ter- 
veiket adtäk elö. Elsösorban a pärt üjjäszervezesenek es megerösitesenek 
szüksegessegere mutattak rä, majd väzoltäk azokat a nehezsegeket, ame- 
lyek a magyar kormänyt öszinten tämogatö üniösok eie tomyosulnak e 
teren. A horvät kormäny közömbös a magyar erdekkel szemben; Suhai 
belügyi osztälyfönök, bär kitünö tisztviselö, nem mutat erelyt es ezutän sem 
värhatö töle nagyobb aktivitäs, mert a kiegyezes elött az ellenzekhez tar- 
tozott es regi erzelmeit nem tudja elfojtani, märpedig a belügyi osztäly

22 äisic: i. m. 147. es 151. 1.
25 Mt. jkv. 1871:60.
24 Pesti Naplö, 1871. nov. 22.
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eiere, ahoi a fönök a bänt helyettesiti, az üniöt öszinten öhajtö szemely- 
nek keil jutni. Ugyancsak ki keil cserelni a föispänok egy reszet is, akik 
közül többen nem felelnek meg a jogos värakozäsnak. Vältoztatni keil a 
katholikus papsäg viselkedesen is, mert nagyobb reszük az üniö eilen er- 
venyesiti a nepnel befolyäsät es legjobb esetben is csak közömbös maga- 
tartäst tanüsit. Mihalovic zägräbi ersek gyengesege, valamint Strossmayer 
püspök nagyhatäsü müködese szinten öriäsi akadälyt jelent ezen a teren, 
amin csupän Mihalovic melle kinevezett erelyes erseki helynökkel es 
Strossmayer politikai tevekenysegenek lehetetlenne tetelevel, vagy leg- 
aläbb megnehezitesevel lehetne segiteni. A  katonai parancsnoksägoknak 
gondosan ügyelni kellene a tisztek politikai magatartäsära. Mindennel 
fontosabb volna azonban a nepnek a közös kormäny iränti kedvezötlen 
hangulatät megvältoztatni s ebböl a celböl jelentös anyagi kedvezmenyek 
eletbeleptetese volna klvänatos. Igy a penzügyminiszter az ürberi terme- 
szetü elölegek visszateritese iränti rendeleteket hagyja függöben es a 
Földhitelintezet müködeset Horvätorszägra is terjessze ki, a közlekedes- 
ügyi miniszter hozzon törvenyjavaslatokat fontosabb vasutak es közutak 
letesiteseröl, a közoktatasügyi miniszter a közösen kezelt alapokat szet- 
välasztö tärgyaläsokat fejeztesse be, stb. A  pärt ezen munkaterveböl ki- 
vilaglott most mär, hogy a nemzeti pärt älläspontjähoz magäval a magyar 
kormännyal ellentetben nem igen akart közeledni. Az 1868-as politika 
fenntartäsa volt programmjänak legföbb elve es ennek keresztülvitelere 
az ellenzek kimeletlen elnyomäsätol sem riadt vissza. Ketsegtelenül üd- 
vös reformjaiban agitäcios szempontok is vezettek.25

Lönyay a kormänypärt nezetenek ismereteben pontosabb tervet al- 
kothatott a tärgyaläsok meginditäsära nezve, Lätta, hogy nem lehet csak 
az üniösokra tämaszkodnia. E pärt az orszägban nepszerütlen, eles elvi, 
de meg inkäbb szemelyi termeszetü eilentetek välasztjäk el a többsegi 
pärttöl, a tartomänygyülesen kis szämban van kepviselve, megerösödesere 
pedig hamarosan semmi eszköz sem kinälkozik. Horvät politikät tehät a 
nemzeti pärt bevonäsa nelkül a jelen helyzetben nem lehet folytatni. Mi- 
elött azonban a parlamenti munkät e pärttal meg lehetne kezdeni, szük- 
seges, hogy biztositekät ad ja a szeptemberi kiältvänyban körvonalazott 
älläspont feie közeledesenek. Csak jgy oszlathatö el a ketseg az iränt, 
hogy a januär 15.-ere összehivott tartomänygyüles tärgyaläsai mär en- 
gesztelekeny szellemben fognak lefolyni. Lönyay ezert meg novemberben

25 Mt. jkv. 1871:60.
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közölte Hellenbach Läzär bärö közvetitesevel a nemzeti pärttal, hogy a 
köztük fennällö különbsegek tiszätäzäsa celjäböl szivesen erintkezesbe 
lepne a pärt hivatalos es felelös megbizottaival. Feltetelül csak azt kö- 
tötte ki, hogy az ellenzek az 1868-as kiegyezest törvenyesnek ismerje el. 
Hogy szändeka komolysägät es a horvätok iränt erzett jöakaratät bizo- 
nyitsa, kilätäsba helyezte, hogy meg a tartomänygyüles megnyitäsa elött 
olyan közigazgatäsi termeszetü engedmenyeket tesz, amelyek alkalmasak 
a kedelyek megnyugtatäsära es a bekülekenyseg elömozditäsära. E celböl 
elrendelne, hogy a kiegyezes azon pontjait, amelyek az orszägra nezve 
hasznosak es meg nincsenek vegrehajtva, azonnal foganatositsäk; a leg- 
inkäbb serelmezett penzügyi kerdesek megvilägitasa erdekeben a zägräbi 
penzügyigazgatösägon külön könyvelest vezettetne a bevetelröl es kiadäs- 
röl, hogy lätni lehessen, mit äd Horvätorszäg a közös magyar penztärba, 
söt megvältoztatnä — a bän megtartäsäval —  a horvät kormänyt is, ha 
Mrazovicot es Kresticet ilyen közremüködesre meg tudnä nyerni. A nem
zeti pärt örömet fejezte ki Lonyay jöakarata felett es beleegyezeset adta 
ahhoz, hogy a kiegyezes törvenyessegenek kerdeset most nem häborgatva, 
egyenesen a tulajdonkepeni tärgyra, a Horvät- es Magyarorszäg közti vi- 
szony rendezesere terjenek. Hangsülyozta azonban, hogy a nemzeti pärt 
ellenzekisege egyältaläban nem szemelyi termeszetü es mig a horvät-ma- 
gyar viszony szerzödeses üjjäalakitäsa meg nem törtenik, a pärt vezetöi 
nem tartjäk megengedettnek, hogy a kormänyban resztvegyenek, A most 
megindulö tärgyaläsokat azonban, a magyar kormännyal szemben hosszü 
tapasztalatok sorän beidegzödött es egykönnyen le nem vetközhetö bizal- 
matlansäg folytän, egyelöre csak informativ jellegünek szäntäk äs eppen 
ezert Strossmayer a megbeszelesektöl tävol szändekozott maradni. Mäs- 
reszröl komoly munkäval keszültek a kormänytärgyaläsokra. Hattagü bi- 
zottsägban a legpontosabban körülirtäk a pärt elöterjesztendö kivänsägait; 
el voltak szänva arra, hogy ha a mäsik fei komoly együttmüködesi keszse- 
gevel talälkoznänak es alapos remeny mutatkoznek a kerdes sikeres meg- 
oldäsära, Strossmayer szemelyenek bevonäsäval teljes felelösseggel es kö- 
telezö erövel vegleges formäban tetö alä hoznäk a kiegyezest.26

A nemzeti pärt välasza lehetöve tette Lönyaynak, hogy a pärt kikül- 
dötteit közvetlen tärgyaläsokra most mär hatärozott formäban meghivja. 
A  horvätok reszeröl e meghiväs sorän meg a tartözkodäsnak nem csekely 
foka volt tapasztalhatö, minthogy Lönyay a velük valö erintkezesben ke- 28

28 Sisic: i. m. 147— 149. 1.
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vesse ismert közvetitöket hasznält, kik csak arra voitak alkalmasak, hogy a 
bizalmatlansägot növeljek. A  tärgyaläsok elökesziteset Voncinänak a mi- 
niszterelnökkel valö szemelyes talälkozäsa fejezte be. Voncina ez alkalom- 
mal igen kedvezö benyomäst szerezve Lönyay keszsegeröl es Horvätorszäg 
kielegitesere iränyulö komoly szändekäröl, megegyezett vele abban, hogy a 
nemzeti pärt megbizottai a kormäny kepviselöivel december 28-än fog- 
nak talälkozni.27 28

Az elökeszületben levö becsi tärgyaläsok hire hamar elterjedt s a 
magyar sajtö vegyes erzelmekkel fogadta a hirt. A  kormänylapok a kez- 
demenyezest a horvätoknak tulajdonitottäk. Szerintük csakis a nemzeti 
pärtnak volt szüksege a kormännyal valö kapcsolat felvetelere, mert a fe- 
deralizmus bukäsa utän a horvätoknak csak egy barätjuk lehet es ez a 
magyarsäg, termeszetes erdekük tehät a magyarokkal valö viszony sza- 
bälyozäsa; ennek azonban elengedhetetlen feltetele, hogy a nemzeti pärt 
a törveny terere lepjen. Kisse nehezen tudtäk megerteni a miniszterelnök- 
nek az eladdig magyarellenes pänszläv izgatöknak ismert nemzetiekkel 
värhatö eszmecserejet. Egyes kommentärok nem mulasztottak el rämu- 
tatni arra, hogy Lönyay tulajdonkepen „sajät szakällära” kezdte a dol- 
got es e lepes helyesseget majd az eredmeny fogja eldönteni.28 Az ellen- 
zek kedvezöbben velekedett a kerdesröl es nemikep sajät multjät lätta 
igazolva a kormänyelnök „bätor äs sajät pärtjät megszegyenitö” tette äl- 
tal, mikor tärgyalöasztalhoz ül azokkal a horvät ellenzekiekkel, akikkel 
hazaärulö összejätszässal vädoltäk eddig a kormänypärt reszeröl öket.29 
A horvät üniös pärt a tärgyaläsok hirere szinte elvesztette fejet. Az eset- 
leges megegyezestöl sajät jövöjet feltette. Rauch es közvetlen hivei keszek 
voitak minden követ megmozgatni, hogy a tärgyaläsok zätonyra jussanak 
es a maguk reszeröl ellenakciöba kezdtek. A  nemzeti pärt viszont alapo- 
san felkeszült es nyugalommal värta a becsi napokat. Strossmayer a hät- 
terböl —  Olaszorszägban tartözkodott —  ällhatatossägra buzditotta ba- 
rätait, arra, hogy az alkudozäsok folyamän a jogos alapröl ne hagyjäk 
magukat leszoritani; ha szüksegesnek taläljäk, hivjäk öt is Becsbe, abban 
az esetben „magära vällalja a felelösseget, de akkor a dolognak meg keil 
felelni lelkiismeretenek es meggyözödesenek.'' Racki, kinek Strossmayer 
elveit kellett kepviselnie, nem szivesen vett reszt a becsi küldöttek között. 
Az utolsö pillanatig kivonta volna magät, mert „elhatärozta, hogy soha

27 Sisic: i. m. 151—153. 1.
28 Pesti Naplö, 1871. dec. 28.
2B Hon, 1871. dec. 30.
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többe a magyarokkal közvetlen erintkezesbe nem lep es meg van gyö- 
zödve, hogy ez a tärgyaläs is eredmenytelen lesz." Minthogy mäs välasz- 
täs nem adödott, „Isten neveben ment” , azzal az elhatärozässal, hogy 
mindent megkiserel nemzete erdekeben. Mäsik ket tärsa, Mrazovic es 
Voncina, a politika teren sokkal tevekenyebb, harcos egyenisegek, együttal 
kevesbbe ideälis sikon mozgö aktivabb ferfiak voltak. Rajtuk kivül meg 
Krestic es Jakic voltak a becsi küldöttseg tagjai.30

A becsi tärgyaläsok december 28-än kezdödtek. A  kormäny reszeröl 
kezdetben ällandöan jelen volt Pejachevich horvät miniszter es Wenck- 
heim, öfelsege szemelye körüli miniszter, valoszinüleg az uralkodo köz
vetlen täjekoztatäsära, mig kesöbb egyre nagyobb szerepet töltött be Ker- 
käpolyi penzügyminiszter. A horvätok eleg kedvezötlennek iteltek a hely- 
zetüket, mert szämitottak arra, hogy ha a megegyezes nem sikerül, üj 
tartomänygyülesi välasztäsnak nezhetnek elebe. Az eszmeeserek közben 
azonban csakhamar eszrevettek, hogy a kiegyezest Lönyay okvetlenül 
nyelbe akarja ütni, elsösorban a magyar orszäggyülesbe välasztandö 31 
horvät kepviselöre valö tekintettel, kiknek tämogatäsära a magyar parla- 
mentben nagy szüksege volt. E felismeres a következökben lenyegesen 
szabadabb kezet biztositott szämukra. A  tärgyaläsok folyamän többszöri 
hosszas megbeszeles utän, mindket fei a reszletekbe hatolva kifejtette äl- 
läspontjät, vegül Lönyay keräsere a horvätok iräsba foglaltäk kivänsägai- 
kat.31 December 31-en kelt memorandumukban, annak elörebocsätäsa utän, 
hogy pärtjuktöl vegleges egyezseg kötesere nincs mandätumuk, tiltakoz- 
tak az eilen, mintha a nemzeti pärt Horvätorszägnak Magyarorszäggal valö 
kapcsolatät tagadnä. Együttal kijelentettek, hogy az üj egyezmeny meg- 
teremteseben az 1868-as törvenyböl indulnak ki, nem bocsätkozvän törve- 
nyessegenek vitatäsäba. Ezen törveny alapjän kivänjäk a fennällö köz- 
jogi viszony megvältoztatäsät, hogy azonban ez az üj egyezmeny ketseg- 
telen ervennyel birjon, szükseges, hogy a teljes horvät pariament hagyja 
jövä, vagyis a Hatärörvidek kepviselete is hivassek meg es Dalmäcia függö 
problemäja is nyerjen elintezest, valamint az 1868.-i törveny Fiumera vo- 
natkozö rendelkezese hasonlökepen lepjen eletbe. Egyeb kereseik közül 
kiemelkedik a horvät kormänynak a magyartöl teljes függetlenitese, a 
magyar közös orszäggyülesen kepviseltetesük mödjänak megvältoztatäsa 
olyan formän, hogy a termeszetüknel fogva közös ügyekben es azokban,

