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Szabó Szilárd

Bosznia-Hercegovina 1908-as annexiójámak közjogi vonatkozásai

Bosznia-Hercegovinát az 1878. július 13-án megkötött Berlini Szerződés 25. §-a 
Ausztria-Magyarország közigazgatása alá rendelte. A tartományok közigazgatását 
az 1880: Vi. te. szabályozta. A törvény szerint Bosznia-Hercegovina közigazgatá
sát a közös pénzügyminisztérium végezte. A Berlini Szerződés a Bosznia-Herce
govina feletti szuverenitást nem érintette, az névleg továbbra is Törökországot il
lette. Az 1879. április 21 -én megkötött osztrák-magvar-török konvenció szabályozta 
a szuverenitás tartalmát. Ennek értelmében megmaradtak a szultán felségjogai, de 
a tartományok közigazgatását az osztrák-magyar hatóságok látták el. A konvenció 
garantáltan vallásszabadságot, a muszlint hívők érintkezhettek egyházi feljebbva
lóikkal, az imákban megemlítették a szultán nevét, fennmaradt a török lobogó a 
minareteken és hivatalos fizetőeszköz maradt a török pénz is. A tartományok bevé
teleit csak a tartományokra lehetett fordítani.1

Az 1880: VI. te. legfontosabb rendelkezése az 5. §, amely kimondta, hogy a 
tartományok jogi helyzetének bármilyen irányú változása csak a két parlament 
„egyel értő jóváhagyása” mellett lehetséges.1 2 Ez azt jelentette, hogy a törvény 
megváltoztatásához- és ezzel Bosznia-Hercegovina közjogi helyzetének megvál
toztatásához- mindkét törvényhozás beleegyezése szükséges, azaz mind az oszt
rák, mind a magyar törvényhozásé.

Ehhez képest 1908. október 6-án I. Ferenc József uralkodói kéziratokban, me
lyeket a birodalom legfontosabb közjogi méltóságaihoz intézett,3 hirdette ki (prok- 
lamálta) Bosznia-Hercegovina annexióját, vagyis a tartományok bekebelezését.

1. Pál Alfréd. Bosznia-Hercegovina politikai szervezete Bp., 1913. 3 - 7.
2. Corpus Iuris H ungáriái-M agyar Törvénytár, 1879-1880. évi törvényezikkek Bp., 1896. 

245 -  47.
3. A kéziratokat a magyar miniszterelnökhöz ( Wekerle Sándor), az osztrák miniszterelnök

höz (báró Wíadimir Beck), a közös külügyminiszterhez (báró Alois Lexa von A ehrenthal), 
és a közös pénzügyminiszterhez (báró Burián István) intézték.
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hozzácsatolását Ausztria- Magyarországhoz. Az uralkodó a kéziratokban kihirdet
te, hogy kiterjeszti szuverenitását Bosznia-Hercegovinára, és hatályba lépteti a 
Házára érvényes öröklési rendet. Ez a megfogalmazás így homályos volt, amiből 
közjogi bonyodalom támadt.4

Ezzel kezdetét vette egy bonyolult közjogi és - nem mellékesen - diplomáciai 
probléma. E tanulmány keretei között nincs mód az annexió diplomáciai hatásainak 
bővebb kifejtésére, azt csupán érintőlegesen tárgyaljuk.5 Az uralkodó proklamáció- 
ja heves nemzetközi felháborodást váltott ki. Nagy-Britannia, Oroszország, Szerbia 
és Törökország különösen tiltakozott, de a Monarchiával szövetséges Olaszország 
közvéleménye is kifejezte nemtetszését. Csak Németország biztosította támogatá
sáról a Monarchiát bár azt Berlinben sem nézték jó szemmel, hogy Aehrenthal, a 
Monarchia külügyminisztere velük sem egyeztette az annexió tervét A nagyhatal
mak nemzetközi konferenciát szerettek volna összehívni, hogy az módosítsa a Ber
lini Szerződést. Ezt a tervet a Monarchia Németország támogatásával meghiúsítot
ta. 1909 februárjában a Monarchia megegyezett a Portával: Törökország 54 millió 
korona fejében lemondott Bosznia-Hercegovina feletti jogáról. Ezután már az oro
szok és Nagy-Britannia is értelmetlennek tartotta egy háború kirobbanását az anne
xió miatt. Csak Szerbia hangoztatta ezután is ellenvetéseit, bízván a cári udvar tá
mogatásában. Azonban Berlin erőteljes nyomására az oroszok kihátráltak Szerbia 
mögül és 1909. március végére - miután a Monarchia ultimátumot küldött Belgrád- 
ba - a nagy-hatalmak rákényszeríttették az annexió elfogadására.