,0 Sisic: i, m. 150. es 153. 1.
31 Sisic: i. m. 153— 155. 1.
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amelyek Horvätorszägot is erintik, döntö befolyäst gyakorolhassanak, az 
evi ätalänynak, mint az orszägra nezve sertö- es meltänytalannak elve- 
tese, vegül a bekülekeny szellem es sikeres együttmüködes biztositekäul 
a tartomänygyüles többsegenek bizalmät elvezö nemzeti kormäny kineve- 
zese. E memorandumot a miniszterek elöbb egymäs között megvitattäk, 
majd a horvätoktöl pontröl pontra reszletes indokoläst kerve januär 4-en 
az uralkodö elnöklete alatt tartott minisztertanäcs eie terjesztettek.35

Lönyay horvät tärgyaläsaiba a nemzeti pärt memorandumänak ät- 
nyujtäsakor mär a horvät kormäny es az üniös pärt is bekapcsolödott. A  
kormänyt es a horvät viszonyokkal ismerös nehäny magasrangü funkcio- 
näriust, igy Mollinäry es Rosenzweig täbornokokat, Mihalovic erseket, 
maga Lönyay kerte fei velemenynyilvänitäsra.32 33 Megjelent azonban Becs- 
ben az üniös pärt központi bizottsägänak több tag ja is, föleg Rauch köz- 
vetlen környezetebe tartozök, hogy a nemzetiek eredmenyet ellensülyoz- 
zäk. Fellepesükben mindenekellött a volt bännak kezet keil keresni, ki 
ällitölag Andrässy segitseget is fei akarta hasznälni arra, hogy Lönyay 
tervet keresztülhüzza es a nemzetiekkel valö ertekezeseket lehetetlenne 
tegye. Az ünionistäk tevekenysege kettös volt: mig egyesek közülük, elsö- 
sorban Vakanovic, Miksic, Krcivoj, Becsben egy emlekiratban a horvät 
viszonyok rendezesere vonatkozö javaslataikat foglaltäk össze, addig Her- 
voic Pesten, a Deäk-pärtban igyekezett hangulatot teremteni tervük mel- 
lett. Lönyaytöl a nemzetiekkel valö szakitäst kiväntäk. Mikor a miniszter- 
elnök biztositekot kert arra nezve, hogy a szakitäs es a tartomänygyüles 
feloszlatäsa utän az üj välasztäson többsegbe kerülnek, egy munkatervet, 
az emlitett memorandumot nyujtottäk ät. Ebben hat hönapot kertek a 
pärt konszolidäläsära es ezalatt a horvät kormäny vezeteseben, valamint 
a zägräbi ersek szemelyeben celjaiknak megfelelö vältoztatäsok eszközle- 
set. A pärt megerösitesehez szükseges tenyezök között különbseget tettek 
erkölcsi es anyagi szempontböl. A morälis tenyezö volna az ellenzeki hi- 
vatalnokok elbocsätäsa, az ellenzeki sajtö elnyomäsa, elsösorban pedig a 
szeptemberi kiältväny aläiröinak, 54 nemzeti pärti kepviselönek väd alä 
helyezese. Az anyagi eszközök soräban a pärt üjjäszervezesehez nelkü- 
lözhetetlen pönzösszegen kivül a közvelemenyt megnyerö anyagi terme- 
szetü beruhäzäsok szerepeltek. Lönyay ilyen terveket, melyeknek nagy re- 
szet mär novemberben ismerte, nem tämogatott, mindamellett az emlek-

32 A teljes szöveg: Pesti Naplö, 1872. jan. 28.
33 Mt. jkv. 1872:1.
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iratot a nemzeti pärt memorandumäval a minisztertanäcs eie bocsätotta.34
A januär 4.-i minisztertanäcsban Lönyay beszämolt eddigi tärgyalä- 

sairöl, összefoglalvän a ket horvät pärttal folytatott eszmecserek eredme- 
nyet. Megällapitotta, hogy a nemzeti pärt a szeptemberi manifesztumhoz 
kepest lenyeges engedmenyeket tett, amivel körülbelül ismet arra az äl- 
läspontra helyezkedett, amelyet 1871. szeptember 20. elött foglalt el. Az 
emlekirat nagyräszt meg Igy is elfogadhatatlan es maguk az aläirök is 
kijelentettek, hogy megokolt kifogäsok elöl nem zärköznak el. A minisz
tertanäcs ezutän az uralkodö kivänsägära Horvätorszäg területi integritä- 
sänak es az osztälyfönökök tartomänygyüles elötti felelössegenek kereset 
elvetette. Horvätorszägnak a magyar orszäggyülesen valö kepviseltetese 
hosszas tanäcskozäs tärgya volt, melynek kapcsän Lönyay rämutatott arra 
a veszelyre, amit a hatärörvideki kepviselökkel együtt körülbelül 50 követ- 
nek, mint tömör pärtnak, a magyar orszäggyulesen megjelenese rejt ma- 
gäban. A  magyar parlamenti eröviszonyokat tekintve, mindenkor fennfo- 
roghatott annak lehetösege, hogy a pärt döntö szerephez jut es a szerint, 
hogy kihez csatlakozik, a merleget a kormäny, vagy az ellenzek javära 
billentheti. A  tenyleges kepviseltetesi möd, a tartomänygyülesen törtenö 
välasztäs szerint a horvät kisebbseg velemänye a magyar orszäggyülesen 
soha sem juthatott kifejezesre, helyesebbnek tartotta volna tehät a közös 
követeket megyenkent, vagy egyes kerületekben közvetlenül välasztatni. 
Az ätalänyrendszer megszüntetese elöl a kormänyelnök nem zärközott el, 
mert szämitäsa szerint fenntartäsa fökent Magyarorszägra hätränyos, ep 
igy megengedhetönek tartotta, hogy a bän közjogi älläsänak felülvizsgä- 
läsa s az 1868.-i törveny 50. §-änak a 44. es 45. §-okkal valö összhangba- 
hozatala kilätäsba helyeztessek. A  minisztertanäcs resztvevöi elött nem 
szorult bizonyitäsra, hogy a nemzeti pärttal ezen iränyelvek szerint csak 
hosszas tärgyaläsok ärän, minden bizonnyal a tartomänygyüles megnyi- 
täsära kitüzött terminus utän lehetne megegyezni, mär pedig a tartomäny
gyülesen az üniös pärt egyedül nem lesz kepes megbizhatö tämaszt nyuj- 
tani a kormänynak; a tartomänygyüles igy könnyen a nemzetiek iränyi- 
täsa alä kerülhetett, amit nem volt szabad megkockäztatni. E nehez 
helyzetben Lönyay egyedüli kiutat a ket pärt füziöjäban lätott, ami azon- 
ban elvi alapon nem volt elkepzelhetö. A  nemzeti pärtot engedmenyek 
ärän rä kellett volna venni arra, hogy 18 mandätumot az üniösoknak ad-

34 Az üniösokra sok reszletet emlit a csak szigorü kritikäval hasznälhatö röpirat: 
A. Sinkovic: Kroatien auf der Marterbank. Pest, 1872.
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jon ät, miältal a virilista szavazatok beszämitäsäval a kormäny ideig- 
öräig, legaläbbis a magyar orszäggyülesi követek megvälasztäsäig többseg- 
hez jutott volna. Szinte megmagyaräzhatatlan optimizmusröl, söt a hely- 
zet fei nem ismereseröl tesz tanusägot, hogy az adott esetben Lönyay a 
nemzeti pärt reszeröl ilyen amputäciöt fei mert tetelezni, Värakozäsäban 
termeszetesen sülyosan csalödnia kellett, elgondoläsät azonban mentheti 
az a körülmeny, hogy minden mäs megoldäs meg ennel is kevesebb siker- 
rel biztatott. Egyebkent a minisztertanäcs egyöntetüen a füziöban es pär- 
tokon felüli kormänyzäsban lätta a kibontakozäst, bär ezen követelmeny 
megvalösitäsähoz vezetö utat senki sem tudott ajänlani, amint az elöz- 
menyek gondos merlegelese es a müködö erök nyugodt vizsgälata rögtön 
elärulta volna, hogy ilyen elkepzeles az irrealitasok vilägäba tartozik. A 
valösäggal inkäbb szämolt az uralkodönak a tanäcskozäs eredmenyet ösz- 
szefoglalo döntese: mindenkepen meg keil akadälyozni, hogy a horvät tar- 
tomänygyülesböl a magyar orszäggyülesbe ellenzeki kepviselök jussanak; 
ebböl a celböl meg keil kiserelni a nemzeti pärttal a kiegyezest, mert az 
üniösok egyediil nem nyujtanak biztositekot, e kompromisszumnak vilä- 
gos es pontos stipuläciokat keil tartalmaznia, hogy a horvät kormäny ne 
kerüljön teljesen a nemzetiek kezebe; ha pedig ezen tärgyaläsok nem ve- 
zetnenek eredmenyre, minden törvenyes eszközt meg keil ragadni, hogy 
a tartomänygyüles a közös kormäny iränt barätsägos erzülettel viseltetö 
követeket välasszon. Ezzel az uralkodö a tartomänygyüles feloszlatäsähoz 
is belegyezeset adta.35

A  minisztertanäcs utän Lönyay mindent megtett, hogy javaslatät el- 
fogadtassa, a füziöra azonban a nemzeti pärt nem volt hajlandö räällni. 
Lönyay igyekezett megertetni, hogy a magyar kormäny evtizedes barätait, 
az üniösokat nem ejtheti el egyik napröl a mäsikra, es leterdeke füzödik 
ahhoz is, hogy a magyar orszäggyülesbe kormänypärti kepviselök kerül- 
jenek. A  nemzetiek mereven elzärköztak e javaslatok elöl es az üniösokat 
ältaläban nem is egyezkedesre kepes politikai pärtkent, hanem nemzetel- 
lenes alakuläskent jellemeztek. Lönyay ekkor felajänlott ket osztälyfönöki 
älläst a nemzeti pärtnak es a bäni meltösägra a pärtok harcän felül ällö 
szemelyt igert. Felvetette Strossmayer zägräbi erseksegenek lehetöseget 
is es igen elismeröen nyilatkozott a nemzeti pärtröl es tagjairöl. Vegül 
azonban, mikor a pärt mindezen kivänsägait äs ajänlatät elhäritotta,
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öszinten megjegyezte, hogy „a szelsöseges ünionistäkat nem tudja maga 
sem räjuk kenyszeriteni".38

A  becsi tärgyaläsok Lönyay szempontjäböl nem vezettek eredmenyre. 
Megismerte a ket horvät pärt älläspontjät es a köztük levö äthidalhatatlan 
ürt, de kevesbbe tudott betekintest nyerni taktikäjukba. Az üniös pärt 
sülytalansägät hamar ätlätva, inkäbb eredeti terve szerint a nemzetiek 
megnyeresen färadozott. Elkövette azonban azt a hibät, hogy sajät hely- 
zetet minden tartözkodäs nelkül felfedte es ugyanekkor nem vette eszre, 
hogy a horvätokat csak egy cel vezeti: a fennällö eröviszonyok erintetle- 
nül hagyäsäval lehetöve akarjäk tenni a tartomänygyülesi tärgyaldsokat. 
Sikert csak egy szempontböl ert el. Elözekeny, nyilt, ferfias viselkedese- 
vel a horvätok bizalmatlansägät jöreszt eloszlatta, s a tärgyaläsok alatt az 
egymäsnak szegezett ervek meltänyläsa, a szembenällö felek egyre növek- 
vö megbecsülese remenyt nyujtott a jövöre nezve. Hogy e remenyek rö- 
vid idön belül teljesen szet fognak oszlani, azt Lönyay csak sejthette, a 
dolgok alakuläsän vältoztatni nem äll mödjäban.

Megakadälyozta ebben egyreszt a becsi tärgyaläsok hosszadalmas- 
säga, mert az idö elörehaladtäval egyeb teendöi Pestre hivtäk, de gätolta 
a Deäk-pärt közbelepese is. A  pärtban ugyanis a horvät üniösok befolyäsa 
ervenyesiteni kezdte hatäsät, amennyiben egyre hangosabban nyilvänult 
Lönyay becsi alkudozäsaival szemben az elegedetlenseg. Allitölag maga 
Deäk is ingerülten kerdezte volna, hogy kitöl kapott Lönyay e tärgyalä- 
sokra megbizäst. A  pärtban amügy sem nepszerü miniszterelnöknek szä- 
molnia kellett a vele szemben megnyilatkozö hangulattal, amely lassan 
mär a sajtöban is kifejezesre jutott.37 Csak a Lönyayhoz Iegközelebb ällö 
Reform helyeselte fenntartäs nelkül a becsi tärgyaläsokat. A Pesti Naplö 
mär egeszen mäs hangnemben irt. Igy peldäul januär 2.-iki szämäban 
helytadott e kijelentesnek: „Nincs semmi helye magänjellegü pourpar- 
lerknak s az alkotmäny prestigejet nem igen növeli az, ha az alkotmänyos 
sarkkerdesek körül, melyek csak az iment oldattak meg, minduntalan is- 
met megengedhetjük a vität." Összevetve e sorokat, Deäknak nem leple- 
zett rosszaläsät s a pärtnak az üniösok iränt kimutathatö rokonszenvet 
azzal a körülmennyel, hogy Lönyay a tärgyaläsokröl ällandöan ertesitette 
az uralkodöt es minden lepeset a kiräly jövähagyäsäval fedezte, megvi- 
lägosodik a miniszterelnök nehez helyzete. ö  csak az uralkodö bizalmäböl 58

58 SiSic: i. m. 153— 155. 1.
37 Sisic: i. m. 156. I. es Sinkovic: i. m. 51. 1.
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ällt a magyar kormäny eien, a többsegi pärtot nem sikerült politikäja, 
meg kevesbbe szemelye szämära megnyemie.

Lönyay az eie je tornyosulö nehezsegek ellenere is toväbb haladt a 
mär megkezdett üton. 1872. januär 8-än a magyar minisztertanäcsban ki- 
terve a horvät kerdesre, hatärozottan körvonalazta älläspontjät. A  ma
gyar kormäny erdekeben all, hogy a horvät kedelyek megnyugodjanak. 
A  horvät ellenzek követelesevel kapcsolatban azonban nem szabad figyel- 
men kivül hagyni az orszäggyüles pärtalakuläsät es tekintettel keil lenni 
az üniös pärtra is, amelyet hosszü kitartäsa miatt, bar az utolsö idökben 
nem sok jelet adta tevekenysegenek, mellözni nem lehet. Ha az ellenzek 
a kormäny ezen szempontjait meltänyolja es e meltänylatät a füziöban, 
valamint abban juttatnä kifejezesre, hogy Magyarorszägra legaläbb fele- 
reszben üniösokat küld, nem zärközik el az 1868.-i kiegyezes reviziöja 
eiöl. „A  mödositäst, ha az a birodalom es Szent Istvän koronäja letkerde- 
sevel ellenkezesben nem älland s Horvätorszäg reszeröl kellöen indokol- 
tan kiväntatik, nemcsak megengedhetönek, de avegböl, hogy Horvätorszäg- 
ban beke es nyugalom älljon helyre s a rendes adminiszträciö lehetsegesse 
tetessek, kivänatosnak tartja." Ha azonban javaslatait az ellenzek nem 
fogadja el, kenytelen a tartomänygyüles feloszlatäsätöl värni a helyzet 
tisztuläsät. Minthogy a nemzeti pärt becsi kepviselöi kivänsägai iränt meg- 
ertest tanusitottak es megigertek, hogy Zägräbban a megegyezes erdeke
ben fognak közremüködni, egy, a kormäny bizalmät elvezö, az ottani vi- 
szonyokkal ismerös, pärtokon felül ällö megbizott reven most mär a tel- 
jes nemzeti pärttal akarja Zägräbban a tärgyaläsokat folytatni. E feladatra 
elöbb Erdödy Sändor gröfot szemelte ki, kesöbb megis Pejachevich Peter 
horvät miniszternek adta a megbizäst, Pejachevichnek a tartomänygyüles 
összejövetelekor, de meg a megalakuläs elött tärgyalnia keil a ket pärttal, 
hogy bizonysägot szerezzen a felöl, hogy a becsi szöbeli megbeszelesek al- 
kalmäböl kifejtett magyar kivänsäg szerint tetetett-e lepes a ket pärtfüziö- 
jära es van-e remeny eredmenyre. Eredmenyt Lönyay elsösorban Mrazo- 
victöl värt, ki aränylag a legközelebb ällt a magyar felfogäshoz. Mrazo- 
vicnak kellett volna a nemzeti pärtot a füziöra rävenni, mig az üniös pärt- 
ban Pejachevich Läszlöt kerte ugyanilyen iränyü müködesre. Pejachevich 
Peternek tehät legelöször Mrazoviccsal es Pejachevich Läszlöval keil ösz- 
szeköttetesbe lepnie. Ez volt Lönyay terve egy hettel a horvät tartomäny
gyüles megnyitäsa elött.38 8

S8 Mt. jkv. 1872:2. es Mein. 1872:60. es 84.
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A  nemzeti pärt becsi kiküldöttei visszaterve beszämoltak tärgyalä- 
saikröl. A  pärt a becsi memorandumot Makanec es nehäny tärsänak kive- 
televel egyhangüan helyeselte, a leghatärozottabban elvetve együttal a 
füziö es az üniösok megvälasztäsänak gondolatät. A  pärt celja az volt, 
hogy megnyissa az utat a tartomänygyülesbe es ezt a becsi tärgyaläsokkal 
elertnek hittek.39 Strossmayer hivei minden toväbbi tärgyaläst a tarto- 
mänygyüles kereten belül szändekoztak folytatni, bizva abban a kiegyen- 
lithetetlen tülsülyban, amelyet a nemzeti pärt itt elvezett. Mrazovic äs 
Krestic azonban Strossmayer es Rackival szemben sokkal rugalmasabb 
politikät akartak folytatni es nem szakitottäk meg a bizalmas tärgyaläsok 
fonalät. Igy törtenhetett, hogy Lönyay januär 14-en Merey Käroly nyu- 
galmazott somogyi föispäntöl, aki rendesen horvätorszägi birtokän szokott 
tartözkodni, egy 15 pontböl ällö tervezetet kapott, amelynek alapjän a 
nemzetiek ällitölag elfogadnäk az üniö-törvenyt es a füziöt. E tervezet, 
melyet Lönyay meg 14-en a minisztertanäccsal tüzetes boncoläs alä vett, 
elismeri az 1868-as kiegyezest, de minthogy härom evi tapasztalat azt bi- 
zonyitä, hogy egyes pontjaiban nem kielegitö es gyakorlatiatlan, mäs ren- 
delkezesei pedig a horvät nemzet szabad fejlödesere nyomasztoak es gätlö 
hatäsüak, mödositäsät keri. A  tervezet szerint Horvätorszäg fenntartja 
minden igenyet a horvät-szlavon-dalmät kirälysäg integritäsa tekinteteben 
es a Hatärörvidek polgärositäsät härom even belül kivänja. A közjogi vi- 
szonyban szorgalmazott vältoztatäsai fökent a horvät miniszternek a tar- 
tomänygyüles elötti felelössegere s a bäni meltösägnak regi hatäskörrel 
valö visszaällitäsära, nemkülönben katonai szemellyel valö betölthetesere 
iränyulnak. A  penzügyek üj rendezeset, a magyar orszäggyülesen valö 
kepviseltetes teren a horvät erdekek fokozott szem elött tartäsät szinten 
hangsülyozza. A  minisztertanäcs älläsfoglaläsa e tervezettel szemben egy 
pontban vältozäst mutat az eddigi magyar felfogäshoz kepest. Hajlandö a 
horvät miniszter älläsät megszüntetni s helyette, hogy a magyar kormäny 
is ertesittessek a horvät ügyekröl es a kormäny egysäge ältal megkivänt 
harmonikus eljäräs biztositva legyen, a horvät törvenyjavaslatokat es a 
vegrehajtäst illetö fontosabb felterjeszteseket a magyar miniszterelnök, 
egyeb ügyeket öfelsege szemelye körüli miniszter juttatna az uralkodö 
eie. A  penzügyek elkülöniteset sem ellenzi a kormäny, ha kellö biztosite- 
kot kap arra nezve, hogy Horvätorszäg az önällö penzügyek mellett is 
meg tudja fizetni a quotähoz, ällamadössägokhoz es a csak magyar-horvät

M Sisic: i. m. 156— 157. 1.

270



közös költsegekhez a räesö hänyadot, igy Magyarorszägot nem eri käro- 
sodäs. Egyebkent a tervezet többi javaslatait reszben politikai okböl, resz- 
ben azert, mert a döntes közvetlenül az uralkodö eie tartozik, a minisz- 
tertanäcs kenytelen volt elutasitani.40

A  magyar kormänynak e tervezetre adott velemenyeröl Pejachevich 
Peter 16-än ertesitette Mrazovicot es közölte Lönyayval a becsi tärgyalä- 
sok folytatäsära vonatkozö szändekät. E valasz azonban a horvät nemze- 
tiek közül meg a magyar älläsponthoz legközelebb ällökat sem elegitette 
ki. Kevesnek tartottäk azt az engedmenyt, amelyet Lonyay a nezetek im
mär többszörös kicserelese utän kilätäsba helyezett es a tartomänygyüles 
megnyitäsäval több eredmenyt värtak a kormännyal folytatott közvetlen 
tärgyaläsoknäl az egyseges fellepestöl. Nehogy elebe vägjanak az eseme- 
nyeknek, Pejachevich Peter közvetiteset pär napig felelet nelkül akartäk 
hagyni, remelven, hogy a tartomänygyülesen eiert sikerek kesöbb lenye- 
gesen meg fogjäk könnyiteni helyzetüket.41

A  tartomänygyülest januär 15-en nyitottäk meg. A  nemzeti pärti 
kepviselök jelentös többsegben voltak, vitäs kerdesekben a kormdnypärt 
virilista szavazataival megerösitve sem szämithatott gyözelemre.42 Lonyay 
Pejachevich Peter ütjän az ülesek ketheti elnapoläsät kerte, hogy ez- 
alatt a füziöt tetö alä lehessen hozni, de a nemzeti pärt, a biztos gyözel- 
met kezeben erezve, a tartomänygyülesi munkät nem szakitotta meg. Meg- 
välasztotta az elnököt Mazuranic szemelyeben s a tisztikart, vegzett a ve- 
rifikäciös tärgyaläsokkal es a közös orszdggyülesre küldendö követek vä- 
lasztäsähoz keszült. A  vezetes teljesen kisiklott a kormäny kezeböl. Be- 
dekovich bän 31 nemzetipärti kepviselönek a magyar orszäggyülesbe valö 
bevonuläsät csak akkent tudta megakadalyozni, hogy 19-en a mar kez- 
dettöl fogva näla levö kirälyi kezirattal a tartomänygyülest feloszlatta. E 
januär 11-en kelt keziratban a kiräly elegedetlenseget fejezte ki a tarto
mänygyüles munkäjäval szembenj azt värta, hogy ,,a horvät-szlavon es a 
magyar kirälysägok közti allamjogi viszonyt rendezö es mäs mödon, mint 
amelyen keletkezett, meg nem vältoztathato ällami alaptörveny alapjän 
igyekezni fog az elenken felvirägzott nemzeti eletet elösegiteni", müködese 
azonban a hasznos belsö reformok tereröl mäs iränyba csapott ät, ügyhogy 
tevekenysegetöl üdvös eredmeny nem värhatö.43 A  nemzeti pärt az utolsö 
napokban mär gyanitotta a feloszlatäst, csak azt nem tudta, hogy milyen

40 Mt. jkv. 1872:5.
41 Reform, 1872. jan. 25. es Pesti Naplö, 1872. jan. 26.
42 Horvat: i. m. 284. 1.
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alkalommal fog bekövetkezni; el volt tehät szänva rä es aränylag eleg 
egykedvüen fogadta. Jöllehet meg voltak gyözödve, hogy az üniösok 
kenyszeritettek e lepesre a kormänyt, Lonyay iränti bizalmuk megis nagy 
mertekben csökkent. A  magyar közvelemeny termeszetesnek, söt szükse- 
gesnek talälta a feloszlatäst; szerinte a horvät nemzeti pärtban a merse- 
keltebb elemek, Mrazovic es köre felett tülsülyra jutott a Makanec-fele 
szelsöseges täbor es ez az eltolödäs annäl kevesbbe türhetö, mert nem 
fedi a horvät nep velemenyet. A Pesti Naplö szerint a többseg a klerus 
es a legvadabb agitäciö hatäsa alatt jött letre meg a Hohenwart-fele tö- 
rekvesek legköreben, nem felel meg a horvätsäg jelenlegi nyugodtabb han- 
gulatänak, meg keil tehät ismet kerdezni a nepet. A  Reform szinten a 
becsi kiküldötteknek a tülzök ältal valö dezavuäläsäröl, a Lönyay-fele 
„alku es füziö a pärtok között, mödositäs a törvenyben" tetelnek cserben- 
hagyäsäröl irt. Ilyen körülmenyek között szerintük leghelyesebb a felosz- 
latäs.43 44

A feloszlatäs utän mindket horvät pärt üj feladatok elött ällt, mert 
egy minden valöszinüseg szerint heves välasztäsi harcot kellett elökeszi- 
teniük. A  nemzeti pärt a välasztäs vezetesere központi bizottsäg szerveze- 
set hatärozta el es elszänta magät a legelesebb agitäciöra, amelynek so- 
rän fontos feladatot juttatott az eszmeihez mindig hü papsägnak. Szämolt 
azzal, hogy a kormäny esetleg eröszakos, korrupt eszközök igenybevetele- 
vel igyekszik sorait gyengiteni s ennek kellö ellensülyozäsa volt legna- 
gyobb gondja.45 * Az üniösok välasztäsi küzdelmet a bännak kellett volna 
vezetni. Bedekovich az eddigi kepviselökkel a föispänok 6s egyes megyei 
tisztviselök bevonäsäval ertekezletet tartott, amelyben elhatäroztäk, hogy 
a pärt a värosi välasztökerületek mellett a videki välasztök megnyeresere 
is sülyt fog helyezni. A  sikeres munka erdekeben a legelsö teendönek tar- 
tottäk a pärt belsö ätszervezeset es a pärtsajtö tämogatäsät.48 Lonyay 
azonban meg a välasztäsok elött egy utolsö kiserletet tett a bekes meg- 
egyezesre. Bedekovich lepeset, a tartomänygyüles feloszlatäsät, kisse el- 
hamarkodottnak itelte es nem tudta helyeselni, üjböl fei akarta venni a 
tärgyaläsok elejtett fonalät. Alapul a Merey-fele pontozat szolgält volna, 
amelyre a magyar kormäny eszreveteleit mär megtette s hogy alkalmat 
adjon a horvätoknak erre vonatkozö nezeteik kifejtesere, januär vegäre