Az annexió közjogi problémája jellemzi az egész Monarchia közjogi helyzetének 
kuszaságát. Vajon milyen szuverenitást terjesztett ki Ferenc József Bosznia-Herce
govinára? Az osztrák császárét vagy' a magyar királyét, esetleg mindkettőt egyszerre? 
A magyar közjog az utóbbit nem is tekintette létezőnek, mivel nem ismerte el az 
uralkodó közös szuverenitását, sőt a Monarchia egységes állami létét sem ismerte el, 
csak két külön állam meghatározott ügyek intézésére létrehozott közös jogintézmé
nyeit és a közös érdekű ügyeket, melyeket külön, mindkét fél szervei intéznek.

Vagy' melyik trónöröklési rendet léptette életbe Bosznia-Hercegovinában, ak
kor, amikor Magyarországon és a Monarchia többi országában eltérő szabályok 
voltak hatályban.6

4. A tanulmány későbbi részében kerül elemzésre.
5. Bővebben lásd : Angyal Dávid: A boszniai válság története (1908, 1909) In: Bécsi Ma

gyar Történeti Intézet Évkönyve, I. évf. Bp., 1931. 343-54., illetve Bécsi MTI Évköny
ve, II. évf. Bp., 1932. 313 -  55., valamint Bállá Antal. Az annexiós válság és következ
ményei. ín: Magyar Szemle, IX. 1930. augusztus. 387 -  96. és Lutter János: Az annexiós 
válság a diplomáciai okmányok tükrében. In: Külügyi Szemle, 1931. április. 157-74.

6. A Magyarországon érvényes trónöröklési rendet az 1723. évi 1. és II. törvények szabá
lyozták. A magyar trónöröklési rend ugyanis nem terjedt ki a Habsburg-Lotharingiai-ház
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Magyarország történeti alapon jogot formáit Bosznia-Hercegovinára, és ezt köz
jogi! ag történeti érvekkel indokolta. A magyar királyok viselték a „Ráma királya” 
elnevezést, régi bosnvák egyházi címeket adományoztak, a címert és a zászlót koro
názáskor és más ünnepségeken az uralkodó előtt vitték. Bosznia-Hercegovina terüle
tének egy része hosszabb- rövidebb ideig a török hódítás (1463) előtt Magyarország
gal közjogi kapcsolatban állt. Magyarország Bosznia-Hercegovina feletti jogáról so
hasem mondott le, azt mindig fenntartotta.7 III. Károlynak az 1715: II. te. 7. §-ba 
iktatott hitlevele óta minden kiadott hitlevél, így a legutolsó 1867: II. te. 3. §-a is 
megerősítette, hogy az. egykor Magyarországhoz tartozó tartományok visszaszerzé
sük után Magyarországhoz fognak tartozni. A hitlevél arra kötelezte a magyar királyt, 
hogy magát, mint osztrák császárt a Szent Korona egykori tartományainak vissza
szerzésekor a szerzésből kizárja.8 9 Az 1867: II. te., mely a koronázási esküt és a kirá
lyi hitlevelet tartalmazta, így fogalmazott: „Magyarország és társországainak mind
azon részeit és tartományait, amelyek már visszaszereztettek s azokat, amelyek Isten 
segedelmével ezután fognak visszaszereztetni, koronázási eskünk értelmében is a ne
vezett országhoz és társországaihoz visszakapcsolandjuk ’ 9 A magyar közjog szerint 
ez két dolgot jelentett. Egyrészt, hogy Ausztria semmilyen jogcímen sem tarthatott 
igényt Bosznia-Hercegovinára, másrészt, hogy Bosznia-Hercegovinát közvetlenül a 
Szent Koronához kell kapcsolni. Az 1868: XXX. te, 65. §-a szerint Magyarország 
köteles Horvátország területi kiegészítését előmozdítani, amit a törvény 66. §-ban 
meghatározott Dalmácia és 11 határőrezred Horvátországhoz való csatolása jelente
ne. Nincs tehát szó Bosznia-Hercegovináról, melyet a Szent Korona nemzetközi jogi 
úton szerzett vissza, Horvátország pedig nem bír nemzetközi jogalanyisággal. A ma
gyar törvényhozás sem hozott olyan törvényt, mely szerint a társországok jogot for
málhatnak Bosznia-Hercegovinára.10 Meg kell azonban jegyezni, hogy az 1868: XXX. 
te. 65. §-a így fogalmaz: „ ... különösen sürgetni fogja... ”, azaz elvileg a törvény szö
vege nem zárja ki azt, hogy akár Bosznia-Hercegovina is Horvátországhoz kerüljön 
(ezt jelzi a „különösen” szó, azaz a törvény nem taxatív felsorolást tartalmaz).