43 Reform, 1872. jan. 19.
44 Pesti Naplö, 1872. jan. 20. es Reform, 1872. jan. 19.
45 SiSic: i. m. 157. 1.
43 Reform, 1872. jan. 25.
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ismet közvetlen megbeszeleseket ajänlott.47 A  nehez välasztäsok elött a 
nemzeti pärt a miniszterelnök ajänlatät elfogadta, kepviseltetesere tizen- 
kettagü bizottsägot küldött ki, amelyböl egy negytagü, Mihalovic, Mrazo- 
vic, Krestic es Voncinäböl ällö szükebb bizottsag januär 31-töl kezdve 
Lonyayval es Kerkäpolyi penzügyminiszterrel többizben megvitatta a ker- 
des egesz anyagät. A  tanäcskozäsok ket tärgy körül folytak: az 1868.-i 
kiegyezes mödositäsäröl, toväbbä a horvät pärtok közt fennällo eles ellen- 
tet tompitäsäröl es ezzel összefüggesben a kormänyban letesxtendö sze- 
melyi vältoztatäsokröl. Lönyay a kiegyezes reviziöja tekinteteben ismet 
közeledett a horvät älldsponthoz. Elvileg elfogadta a penzügyek szetvä- 
lasztäsät, a kivitel mödozatainak megällapitäsät a törveny modositäsät 
majd veglegesen vegzö orszäggyülesi deputäciönak hagyva fenn. Beleegye- 
zett a horvät miniszteri älläs megszüntetesebe olyan feltetellel, hogy a 
törvenyjavaslatokat es vegrehajtäsi rendeletek tervezetet a magyar mi
niszterelnök, kinevezesi, nyugdijazäsi es kegyelmi ügydarabokat pedig 
Öfelsege szemelye körüli miniszter terjesztik fei, külön horvät osztälyaik 
ütjän az uralkodohoz, hogy ezältal a magyar kormäny kapcsolata a hor
vät autonömiäval megis fenntartassek. Eltekintett attöl a kivänsägtol, hogy 
a közös kepviselöket közvetlenül välasszäk, abban a remenyben, hogy a 
kerdes lenyeget a pärtok kiengesztelödesevel kapcsolatban el lehet in- 
tezni. A  nemzeti pärt azonban a füzioröl, vagy egyes kerületeknek a kor- 
mänypärt reszere valö ätengedeseröl hallani sem akart, csupän annyit 
igert meg, hogy az esetleg megvälasztott üniösok es behivott virilistäk kö- 
zül hajlando egyeseket a magyar orszäggyülesbe felküldeni. A  kormäny- 
hivatalok betöltesenel elsösorban nemzeti bänt kivänt.48

Altaläban a pärt javaslataiban a tärgyaläsok folyamän az elvi celki- 
tüzesek lassan elhomälyosultak es a gyakorlati követelesekre szallott ät a 
hangsüly. Lepesröl lepesre haladva sikerült Lönyayt több lenyeges pont- 
ban olyan vältoztatäsokra rävenni, amelyek mind a horvät autonömia nye- 
reseget jelentettek. Azältal, hogy az uralkodohoz intezett horvät felter- 
jeszteseket a magyar miniszteriumok vältozatlanul toväbbitjäk, a nelkül, 
hogy megvolna a horvät miniszter szämära meg biztositott azon joguk, 
hogyha ezen felterjesztesekben az orszäg erdeket sertve lätjäk, sajät kii- 
lönvelemenyüket is mellekelhessek, valamint a bänon kivül a härom osz- 
tälyfönöknek is tartomänygyüles elötti felelössege ältal, a magyar kor-

47 Mt. jkv. 1872:8.
48 E tärgyaläsok jegyzökönyve mellekelve az 1872. febr. 3.-i magyar miniszter- 

tanäcs jegyzökönyvehez. Siäic: i. m. 157—159. 1.
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manynak a horvat autonömiara szinte minden befolydsa megszakadt s a 
Horvätorszagban törtentekröl csupän. tudomast szerezhetett. Ugyanilyen 
következmenyekkel jart volna a penzügyek elvdlasztösa, amellyel össze- 
függesben a horvdtok meg a közös költsegekhez valö hozzajdrulösuk ard- 
nydnak csökkenteset is el akartdk erni. A  közös ügyek köret is szükebbre 
vontdk volna azzal, hogy a horvdt ütak es vasutak engedelyezeset, illetöleg 
epiteset az autonömia eie utaltdk. Mindezen engedmenyek fejeben Lönyay- 
nak be kellett erni azzal az igerettel, hogy a horvdt kepviselök a magyar 
kormanyt az orszdggyülesen feltetlenül minden kerdesben tamogatni fog- 
jdk, amely igeretnek azonban semmifele biztositekat nein adtdk. Lönyay 
az alkudozdsoknak ezen szamdra kedvezötlen alakulasa ellenere sem adta 
fei a vegsö, mindket feiet kielegitö megoldas remenyet. A februar 3.-i mi- 
nisztertanäcson, amelyben a resztvevök több kerdesben nem mulasztottdk 
el aggodalmukat kifejezni a tett engedmenyek esetleges karos következ- 
menye miatt, megmaradt eddig kepviselt allaspontja mellett; szivosan ra- 
gaszkodott ahhoz a felfogasdhoz, hogy a Horvdtorszagban fennallö visz- 
szassagokat a kormdnynak okvetlenül, meg koncessziök dran is, meg keil 
szüntetnie. Ebben a törekveseben a fennallö törvenyek szellemenek megfe- 
lelöen akart eljami es Magyarorszagnak tarsorszagaihoz füzödö kapcso- 
latat semmikep sem kivänta gyengiteni. Minthogy a horvdt nemzeti pdrt 
a horvdt közvelemeny nagy reszet kepviselte, meltanyos figyelemben kel
lett reszesiteni, minden lehetöseget megragadvan együttal arra, hogy az 
1871. szeptember 20.-i dllaspontjdröl az üniös törvdnyek feie közeledjek. 
A  minisztertanacs vegül a megbeküles erdekeben a vazolt mödositasok 
eszközlesebe beleegyezett es a miniszterelnököt a szükseges intezkedesek 
tetelere felhatalmazta. Lönyay ennek megfelelöen utasitotta a bant es a 
horvat minisztert, hogy a vdlasztasok kiirdsdra es a tartomanygyüles össze- 
hiväsara elöterjesztest tegyenek, a nemzeti parttal pedig tudatta, hogy ke- 
reseit a magyar kormany hivatalos targyalasra alkalmasnak taldlta es az 
1868:XXX. tc. ilyen ertelemben valö mödositdsdra parlamenti delegaciök 
kikiildeset tartja szüksegesnek.49

Lönyay masodik horvat targyalasanak eredmenyesseget azonban az 
utolsö pillanatban ismet meghiüsitotta a partja. A  kormanypart es maga 
Deak elleneztek a magyar-horvat közjogi viszonyban beigert valtoztataso- 
kat es semmi körülmenyek között sem tartottak megengedhetönek a nem- 
zetieknek a kormanyba valö bevonäsat. Közbelepesükben az üniös kepvi-

11 Mt. jkv. 1872:10.
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selök munkäjänak eredmenyet keil lätni, akik kedvezöbb üj välasztäsi 
eredmennyel kecsegtetve sarkaltäk a pärtot a kormänyelnök szändekänak 
keresztülhüzäsära. Deäknak ezen felül alkotmänyos szempontböl is voltak 
kifogäsai, mert szerinte a kerdest nem a miniszterelnök szemelyes kezde- 
menyezeseböl, hanem minden mäs tenyezö kikapcsoläsäval csak a magyar 
es horvät parlamenti kepviseletek közti tärgyaläsok ütjän lehetett elin- 
tözni. Lönyay färadozäsaival tulajdonkepen ep ezt az 1868:XXX. tc. 70. 
§-äban elöirt alkotmänyos utat akarta elökesziteni, munkäjät azonban a 
pärt ellenzese szinte teljesen megsemmisitette. A  Deäk-pärt magatartäsä- 
röl szemelyesen ertesitette a horvät kepviselöket s ezzel a tärgyaläsok 
közte es a horvätok közt ismet megszakadtak.50

Azzal, hogy Lönyaynak nem sikerült a välasztäsra vonatkozölag a 
nemzetiekkel semmifele megegyezest nyelbeütni, az üniösok jelentösege 
fokozödott, akik nem mulasztottäk el ezt a körülmenyt sajät erdekükben 
kihasznälni. Minden befolyäsukat latbavetettek, hogy a välasztäskor Hor- 
vätorszäg eien olyan kormäny älljon, amely maradektalanul mellettük er- 
venyesiti hatalmät. E tekintetben Bedekovich bän es Suhai belügyi osz- 
tälyfönök felmentesevel celjukat el is ertek, mert az üj osztälyfönökke ki- 
nevezett es együttal a bäni teendökkel ideiglenesen megbizott eddigi zäg- 
räbi penzügyigazgatöval, Vakanovic Antallal a horvät közigazgatäs leg- 
felsö vezetese olyan kezbe került, amelynek tämogatäsära az ünios pärt 
mindenkor feltetlenül szämithatott. Az üniösok legföbb erössege azonban 
nem is Vakanovic volt, hanem a välasztäsok idejere regi aktivitäsät ismet 
visszanyert Rauch bärö. Minden valöszinüseg szerint az ö fellepesenek kö- 
szönhette a pärt a kormäny reszeröl böven folyösitott penzbeli tämogatäst 
es tevekeny közremüködesevel alakult meg az üniösok központi välasz
täsi bizottsäga Vakanovic elnöklete es Miksic Kälmän, kesöbbi zägräbi fö- 
ispän alelnöklete alatt. E bizottsäg a közigazgatäsnak a kormänypärttal 
valö szoros együttmüködeset biztositotta, s e kapcsolat hatasa a välasz
täsi harcban kesöbb ällandöan megnyilvänult.51 Kiütközött több olyan fö- 
ispän felmenteseben, kiknek szemelye nem nyujtott eleg biztositekot arra, 
hogy a välasztäsok alatt a kormäny akaratänak feltetlen vegrehajtöi lesz- 
nek.52 Kifejezäst nyert a välasztäsi kerületek üj beosztäsäban is.53 Majd 
megnehezitettek, hogy ellenzeki tisztviselö szabadon követhesse meggyö- 60 61

60 §i§ic: i. m. 157— 159. 1.
61 Sinkovid: i, m. 63. 1.
“  Siäid: i. m. 165. 1.
“  SiSic: i. m. 170. es 173. 1,
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zödeset.34 Nyilvänvalö volt, hogy a kormänypärt eszközeiben nein tülsä- 
gosan välogat s a közvelemeny mindeme korrupciö mögött Rauch bärö 
alakjät kereste. A  nemzeti pärt vezerei megdöbbenve neztek az ellenük 
keszülö harc elebe. Bär egy pillanatig sem szüntek meg a nep hüsegeben 
bizakodni es e teren tenyleg keves csalödäs erte öket, nem minden szo- 
rongäs nelkül tekintettek az üniösok velük szemben täplält gyülölködeset 
es a nep megnyerese erdekeben kifejtett agitäciöt, amelynek sorän egy* 
egy fontosabb szavazat megväsärläsa ep ügy elöfordult, mint megyei fö- 
jegyzö reszeröl a katonaszabaditäs felajänläsa, stb.55 Ilyen körülmenyek 
között hiäba törekedett Vakanovic többizben erintkezest talälni a nemzeti 
pärttal, minden alkalommal hivatkozva j6 hazafi voltära; hasonlökepen 
eredmenytelen volt Cseh Ede küldetese is, ki Lönyay megbizäsäböl jött 
Strossmayerhez, hogy a nemzeti pärt legtekintelyesebb vezeret pröbälja 
megnyerni a miniszterelnök tervenek, az uralkodöval valo kibeküles re- 
menyet csillogtatva. Strossmayer minden pontban azonositotta magät a 
nemzeti pärt becsi es pesti kiküldötteivel s Lönyaynak „abszurd es ertel- 
metlen" kivänsägät, amellyel a pesti orszäggyülesen valö kepviseltetesnek 
megosztäsät akarta elerni, elutasitotta.56 Kesöbb, a kormänypärt vissza- 
eleseinek lättän ketelkedni kezdett Lönyay öszintesegeben. „Napröl-napra 
j obban meggyözödöm arröl, hogy minden, ami körülöttünk Lönyay ältal 
törtenik, nem mäs, mint csaläs es ämitäs" —  irja egy leveleben. „Egy 
idöre elcsititana es megbekltene bennünket, csakhogy a välasztäsok j ob
ban sikerüljenek."57 Racki is azon a nezeten volt, hogy mig Lönyay „nem 
adja az eddiginel erösebb jelet bekülekenysegenek, addig nem keil tär- 
gyaläsokba bocsätkozni.” A  magyar miniszterelnök meg nem szünö klser- 
letezeseit a kormänypärt visszataszitö eljäräsäval sehogy sem tudvän ösz- 
szeegyeztetni, felette csodälkozott „azon az undoritö kepmutatäson, amely- 
lyel a magyar kormäny Horvätorszäggal szemben politikäjät vezeti” , 
„azon a ketszinü jätekon, amelyet Lönyay Magyarorszägban es Horvätor- 
szägban egyaränt üz."58 A  välasztäsi küzdelmek Rauchek reszeröl megin- 
ditott elfajuläsa hosszü idöre megmergezte bekes tärgyaläsok szämära a 
legkört es ezzel semminek sem ärtott annyit, mint ep Lönyay jöszändekä- 
nak. A  horvät kormänypärt teljesen tönkretette a magyar kormäny hite- 51

51 SiSic: i. m. 175. 1.
65 Sisic: i. m. 174. 1.
68 Sisid: i. m. 163—164. 1.
57 Sisic: i, m. 166. 1.
68 Silid: i. m. 167— 168. 1.
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lct Horvätorszägban, a nemzeti pärt vezetöi minden remenyüket elvesztet- 
tek a magyarokban. Strossmayer kedvezö välasztäsi hirekre sem tudta el- 
nyomni keserüseget, mikor csendes megadässal irta: „Akciönk jöl all az 
orszägban, de meg häromszäz kinunk lesz a magyarokkal, kiktöl minket 
csak a bölcsesseg, merseklet es vas ällhatatossäg fog megszabaditani.”59 *

A  välasztäs valöban annyira elszakitott minden szälat a nemzeti pärt 
es a magyarsäg között, hogy a nemzetiek vezetöinek egy resze mär ismet 
nem a bekes együtteles, hanem a megszabaduläs lehetöseget kutatta. Az 
ezen az üton indulök szeme elött ällandöan ott lebegett a szläv közösseg 
gondolata es a „szläv kölcsönösseg" következmenyeit politikai teren igye- 
keztek hasznosltani. A  szlävsäg ältalänos helyzete ilyen horvät törekvesek 
szämära akkoriban kedvezöen alakult. A  dualizmus elleni közös tämadäs 
összeomläsa 6ta a horvätok kerültek az ausztriai szlävok erdeklödesenek 
homlokterebe, a becsi tärgyaläsok es a zägräbi tartomänygyüles feloszla- 
täsa pedig olyan esemenyek voltak, amelyekre a birodalom hatärain kivül 
elö szlävok is felfigyeltek. Szentpeterväri es belgrädi lapok öszinte rokon- 
szenvvel irtak a nemzeti pärt munkäjäröl es a januär 19-i feloszlatäs utän 
nem fukarkodtak Magyarorszäg es az üniösok elleni kirohanäsaikkal. Az 
orosz hivatalos politika azonban ekkor meg nem vonta be szämitäsäba a 
horvätokat, ügyhogy az oroszok csupän a testveri együtterzes eszmei han- 
goztatäsänäl maradtak es buzditäsuk csak szavakban nyilvänult, mig a 
szerb magatartäsban ep a horvät kerdes konkret formäban valö felvetödese 
idejeben, 1871. közepen melyrehatö vältozäs ällt be.80

Mihäly fejedelem nagyszerb politikät üzött, a hanyatlö török fennha- 
tösägot az összes balkänszlävok összefogäsäval akarta visszaszoritani. Eb
böl a celböl sajät orszägäban a legszigorübb szemelyes abszolutizmust 
epitette ki, szinte semmiböl eletre hivott 150.000 föböl ällö hadsereget, 
szövetseget kötött Montenegröval, Görögorszäggal es Romäniäval. Terve- 
ben a krimi häborü utän meggyengült orosz befolyäs alig zavarta, a tö- 
rökbarät Monarchia ellensülyozö hatäsät pedig kevesse erezte. 1867-töl 
fogva a nyugati vesztesegeiert a Balkänon kärpötläst keresö Ausztria a 
török birodalomban elö keresztenyek vedöjekent lepett fei s Igy bizonyos 
mertekben politikäja pärhuzamosan haladt Szerbiäeval, ügyhogy Mihäly 
a szerb erössegeket a megszällö töröktöl megtisztitö munkäja sorän az 
utolsö erödök kiüritese alkalmäval, 1867-ben mär Becs tämogatasät erez-

59 Sisic: i. m. 161. 1,
80 Lapszemle a Reform 1872. febr. 9.-i szämäban.
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hette. Mihäly 1868. jünius 11-i meggyilkoläsa utän nem sokban vältozott a 
helyzet. Oroszorszägot az önällö szerb politika miatti Szerbia-ellenes er- 
zelmei Montenegro pärtoläsähoz vezettek, olyannyira, hogy Mihäly haläla 
utän lepeseket tett Nikitänak a szerb trönra ültetese erdekeben s mikor 
e tervet nem tudta keresztülvinni, a tizennegyeves Milän helyett kor- 
mänyzö regensek reformjait igyekezett mindenkepen, elsösorban konstan- 
tinäpolyi követe ältal elgäncsolni. Az ällandöan Oroszorszäg es a Monar- 
chia között örlödö Szerbia politikäja Milän elsö eveiben oroszellenes volt, 
mig Ausztriäval szembeni magatartäsa korrektnek mondhato.61 A szerb 
kormäny ezen älläsfoglaläsät azonban nem helyeselte a közvelemeny. Az 
oroszsäg iränti testveri erzes es tisztelet, a benne valö remenykedes sosem 
veszett ki a nepböl, mig a Monarchia iränt ugyanekkor nem volt mäs er- 
zese, mint a gyülölet.6" A  magyarorszägi szerbseg Mihäly alatt magära- 
hagyatva, szinten minden befolyäsät a hivatalos Szerbia eilen ervenyesi- 
tette.63 A  szerb kormäny politikäjäban azonban csak lassan vält erezhe- 
töve a föleg Ristic ältal kepviselt Monarchia-ellenes äramlat. 1870-ben 
Miletic meg igen hüvös fogadtatäsban reszesült Belgrädban es magyaror
szägi müködese nem nyert elismerest.64 65 A cattaroi zendüles alkalmäval a 
cseh közvelemeny meleg szimpätiäval tüntetett a felkelök mellett, Moszk- 
väban tärsadalmi liton gyüjtest akartak rendezni szämukra, a magyaror
szägi szerbseg lapjai, a Zatocnik es Zastava nagy feltünest keltö cikkek- 
ben irtak az esemenyröl, csak a hivatalos Szerbia volt tartözkodö, letom- 
pitva a szäväntüli szerbsegnek a szläv testver melletti hangulatät es meg- 
örizven semlegesseget.95 Risticet azonban egyre erösebb kötelekek füztek 
Oroszorszäghoz. Szükseges volt Szerbia Oroszorszäghoz valö közeledese, 
hogy Montenegro orosz felkaroläsänak veszelyet kivedje; 1871. utän pe- 
dig, mikor Oroszorszäg a porosz-francia häborüt kihasznälva, az 1856.-i 
bekenek a Fekete-tenger semlegesseget kimondö rendelkezeset magära 
nezve ervänytelennek jelentette ki es ezzel befolyäsa ismet teljes sülyä- 
val nehezedett a Balkänra, a szerb politikänak feltetlenül alkalmazkodni

61 H. Wendel: Der Kampf der Südslawen um Freiheit und Einheit. Frankfurt am 
Main, 1925. 307. es köv. 1., C. Sax: Geschichte des Machtverfalls der Türkei. Wien, 
1908., H. Wendel: Siidsl. Silhouetten. 71. es köv. 1.

62 Wien, Staatsarchiv. Politisches Archiv, Berichte aus Belgrad, (A következök- 
ben: B. aus Belgr.) 1871:17. es 28.

63 B. aus Belgr. 1871:3. es 17.
64 B. aus Belgr. 1870:16.
65 Politisches Archiv, Varia de Turquie, 1870.
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kellett a megvältozott viszonyokhoz.08 Nem maradhatott hatäs nelkül 
Oroszorszägnak a török belügyekben eiert feltünö terhöditäsa sem, amely- 
nek elsö eredmenye a bolgär egyhäzi kerdesben hamarosan mutatkozott.87 
Mindezek mellett teljes bizonyossäggal szämltani lehetett azzal, hogy a 
Monarchia politikäjänak sülypontja az 1871.-i porosz gyözelem utän ät 
fog tolödni delkelet feie es itt elöreläthatöan keresztezni fogja Szerbia tö- 
rekveseit. Teljesen erthetö tehät Szerbia reszeröl az 1871, elsö feleben 
jelentkezö älläsvältoztatäs, midön elsösorban Ristic hatäsa alatt a Mo- 
narchiätöl elfordulva Oroszorszägnäl kereste a szerb erdekek biztositäsät.

Ennek a fordulatnak következmenye gyorsan kiütközött a szerb-hor- 
vät viszony alakuläsäban. Szerbia 1871. öszeig, amint a magyarorszägi 
szerbek törekveseit sem tämogatta, a horvät kerdestöl is tävol tartotta 
magät. A  szerb kormäny 1871. utolsö hönapjäban kapcsolödott a horvät 
ügyekbe, s midön decemberben a nemzeti pärt kepviselöi Becsben Lo- 
nyayval tärgyaltak, kiküldte egy Tomicic nevü, a belgrädi sajtöhivatalban 
alkalmazott, dalmät szärmazäsü megbizottjät, aki kormänyänak azt a ta- 
näcsät tolmäcsolta a horvätok elött, hogy Horvätorszäg politikai 6s jogi 
helyzetet illetö kerdesekben ne legyenek engedekenyek a magyarokkal 
szemben, csupän gazdasägi tekintetben lenne szükseges megegyezesre jut- 
niok, mert Horvätorszäg ezen a teren Magyarorszägtöl függ. Bär e szerb 
közbelepes akkoriban a horvät celkitäzesekre hatästalan volt, sokat el- 
ärul Szerbia Magyarorszäggal szembeni magatartäsäböl. A  horvät tarto- 
mänygyüles feloszlatäsät ismet felhasznälta a szerb kormäny a horvätok 
befolyäsoläsära, Ez alkalommal is Tomcicot bizta meg azzal a feladattal, 
hogy a megegyezes elleni bujtogatässal a horvätok Magyarorszäggal valö 
együttmüködeset lehetetlenne tegye.68 * Januär vegere a Monarchia belgrädi 
követe mär vilägosan megällapithatta, hogy a szerb kormäny szivesen 
lätnä a horvät zavarok növekedeset, söt ezt a maga reszeröl igyekezni fog 
elömozditani.60 Jö alkalmul kinälkozott e celjähoz a välasztäst megelözö 
agitäciö, amit valöban nem is hagyott kiaknäzatlanul. Belgrädban meg 
februär közepen a szerb kormäny es egyes horvät kepviselök között bi- 
zalmas megbeszelesek folytak, amelyek sorän megällapodtak a välasztä- 
sokban a szerb kormäny reszeröl kifejtendö tevekenysegben, Szerbia 
anyagi tämogatäsäban es kidolgoztak a nemzeti pärt szämära egy prog-

68 Wendel: i. m. 525. 1.
87 Sax: i. m-
88 B. aus Belgr, 1871:29. es Ib. 1872:70.
86 Källay jelentese 1872. jan. 25-en es Mollinärye jan. 23-än. Ib. 1872:23.
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rammot, amely a magyarokkal valo kiegyezest termeszetesen elvetette.70 
Mindamellett a következö idökben semmi nyoma sem lätszott annak, hogy 
e megällapodäs ertelmeben Horvätorszägban a szerb politika jelentösebb 
tert höditott volna s legkevesbbe a nemzeti pärt hivatalos magatartäsäban 
mutathatö ki ilyen iränyü vältozäs. löb b  következmennyel järt a Miletic 
vezetese alatt ällö magyarorszägi szerbsegnek együttmüködese a välasz- 
täsok alatt a nemzeti pärttal, mert ezältal a ket testvemep Magyarorszä- 
gon közös täborban vette fei a harcot a magyarsäg eilen.71

A horvät politikai törekvesek es a szerb aspiräciök közt füzödö szä- 
lak nem maradtak rejtve a felelös magyar tenyezök elött s a magyar kor- 
mäny egy februäri minisztertanäcsän behatö megvitatäs alä kerültek. Lo- 
nyay e horvät-szerb kapcsolatoknak nem tulajdonitott kvilönösebb jelentö- 
seget. Reszletesebben foglalkozott a kerdessel Kerkäpolyi. Szerinte az a 
väd, hogy a horvätok a delszläv birodalom eszmejeärt rajonganak, birhat 
valami alappal, de jelenlegi elegedetlensegük nem ebböl täplälkozik; a 
nemzeti pärt elismeri a magyar korona orszägainak összetartozandosägät 
es kesz az üniöt elfogadni, elszakadäst tehät nem kivän, hanem a horvät 
nemzeti önällösägot akarja fejleszteni es ha ezt fenyegetve lätja, vedeke- 
zik minden tämadäs eilen, meg a magyar kormännyal szemben is, bär bi- 
zalmatlansägra nincs ok es remelhetö, hogy idö multäval a fennällö kü- 
lönbsegek tisztäzödnak. ,,A nemzetek lehetnek koronkent az ältaluk kö- 
vetett iränyokra nezve tevedesben, de ezen tevedes nem tartös s kesöbb 
rä szoktak jönni a helyes ütra. Igy vannak a horvätok is, kiknek sokkal 
több okuk volna tartani a szerbektöl, kikkel mint a delszläv szupremäcia 
tekinteteben versenytärsukkal elsösorban szämolniok kellene." Szerbia 
valoszinüleg azert nez „kancsal szemmel" a kiegyezes eie, mert ezzel 
Horvätorszäg megnyugodnek s megszünne a horvät elegedetlensegre is 
epitö szerb tervek elömozditöja lenni, äs kevesbbe azert, hogy ezältal a 
Monarchia belsö erejet gyengitse. Pauler a szerbek es horvätok iränt egy- 
aränt bizalmatlansäggal viseltetett, a horvätokhoz valö közeledesben 6va- 
tossägot ajänlt, nehogy az adott engedmenyekkel a horvätok Magyaror- 
szäg kärära visszaeljenek. Hasonlökep velekedtek Bittö, Tisza es Töth, 
nemkülönben Szlävy is, ki a horvät kormänynak a nemzeti pärt kezebe 
adäsät mär e szempontböl sem tartotta megengedhetönek.72
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A  horvät nemzetiek a magyar kormäny es pärtja eilen 1872. tavaszän 
folyt välasztäsi harcukban, vegsö celjuk tekinteteben nein leptek ki az üj- 
illirizmus delszläv birodalmänak hatärai közül, e cel megvalösitäsänak 
erdekeben azonban nem utasitottäk vissza azokat az eszközöket, melyek- 
hez a pänszläv kapcsolatok reven juthattak, Magänak a pänszläv eszme- 
nek keves hive volt soraikban, de az ältala kinälkozö lehetösegeket sajät 
elterö celjaik erdekeben szivesen felhasznältäk. Ilyen vonatkozäsban nem 
egy alkalommal erintkeztek a Monarchia hatärän kivül es belül elö szla- 
vokkal, es ezeknek a mär nem is egeszen veszelytelen összekötteteseknek 
vilägäba nyujt bepillantäst a maga koräban sok port felvert promemoriäk 
ügye.

1872. märcius 21-en Skrejsovsky es Oliva Zägräbban bizalmas meg- 
beszeleseket folytattak a horvät nemzeti pärt vezetösegevel. A  becsi kül- 
ügyminiszterium e tärgyaläsokröl csak annyit tudott megällapltani, hogy 
a csehek utazäsa egy delszläv bank alapitäsäval van összefüggesben, mär
cius 25-en azonban megerkezett Vakanovic tä vir ata, amely szerint Skrej
sovsky es tärsa befolyäsos cseh politikusok megbizäsäböl kerestek fei a 
horvätokat es egy a birodalom eilen iränyulö akciö reszleteit beszeltek 
meg. E tanäcskozäsok eredmenyekent elhatäroztäk, hogy egy häromtagü 
horvät küldöttseg Prägäba utazik, mäs härmuk pedig Turinban Kossuth 
Lajost keresi fei, hogy öt ezen Monarchia-ellenes tervüknek megnyerjek s 
hazateresre birjäk, A  külügyminiszterium e j elentest közölte Lasser osz- 
träk belügyminiszterrel es ügy lätszik a magyar kormäny ertesiteset mär 
feleslegesnek is tartvän, a kerdesnek egyältaläban nem tulajdonitott ktilö- 
nösebb jelentöseget.73 Vakanovic azonban szüksegesnek lätta a dolgot Pes- 
ten is megismertetni es ällitölag szemelyesen utazott fei emiatt a magyar 
fövärosba. Egy kevesse megbizhato forräs szerint elöbb a Deäk-pärtban, 
majd Lönyay elött szämolt be tapasztalatairöl, es az ältalänos meghökke- 
nest kihasznälva, sikerült a maga szämära a horvät ügyek intezeseben tä- 
gabb hatäskört, az üniös pärt reszere jelentekeny anyagi tämogatäst kiesz- 
közölnie.74 Az ältala ez alkalommal benyujtott emlekiratröl märcius 27-en 
a magyar lapok is tesznek emlitest, a nelkül azonban, hogy közlesük na- 
gyobb feltiinest keltett volna.75 Aprilis 10-en egy zägräbi keves hitelt er- 
demlö titkos jelentes üjabb horvät üzelmekröl adott hirt a miniszterelnök-

73 Ib. 1872:258., 261., 281. es 296.
74 Sinkovic: i. m. 117. 1.
75 Pesti Naplö, 1872. märe. 30.
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nek. A  jelentes szerint a montenegröi udvar egyik kitünö diplomatäja, Ma- 
tanovic, aki mär többször megfordult Belgrädban es Szentpetervärott, 
Oroszorszägböl jövet az orosz közoktatäsügyi miniszter magäntitkäränak, 
Panjutinnak kisereteben Zägräbba erkezett, többizben erintkezett Mrazo- 
viccsal, söt ket alkalommal a nemzeti pärt központi bizottsägäval is tär- 
gyalt. A felöl szeretett volna täjekozödni, hogy Horvätorszäg milyen mer- 
tekben hajlandö egy balkäni delszläv forradalmat tämogatni, amelyet 
Oroszorszäg elökeszitesevel Montenegro es Szerbia meg abban az evben 
ki fognak robbantani. A  nemzeti pärt neveben Voncina adta elö a horvä- 
tok älläspontjät, közölvön, hogy fegyveres segitseget nem igerhetnek, de 
mindent fognak tenni, hogy a Monarchia ilyen alkalommal semleges ma- 
radjon, ebböl a celböl közelebbi kapcsolatba fognak majd lepni a csehek- 
kel es szerbekkel, rajta lesznek, hogy a magyarokkal fennällö vitäs ker- 
deseik ne simuljanak el, s ha a revizio utän a nemzeti pärt kormänyra jut, 
egy üjabb nemzeti ellenzeket alakitanak, amelyet a kormänyröl is gyä- 
molitani fognak, vegül igertek, hogy a forradalmat a maguk reszeröl penz- 
zel, elelemmel, önkentesek ällitäsäval a lehetöseg szerint felkaroljäk. Egy 
forradalmi iränyü delszläv lap szerkeszteset azonban elhäritottäk maguk- 
töl es ugyanigy nem fogadtäk el a pärt vezetö ferfiai a Nagy Peter cär 
születesenek ketszäzeves emlekünnepe alkalmäböl felajänlott cäri ki tün
tetest sem, mert ezekkel csak ärtanänak a horvät ügynek. Lönyay erre a 
jelentesre sem fektetett sülyt, mivel a jelentö szemelye es a jelentesben 
foglaltak felfedesenek külsö körülmenyei felette csekely hitelre tarthattak 
igenyt. Minthogy azonban äprilis vege täjän mär a sajtö is feszegetni 
kezdte a nemzeteiknek e jelentesekben közölt kapcsolatait, Lönyay 23-än 
Andrässyhoz fordult felvilägositäsert.76 Meg mielött Lönyay Andrässy vä- 
lasza, vagy egyeb tämpont alapjän älläst foglalhatott volna e jelentesek- 
kel szemben, mäjus 2-än Voncina a pesti Magyar Ujsägban közzetett negy 
emlekiratot, ezek közül kettö a magyar kormäny ältal mär ismert bead- 
väny, a harmadik a nemzeti pärt központi bizottsägänak egy üleseröl ke- 
szitett jegyzökönyvi kivonat, amely szerint a pärt elhatärozta, hogy az 
elözö köt iratban szöbanforgö esemenyeket, ha ezek a magyar kormäny 
tudomäsära jutnak, a leghatärozottabban tagadni fogja, a negyedik pedig 
äprilis 21-eröl keltezve ismet egy jegyzökönyv, amelyböl az tünnek ki, 
hogy a nemzeti pärt a csehektöl 60.000, különbözö orosz forräsokböl 68.000 
es a szerb kormäny rendelkezesi alapjäböl 27,500 frt-nyi segelyt kapott

Ib. 1872:367.
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Lönayynak benyujtva, igy tegyek lehetetlenne a miniszterelnök szemeben 
a välasztäs celjaira. Mindezeket az emlekiratokat azonban Voncina közön- 
seges koholmänyoknak belyegezte. amelyeket az üniös pärt keszitett, hogy 
a nemzeti pärtot. Voncina közlemenyet mäsnap szinte valamennyi magyar 
lap ätvette es a hivatalos lapban is megjelent egy közlemeny, amely sze- 
rint a nemzeti pärt penzforräsait felfedö emlekiratot Vakanovic tenyleg 
felküldte Lönyaynak azzal, hogy erdekes összefüggesekre mutat rä es a 
mäsik härom irat is felig ismert dolgokat tartalmaz. A pesti sajto azon a 
velemenyen volt, hogy a kerdeses összeköttetesek es tärgyaläsok megfelel- 
nek a valösägnak. Mivel felö volt, hogy elöbb-utobb ügy is napfenyre jut- 
nak, Voncina az üniösok ältal koholtaknak igyekszik feltüntetni öket, ma- 
ga közli a nyilvänossaggal, hogy igy ällitäsa valoszinüseget növelje. Pärt- 
järöl a gyanut elterelve, az üniösokat akarja kinos helyzetbe hozni. Von
cina eljäräsa olyan, mint mikor a tolvaj tolvajt kiält, — irja a Pesti 
Naplö.77

Mindamellett a kerdes tävolröl sem volt ilyen egyszerü. Teny az, 
hogy a nemzetiek es a csehek közt politikai tärgyaläsok folytak, söt van 
valami igazsäg Kossuth bevonäsänak terveben is, mert mäjus 5-en a Mo- 
narchia belgrädi követe arröl ertesiti a külügyminiszteriumot, hogy a szerb 
kormänyt cseh reszröl felkertek Kossuth meghiväsära Belgrädba. E ke- 
rest a szerbek csak nehezen teljesitettek, —  nem is eredeti formäjäban —  
akkent, hogy Kossuth szämära 24 orai belgrädi tartözkodäsra adtak enge- 
delyt. Ezen engedely termeszetesen nem felelt meg a cseh kivänsägnak 
es Szerbia visszautasitö magatartäsa miatt a prägai lapok elesen tämadtäk 
a belgrädi kormänyt.78 Hasonlökep nem teljesen legböl kapott kitaläläs 
az orosz kormäny szerepe sem, mert Andrässynak a becsi orosz követnel 
tett erdeklödesere a követ csak azt a kij elentest tette, hogy a szöbanforgö 
orosz szemelyek a kormänytöl tävol ällnak, a kormäny ilyen akciöt nem 
tämogat es legkevesbbe azonositja magät annak iränyzatäval, de nem ta- 
gadta a välasz, hogy a kerdeses lätogatäs tenyleg megtörtent es ez alka- 
lommal az emlitett szemelyek a mondottak szerint järtak el.79

A horvät nemzetiekhez futö cseh, szerb äs orosz szälak tehät minden 
valöszinuseg szerint megvoltak a valosägban is, de ezeket a horvätok nem 
annyira maguk fonogattäk, mint inkäbb fei akartäk hasznälni. E kapcso-

77 Pesti Naplö, 1872. mäj. 9.
78 B. aus Belgr. 1872:30.
7» Ib. 1872. jün. 16.

283



latok mindazonältal nem sokat lenditettek ügyükön, söt kipattanäsuk veg- 
zetesen kielezte a ket pärt közt levö viszälyt. Az üniösok ugyanis egyes 
reszletekröl ertesülest szerezven, fegyvert akartak koväcsolni ellenfeleik- 
kel szemben es egy penzert mindenre kaphatö fiatalemberrel összeällitat- 
täk a Voncina ältal kesöbb kiadott emlekiratokat. Nehänyat közülük mär 
Lönyay eie is juttattak, amikor aknamunkäjukat a nemzeti pärt megtudta 
es hatästalanitani igyekezett. Mrazovic az iratokat mäsolatban megszerezte 
es j eientäst tett az esetröl Mollynärinak, kerve öt, hogy a nemzeti pärtot 
a valösägnak öfelsege es a kormäny elötti feltäräsäval nehez helyzeteböl 
segitse ki. Mollynäri ezt megtette, de elözöleg szemelyesen közölte Mra
zovic es sajät lepeset Vakanoviccsal, ki minthogy erdemleges välaszra 
Mollynäri rövid lätogatäsa amügy sem adott alkalmat, töle telhetöleg ipar- 
kodott j6 arccal fogadni a meglepö bejelentest.80 Lönyayt az üniösok rosz- 
szul sikerült merenylete igen lesüjtotta. Vakanovicba vetett minden reme- 
nyet elvesztette, jöllehet benne gondolta megtalälni azt a horvät politi- 
kust, aki alkalmas lesz a ket pärt kibekitesere es a kiegyezes szämära 
szükseges többseg megteremtesere. Csak a küszöbön ällö välasztäsok tar- 
tottäk vissza attöl, hogy a bäni helytartöt meltösägätöl felmentse. Most 
mär Lönyay is csak a välasztäsokban bizott. Miutän a bekes megegyezes 
ütjät sajät emberei zärtäk el eiöle, olyan felteteleket akart a tärgyaläsok 
szämära biztositani, amelyek az eddigi szämos megkötöttseg helyett sza- 
bad kezet engednek elkepzelesenek megvalosltäsähoz.

A välasztäsok jünius elejere a nemzeti pärt nagy gyözelmevel feje- 
zödtek be. Bär a kormänypärt megketszerezte mandätumainak szämät, a 
28 üniös a nemzeteiek 47 mandätumäval szemben csak a virilistäk tämo- 
gatäsäval szämithatott többsegre.81 A  nemzeti pärt az adott körülmenyek 
közt a välasztäsi eredmennyel meg volt elegedve, de tisztäban volt azzal, 
hogy a tartomänygyülesben döntö szerephez majd csak a mägnäsok tä- 
voztäval jut es az elsö idökben közel egyenlö erövel fog felsorakozni a ket 
pärt.82 Lönyay a välasztäsok utän azonnal tanäcskozott a kormänypärt ve- 
zetöivel, mindent megtett, hogy a virilistäkat a tartomänygyülesen valö 
megjelenesre birja, ügyhogy az elsö hetekben nehäny fönyi kormänypärti 
többseget värt.83 Ennek megfelelöen alakitotta terveit, s azokat teljes resz-

80 A. v, Mollinäry: 46 Jahre im österreich-ungarischen Heere. II. Zürich, 1905. 
270. 1.

81 Horvat: i. m. 284 1.
82 Sisic: i. m. 180. 1.
85 Mt. jkv. 1872:50. M. ein: 1175.
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letesseggel az uralkodö elnökletevel, Andrässy jelenleteben tartott jünius 
9.-i minisztertanäcson ki is fejtette. Velemenye szerint a horvät kerdes a 
szläv mozgalommal valö összefüggese következteben, tülnött a csak Ma- 
gyarorszägot erdeklö problemäk jelentösegen, döntö hatässal van a hatär- 
örvidek polgärositäsänak tervere is, mert erröl csak Horvätorszäg meg- 
nyugtatäsa utän lehet majd szö. A  pillanatnyi, bar csekely es bizonytalan 
kormänytöbbseg lehetöve teszi azonban azt, hogy regi engesztelekeny po- 
litikäjät folytatva, megvalösuljon a pärtok füziöja, ha a nemzeti pärt a 
tartomänygyülesen kesz volna a kormännyal közösen haladni, biztositanä, 
hogy a kormänypärt az elnökseg es a hivatalok välasztäsänäl, a verifikä- 
ciök alkalmäval tekintettel lesz räjuk, es aränyosan välaszt közülük a ma- 
gyar orszaggyülesre is, megigeme, hogy a kesöbbi tärgyaläsok folyamän a 
penzügyi kerdesben, a bän es a horvät miniszter älläsa ügyeben meltä- 
nyolnä kivänsägaikat. Pejachevich es Kerkäpolyi Lönyay bekülekeny po- 
litikäjät pärtoltäk, Andrässy azonban ellenzett minden tranzakciös jellegü 
megoldäst. Szerinte hatärozott többseg keil, hogy annäl nyomatekosabban 
lephessen fei a kormäny, az üniö ervenyessegeröl nem szabad vität en- 
gedni, nemzeti pärtiaknak a magyar orszäggyülesbe välasztäsa nem tanä- 
csos. Ha a kormäny szändekät az ellenzek kepes volna megakadälyozni, 
ismet a feloszlatäshoz keil folyamodni. A minisztertanäcs Andrässy me- 
rev felfogäsäval szemben Lönyay tervet tette magäevä, azzal a kikötessel, 
hogy ha a miniszterelnök a magyar parlamentbe fei akar engedni nemzeti 
pärti kepviselöket, ezeket a kormäny szemely szerint kijelöli.84

A  horvät tartomänygyülest jünius 15-en nyitotta meg Mihalovic er- 
sek, mint kirälyi biztos. A  megnyitäs napjän a kormänypärt 4 fönyi több- 
seggel rendelkezett es remeny volt arra, hogy többsege egyideig megma- 
rad, söt valamivel meg emelkedik.85 A  nemzeti pärt sajät ördekeben bele- 
egyezett a közös munkäba. Hattagü bizottsägok alakultak a ket pärt äl- 
läspontjänak összeegyeztetesere. Az igazoläsok es Mazuranic elnöksege- 
nek tekinteteben könnyen megegyeztek, a kiegyezes reviziöjät tärgyalö or- 
szägos bizottsägba egyenlö szämban välasztottak mindket pärtbol, csak az 
orszäggyülesi követek välasztäsära nezve volt nehez a megällapodäs.86 A 
ket pärt együttmüködesenek tulajdonkepen elsö pröbäja a felirat bizottsägi 
vitäja volt. A kormänypärt javaslatät a nemzetiek a leirat puszta parafrä- 
zisänak tartottäk, azert elvetettek es Racki fogalmazäsäban üj javaslatot

84 Mt. jkv. 1872:53.
85 Pesti Naplö, 1872. jün. 18.
86 Reform, 1872. jün. 25.
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nyujtottak be. Ezt az üniösok több napos vita utän nehäny mödositässal 
elfogadtäk, a kormänyt birälö egy reszletnek kihagyäsät azonban csak kü- 
lönös mödon tudtäk elerni. A  pärt ugyanis täviratban közölte Lönyayval, 
hogy az ellenzek a horvät, söt a magyar kormännyal szemben bizalmat- 
lansägot kifejezö mondatot akart a feliratba bevetetni, mire Lönyay az 
uralkodö eie vitte a dolgot es csak mikor közölte, hogy a kiräly nem akar 
semmifele megroväst sem a horvät, sem a magyar kormännyal szemben, 
hätrält meg a nemzeti pärt.87 A  miniszterelnök nem ep alkotmänyos eljä- 
räsa öriäsi megütközest vältott ki a nemzetiek közt, amelyet jöl visszaad- 
nak Strossmayer következö sorai: „Nem tudok megszabadulni attöl a gon- 
dolattöl, hogy velünk becstelenül järnak el. Valösäggal szömyü dolog a 
kiräly nevet es akaratät lätni a Rauch-pärt akaratäban. Igy könnyü min- 
den dolgot a kiräly akaratävä tenni es bennünket nem-lojälisaknak elke- 
resztelni. Szomorü, mikor a kiräly közvetlenül beleavatkozik a pärtok 
harcäba es közvetlen szereplessel dönt. Ez okot ad nekem arra, hogy a 
vegsö siker felöl ketelkedjem."88 Es valöban nem egy jele mutatkozott an- 
nak, hogy a pärtok meg nem vegleges füziöja csak fegyverszünet es az ad 
hoc együttmüködes nem lesz eredmenyes. A nemzeti kepviselök közül 
többen a pärt vereseget es szegyenet lättäk e megalkuväsban, s a välasz- 
tok bizalmatlansäga kepviselökhöz keriiletükböl erkezö tiltakozäsokban, a 
felirat vegleges szövegenek közzetetelekor keletkezett ältalänos elegedet- 
lensegben nyilvänult meg.89 * A  pärtok közti kompromisszum azonban nem 
bomlott fei, jüliusban megalakult az 1868:XXX. tc. mödositäsät tärgyalö 
orszägos bizottsäg, hat kormänypärti, hat nemzeti pärti taggal. A  kormäny- 
pärt reszeröl M. Prica, J. 2ivkovic, G. Prandau, P. Horvät, M. Kraljevic 
es S. Kusevic voltak tagjai, mig a nemzetiek közül Strossmayer, Mrazovic, 
Jakic, Mazuranic, Voncina es Krestic vettek reszt benne.80

Termeszetesen az orszägos bizottsägon belül is ervenyesültek azok 
a különbsegek, amelyek a ket pärtot elvälasztottäk egymästöl. Ezen elte- 
resek több pontban igen lenyegesek voltak es kiküszöbölesük hosszas mun- 
kät vett igenybe. A nemzeti pärti tagok között kezdettöl fogva Strossma
yer velemenye volt iränyado. Programmjät föbb vonäsaiban mär jülius
ban összeälHtotta es ezt a többi öt nemzeti pärti tag is magäevä tette.91

87 Sisic: i. m. 182—183. 1.
88 SiSic: i. m. 186—187. 1.
8“ Sisic: i. m. 183. 1
60 Siiic: i. m. 187. 1.
81 SiSic: i. m. 188. 1.
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E programmot kellett most mär a kormänypärti tagokkal is elfogadtatni. 
Az egyeztetö tärgyaläsok többszöri hosszabb megszakitässal az egesz nya- 
rat kitöltöttek. Fölcg a penzügyi kivänsägok meghatärozäsa okozott ne- 
hezseget, mert e teren a nemzeti pärt älläspontja sem volt hatärozott. 
Erre a celra häromtagü albizottsägot alakitottak Jakic, Mazuranic es 2iv- 
kovic bevonäsäval s az ältaluk kidolgozott tervet kesöbb a teljes bizott- 
säg is elfogadta.92 A  magyar orszägos delegäcio oktöber 17-en alakult 
meg, Majläth Antal gröf elnöklete alatt. Tagjai a pariament legertekesebb 
egyenisegei: Haynald ersek, Sennyey Pal, Szögyeny-Marich Läszlö, Sze- 
chen Antal, Somssich Päl, Csengery Antal, Pechy Tamäs, Horvath Bol- 
dizsär, Ghiczy Kalman, Tisza Kalman es Szell Kalman voltak.93 * A  ket 
delegäcio oktöber 21 -en ült össze elöször es Mazuranic inditvänyära közös 
elnöknek Majläth Antal gröfot välasztotta meg. A  magyar bizottsäg a 
horvätoktöl kivänsägaiknak iräsban valö benyujtäsät kerte s e törveny- 
mödositö javaslat megszövegezese a horvät bizottsäg többnapi munkäjä- 
ba került.91 A  megbeszelesek sorän a nemzeti pärt egysegesen lepett fei a 
horvät bizottsäg többi tagjäval szemben es sikerült lassan Strossmayer ja- 
vaslatät az egesz bizottsäggal elfogadtatnia. Strossmayer november elsö 
napjaiban mär lgy ir Rackinak: „Egymäs közt elvegeztük a munkät, elve- 
inket teljesen keresztülvittük, hogy toväbb mi lesz, Isten tudja. Prican 
kivül valamennyien mellenk älltak, de ha javaslataink elbuknak, amint 
alkalom adtän el is fognak bukni, akkor ök visszaternek elözö javaslatuk- 
hoz. Kerdes, hogy embereink megingathatatlanok lesznek-e, akkor amikor 
a magyarok szaggatni kezdenek."95

Strossmayer javaslatät, amelynek elfogadäsäban maga a piispök sem 
bizott, november 6-än közöltek a magyar delegäciöval. A  munka ket reszre 
oszlott: politikai reszre es penzügyire. Politikai tekintetben egyes, eddig 
közös ügyeket, reszben törvenyhozäsi, reszben vegrehajtäsi, reszben mind- 
ket szempontböl a horvät autonömia körebe akartak vonni. Az autonömia 
függetlenseget azzal ohajtottäk biztositani, hogy a bän kinevezesenel a 
magyar miniszterelnök elöterjesztesi es ellenjegyzesi jogät megszüntettek, 
a horvät miniszternek az autonömia ügyeibe semmi befolyäst nem enged- 
tek es kimondtäk az osztälyfönökök tartomänygyüles elötti felelösseget. 
Szinten az autonömia jogait biztositotta toväbbä az a rendelkezes, hogy a

92 Pesti Naplö, 1872. okt. 17.
23 Pesti Naplö, 1872. okt. 20.
84 Pesti Naplö, 1872. nov. 2.
95 Sisic: i. m. 193. 1.
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horvät orszäggyülesi kepviselök a tartomänygyüles feloszlatäsa utän csak 
negy hönapig maradnak meg tagjai a közös orszäggyülesnek es a delegä- 
ciöba a horvätok maguk välasztjäk öt kepviselöjüket. A  penzügyek teren 
a horvät penzügy elvälasztäsät es önällö horvät penzügyi kezelest akar- 
tak. A  közös költsegekhez valö hozzäjäruläsuk aränyät a netto ällamjö- 
vedelmek alapulvetelevel üjböl kiväntäk meghatärozni, ügyhogy Horvät- 
orszäg a közös kiadäsoknak csak 2.87%-ät fizeti. Teljesen elkülönitettek 
azonban a közös ällamadössägok kerdeset, mert ennek kamatterheiben meg 
ilyen aränyban sem akartak osztozni, azzal az indokolässal, hogy a felvett 
adössägokböl Horvätorszäg csak elenyeszö csekely beruhäzäshoz jutott. 
Ezert mindössze hüszmilliönyi kamat 2.87%-ät vällaltäk evente. Ugyan- 
csak külön elbiräläs alä vettek a Hatärörvidek miatti közös terheket es itt 
az oszträk-magyar 2%-os hänyad 13 1/3 huszadät voltak hajlandök ät- 
venni. Igy termeszetesen az evi ätaläny rendszeret, mint „Horvätorszägnak 
sem erdekevel, sem meltösägäval össze nem feröt", elvetettek. Ez lett vol- 
na az az alap, amelyre a „dalmät-horvät-szlavon kirälysägnak” a „magyar 
ällamközössegben" valö helyzetet lefektettek.96 Vele tulajdonkep nem az 
1868:XXX. tc. mödositäsät eszközöltek, hanem lenyegeben üjonnan hatä- 
roztäk meg a ket orszäg viszonyät. Ezen üj meghatärozäs pedig alig kii’lön- 
bözött volna azoktöl, amelyeket, mint Magyarorszäg es a Monarchia meg- 
levö alkotmänyäval összeegyeztethetetlent, mär elözöleg is több alkalom- 
mal elutasitottak. Benyujtott javaslatuk magyar reszröl valö fogadtatäsa 
iränt ep ezert maguk a horvätok sem täplältak sok remenyt. Strossmayer 
elöre lätta, hogy beadvänyukat eles kritika fogja követni, de elhatärozta, 
hogy ha szükseg lesz rä, sorompöba lep a horvätsäg erdekeben es kitart, 
mig „minden remeny el nem veszett” . Akkor, egy utolsö alkalommal meg 
„jegyzökönyvbe veteti velemenyet" —  amit mäs helyen ügy fejezett ki, 
hogy „megmondja a magyaroknak a magäet" — azutän elutazik.97

Az esemenyek igazoltäk Strossmayer värakozäsät. A  magyar közve- 
lemeny ingerülten vett tudomäst a horvät kivänsägokröl, a sajtö pedig 
eddigi mersekelt hangjät elhagyva heves tämadäst inditott a delegaciö ei
len. A Pesti Naplö szerint a javaslat megfogalmazäsäval „a horvät kül- 
döttseg talän megfelelt azon feladatnak, hogy megismertetett mindazokkal, 
ami a horvät nemzeti pärt legszelsöbbjeinek csak vägyait alkothatja, de 
alig felelt meg valödi feladatänak". Meg türelmetlenebb volt a Reform,

M Pesti Naplö, 1872. nov. 10. 
67 Sisic: i. m. 193. 1.
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amelynek november lO.-i szämäban a következök olvashatök: „A  horvät 
urak vagy csak träfära veszik a politikät, vagy csak demonsträlni akar- 
nak, vagy pedig celjuk elszakadni Magyarorszägtöl. . .  A csehek tanul- 
hatnak a horvätoktöl szemtelensäget. . .  Legszivesebben szälnek bocsäta- 
nök Horvätorszägot, keresse boldogsägät Magyarorszäg hatärain. tül."98 
Es e sajtövälemänyekben volt is valami igazsäg. A  horvät delegäciö telje- 
sen a djakoväri püspök szenvedälyes egyenisegenek hatäsa alä került, ke- 
zäbe tette le a vezetäst, Strossmayer pedig nem viselkedett a valösäggal 
szämitö, nyugodt politikuskänt, hanem engedte magät ärzelmei ältal elra- 
gadtatni. Minthogy lelke mälyän meg volt gyözödve, hogy „a magyarok- 
töl a horvät nemzet semmi jöt nem värhat" es el volt tökälve, hogy velük 
többe politikai tärgyaläsokba nem bocsätkozik, fei akarta hasznälni az al- 
kalmat, hogy nezetet utoljära kifejthesse, tekintet nelkül a meglevö hely- 
zetre äs a fennforgö körülmenyekre. A  magyar delegäciö a november 6.-i 
iratban a politikai reszben elsösorban Strossmayer es Racki velemenyet 
kapta, a penzügyi reszben pedig Jakic munkäjät. Mär a nemzeti pärti 
Krestic, talän Mazuranic es Voncina sem azonositottäk magukat e javas- 
lattal teljes meggyözödessel, eltekintve a delegäciö többi tagjaitöl, akik az 
elsö pillanattöl kezdve csak pröbälkozäst lättak benne."

Mielött a magyar orszägos bizottsäg välaszänak kidolgozäsähoz hoz- 
zäfoghatott volna, megakasztotta munkäjät egy olyan politikai esemeny, 
amely a tärgyaläsok kesöbbi folyamära döntö kihatässal volt. 1872. no
vember utolsö ket hetet a magyar belpolitikäban teljesen a Lönyay kor- 
mäny välsäga töltötte ki, amely december 1-en a kormäny lemondäsäval 
ert veget. Lonyaynak tävoznia kellett a nelkül, hogy az ältala ismet fel- 
szinre emelt horvät kerdest megoldhatta volna. Mint miniszterelnöksege- 
nek szinte minden kezdemenyezeset, ezt is befejezetlenül kellett utödjära 
hagynia. Nagy elhatärozässal, meresz lendülettel fogott a dologhoz, sok 
jöakarattal, megertessel kezelte mindvägig, eredmenyt azonban nem ert 
el, mert kormänyäval äs pärtjäval szembeni ferde helyzete mindig äp ak- 
kor ereztette käros hatäsät, amikor leginkäbb szorult volna tämogatäsra. 
Ehhez järult mäg, hogy a horvät politika terän Andrässy is ellene erez
tette befolyäsät, mert ragaszkodni akart munkäjänak eredmänyähez, az 
1868:XXX. tc.-hez äs nem szivesen lätta Lönyay akciöjät. Lönyayt viszont 
sarkalta a becsvägy, hogy olyan sikert mondhasson magäänak, amit And-

68 Pesti Naplö, 1872. nov. 12. es Reform, 1872. nov. 10. 
M Sisic: i. m. 197. es 206. 1.

19 289



rässy nem tudott elerni: a horvät neppel valö kiegyezest. E kettejük közti 
rivalitäs nem maradt rejtve mär a kortärsak elött sem. Eszrevette a dol- 
gok kellös közepeben Strossmayer ep ügy, mint a tävolabbröl figyelö Keg- 
levich Bela, akit egeszen elkedvetlenitett az, hogy „Lönyay semmit sem 
tud kivinni, amennyiben Andrässy egesz befolyäsäval azon van, hogy Lö
nyay semmit ki ne vihessen, mert nem akarja, hogy a minisztersegben töb- 
bet kivihessen, mint ö kivihetett."100 Hiäbavalök lettek volna azonban Lö- 
nyaynak a horvät nemzetiek megnyereset celzö färadozäsai ezen magyar 
reszröl szärmazö nehezsegek nelkül is. Horvät reszröl ugyanilyen akadä- 
lyok tomyosultak volna a kiegyezes eie, hacsak nem megy el Lönyay az 
engedmenyek teren addig a hatärig, ahoi mär nem is szolgälta volna Ma- 
gyarorszäg erdeket. Mindket feiet kielegitö vegleges megegyezest a ma
gyar miniszterelnök Strossmayerrel 1872-ben nem köthetett.

Mas szändekkal nyult a kerdeshez Lönyay utöda, Szlävy Jözsef. Az 
üj miniszterelnök az örökül kapott tärgyaläsokat fölenyes nyugodt politi- 
käval fei ev alatt befejezte, de nem oldotta meg együttal a horvät prob- 
lemät. Erre azonban nem is törekedett. Szämära a horvät kerdes nem azt 
jelentette, hogy ket nep bekes együttmüködeset keil lehetöve tenni, ha- 
nem csak egy közjogi problemät: az 1868:XXX. tc. akkenti mödositäsät, 
hogy lehetöleg minel kevesebb vältoztatäs törtenjek rajta. Ezt a celjät 
tenyleg teljesen eierte.

A magyar delegäciö elsö üleseit a miniszterelnök jelenleteben 1873. 
januär vegen tartotta. A  tärgyaläs anyagäban täjekozödva mindenekelött 
kiküldött a penzügyi kerdes tisztäzäsära egy negytagü albizottsägot. Az 
albizottsäg februär 6-än megalakult es megbizta Szell Kälmänt egy to- 
väbbi tärgyaläsok alapjäul szolgälö reszletes jelentesnek kidolgozäsäval.101 
Szell munkäjäval februär 20.-ära elkeszülven, az albizottsäg märcius ele- 
jen tärgyalta jelenteset. E tärgyaläsok eredmenyet Szell märcius 9-en 
vegleges formäba öntötte es az albizottsägok elöterjesztesekent märcius 
10-en benyujtotta a magyar delegäciöba.102 A  delegäciö a hönap közepen 
egy-egy ülesben elöször a horvät kerdes politikai, majd penzügyi reszet 
tärgyalta es sajät nezetet magänertekezlet formajäban märcius 18-än kö- 
zölte a horvät megbizottakal.103 Egymäs älläspontjänak ismereteben a ket 
delegäciö märcius vegen több magänjellegü megbeszelest tartott, amelyben

100 Ghiczy Kalman feljegyzesei. 40. iv.
101 Pesti Naplo, 1873. febr. 20.
102 Pesti Naplö, 1873. märe. 11.
103 Pesti Naplö, 1873. märe. 19.
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az egymästöl igen tävol ällö javaslatokat igyekeztek összeegyeztetni. Mun- 
käjukat azonban az oszträk-magyar delegäciö ülesei miatt felbe kellett 
szakitaniok, ügyhogy a horvät kerdes csak mäjus vegen került ismet szö- 
nyegre. A  mäjus 24-en üjböl megalakult magyar bizottsäg felkerte a mi- 
niszterelnököt, hogy a politikai jellegü kerdesekben pröbälja közvetitesevel 
a köt delegäciö közti ellenteteket äthidalni.104 Mäjus vegen Szlävy ezört 
szemelyesen tärgyalt a horvätokkal, majd megbeszelesük eredmenyeröl 
ertesitette a magyar bizottsägot, amely ennek alapjän jünius elejen min- 
den pontban kialakitotta a horvät javaslatra vonatkozo velemenyet. Szell 
egy üjabb albizottsägban a magyar älläspontot iräsba foglalta es e ter- 
vezetet a miniszterelnök a honap közepen härom ülesben letärgyalta,105 
Igy kapta kezhez a horvät orszägos bizottsäg jünius 17-en november 6.-i 
javaslatära a magyar delegäciö välaszät.

A magyar välasz a horvät politikai követleseket szinte teljes egeszük- 
ben visszautasitotta. A közös ügyek kören semmi szükitest nem engedett. 
Az autonömia szerveire vonatkozo javaslatok közül egyet sem tartott 
megvalösithatönak. A  magyar orszäggyülesbe es a delegäciöba küldendö 
kepviselök välasztäsa tekinteteben sem egyezett bele vältoztatäsba, csu- 
pän arra volt kesz biztositekot nyujtani, hogy a horvät kepviselöket a ma
gyar orszäggyülesi tärgyaläsok nem fogjäk hosszü ideig elvonni sajät tar- 
tomänygyülesüktöl, es a tartomänygyüles feloszlatäsa utän az orszäg nem 
marad bizonytalan ideig törvenyhozäs nelkül. Penzügyi teren is elvetettek 
a horvät kivänsägokat, sem a közös teherhez valö hozzäjäruläs aränyäban, 
sem a horvät penzügy elvälasztäsänak szempontjäböl nem ismerve el ke- 
resük jogossägät. Nem ragaszkodott azonban a magyar välasz az evi äta- 
läny megtartäsähoz, mert ezt eddig is csak a horvätok iränti meltänyos- 
sägböl tartottäk fenn es az utolsö härom evben az evi 2,200.000 frt 123.751 
frt-tal több jövedelmet jelentett Horvätorszäg szämära, mint a horvät be- 
vetel 45%-a. Beleegyezett tehät a magyar delegäciö abba, hogy ne bizto- 
sitsanak többe Horvätorszägnak az autonömia szüksegletere evi ätalänyt, 
hanem csak jövedelmenek 45#/o-ät.106

A magyar välasz közlese utän a ket bizottsäg szinte megszakitatlan 
tanäcskozäsba kezdett, amelyekben a horvät delegäciö az ellenälläsnak 
csak csekely jelet tudta felmutatni. A  magyar ajänlatokat elöbb bizonyos

104 Pesti Naplö, 1873, mäj. 26.
105 Pesti Naplö, 1873. jün. 18.
108 Fester Lloyd, 1873. jün. 19.
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fenntartässal, majd ezek nelkül, egymäsutän elfogadta, ügyhogy a jünius 
25.-i horvät renuntiumban csak egyes elvekhez valö ragaszkodäst lehet ta- 
pasztalni, amelyeknek gyakorlati ervenyesiteseröl mär nem volt szö.107 Le- 
nyeges akadalya a magyar javaslat elfogdäsänak ekkor mär nem volt, 28- 
än ket albizottsäg a vegsö megegyezest formuläzta, amelyet a delegäciök, 
mäsnapi közös ülesükön ätnezve, elfogadtak. Jünius utolsö napjän az 
1873:XXIV. tc. alapjäul szolgälö egyezseg vegleges alakjäban elkeszült. 
Összesen 10 pontböl ällt. Benne a nemzeti pärt eredeti javaslatäböl köz- 
jogi vonatkozäsban csak annyit sikerült keresztülvinni, hogy a horvät mi- 
niszter a bän felterjeszteseit kesedelem nelkül es vältozatlanul juttatja az 
uralkodö eie es csak akkor csatolhatja sajät eszrevöteleit is a bäni felter- 
jesztes melle, ha a ket orszäg közti törvenyesen megällapitott közösseg 
szempontjäböl ketelyei volnänak es ezek a bän meghallgatäsa utän sem 
oszlanänak el. Egyes hatärörkerületek polgärositäsa reven a horvät or- 
szäggyülesi kepviselök szäma 29-röl 34-re emeltetett es biztositatott, hogy 
a tartomänygyülest feloszlatäsa utän härom hönap mulva ismet összehiv- 
jäk. A horvät autonömia kiadäsaira a netto-jövedelem 45°/o-ät rendeltek.108

A  megegyezesre vezetö tärgyaläsok utolsö szakasza mär Strossmayer 
nelkül folyt. A  nemzetiek vezere nem tudta a hosszüra nyult vitäk sorän 
megörizni kezdeti döntö befolyäsät. A  horvätok idö haladtäval egyre job- 
ban belefäradtak a tärgyaläsokba, egyre könnyebben hittek a magyar er- 
veknek. Szlävynak a formära nezve szxvelyes es igen elözekeny, de a do- 
log erdemleges reszeben hatärozott es következetes magatartäsa elött keny- 
telenek voltak meghajolni. Strossmayer mär äprilisban lätta, hogy „veg- 
telenül gyenge, minden magyar szö elött reszketö" tärsai nem valök 
harcra, de kedve szegetten remenyet vesztve meg kitartott.109 Lelke me- 
lyeig fäjt, ha lätta, hogy „voltak a horvätok közt, akik azt mondtäk, hogy 
a magyaroknak igazuk van".110 Mikor aztän ketsegtelenne vält, hogy a no- 
vemberi alapot rajta kivül az egesz horvät delegäciö elhagyta, elhatärozta, 
hogy a vegsö döntestöl tävoltartja magät. „Rähagyja azokra a kiegyezest, 
akik azt hiszik, hogy van erejük es befolyäsuk a nemzetre, hogy minden
feie piszkos kompromisszummal megkössek."111 Jöl tudta, hogy a szaki- 
täsert kärhoztatni fogjäk, de kemenyen szembenezett a jövövel. „En üjra

107 Pesti Naplö, 1873. jün. 27.
108 Corpus Juris. 1873:XXXIV. tc.
108 Sisic: i. m. 200. 1.
110 Sisic: i. m. 215. 1.
111 Sisic: i. m. 216. es 220. 1.
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hibäs leszek, de csak hadd legyek, a jogtöl es igazsägtöl, amit nemzetünk 
kivän, nem ällok el, Isten, lelkiismeretem es a nemzet haszna az egyet- 
len, amire tekintettel vagyok,” —  irta Zägräbba Rackinak, aki a tärgyalä- 
sok egesz ideje alatt egy pillanatra sem szünt meg tüzes leveleivel vegsö- 
kig valo kitartäsra buzditani vezeret."2 Strossmayer es Racki egyedül ma- 
radtak. Azt a felelösseget nem mertek magukra vällalni, hogy a megegye- 
zest meghiüsitsäk, inkäbb felreälltak. Strossmayer az utolsö napokban meg 
egyszer összefoglalta nezeteit es —  mär a tävolböl — megirta barätainak, 
mikor azonban Mazuranictol megkapta a ketszavas täviratot: Ausgleich 
perfekt, a horvätok nagy püspöke nem tudott mast felelni: Gott segne!11* 

A  kiegyezes lehetöve tette a parlamentäris munkät Horvätorszägban; 
az immär egy eve elnapolt tartomänygyüles 1873. augusztus 25-en ismet 
összeült. A  hosszas bizonytalansägban felörlödött nemzeti pärt egy resze 
az üniösok egy frakciöjäval egyesülve megalkotta az üj nemzeti pärtot. 
Horvätorszäg törteneteben ezzel üj korszak nyilt. A kesöbbi fejlödesnek 
minden baja azonban vegsö eredeteben innen, az 1873. jünius 30.-i meg- 
egyezesböl es az 1873:XXXIV. tc.-böl, mint csiräböl keletkezett. A ma- 
gyar-horvät viszonyt ekkor azonositottäk elöször az 1868:XXX. tc.-kel cs 
nem merve a kerdes fäjö lenyegehez nyulni, nyitott szemmel szembe nezni 
a teljes eiet elevensegevel, a sok färadsägot es tapintatot igenylö szöve- 
venyes problemät leegyszerüsitettek: a horvät viszony rendezese az 1868: 
XXX. tc. fenntartäsäval lett egyertelmü.112 * 114

Jtihdsz Lajos.

112 §isic: i. m. 216. 1.
115 Sisic: i. m. 227. 1.
111 Bajza J.: A magyar-horvät üniö felbomläsa, Budapest, 1924. 57. es köv. 1,
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