Természetesen a magyar közvélemény tartott a jelentős létszámú nem magyar 
nemzetiségű népesség kedvezőtlen politikai -  és esetleg közjogi -  hatásától, mivel

egészére. A magyar trónöröklési rend nem csak Magyarországra és kapcsolt részeire 
terjedt ki, hanem a visszaszerzett és a még visszaszerzendő tartományokra is.

7. Pál, 1913.29.
8. Királyfi Arpád\ A z  állampolgári jogviszonyok Boszniában és Hercegovinában ín: Jogál

lam. Jog-és Államtudományi Szemle, 1909. 428.
9. Idézi a Pesti Napló 1908. október 6. „Az aimexió közjoga”.
10. Tihanyi Lajos: Bosznia-Hercegovinát érintő viszonyaink jogi természete. Magy ar jo

gászegyleti Éitekezések, III. évf. 23. füzet 1911. szeptember. 10 -  13.

181



Magyarország helyzete nem alkalmas arra, hogy mohón a tartományok után kapkod
jon. Bosznia-Hercegovina Magyarországhoz csatolása a föderális államhoz vezetne, 
az pedig az egész Monarchia föderális átalakulását eredményezné.11 „Az annektálás 
nemzeti függetlenségünk és önállóságunk ellen való gálád merényletnek bizonyult.”11 12

A mag}'árok históriai jogcímét az osztrák közjog elutasította. Az osztrák jogi vé
lemények szerint a Berlini Szerződés Bosznia-Hercegovina közigazgatását nem a ma
gyar királynak vagy az osztrák császárnak adta, hanem Ausztria-Magyarországnak, 
azaz a királynak és a császárnak (a berlini szerződés 25. pontja). A magyar törvény- 
hozás is elfogadta a közös akciót és a közös uralmat. Az Országgyűlés, miután elfo
gadta a Berlini Szerződést (1879: VIII. te.), ezzel kifejezetten lemondott a királyi 
hitlevélbe foglalt tus postliminii érvényesítéséről.13 Az osztrák jogi nézet szerint a 
tartományokat mindkét állam fizikai és gazdasági eszközeivel szerezték meg. Ráadá
sul Magyarország korábban több békeszerződésben is lemondott Bosznia-Hercego
vináról.14 A magyar közvélemény mind a sajtóban, mind az Országgyűlésen élesen 
elutasította az. osztrák nézeteket,15

A magyar történeti jogcímre való hivatkozás a proklamáció szövegében nem sze
repelt, az csupán a bosnyák néphez intézett kiáltványban jelent meg: „Ezen okból, 
valamint tekintettel azokra az ősi kötelékekre, melyek dicső Elődeinket a magyar tró
non ezen országokhoz fűzték souverain jogainkat kite ijesztjük Boszniára és Hercego
vinára s akarjuk, hogy a Házunkra nézve érvényben álló trónöröklés rendje ezen or
szágokra is alkalmaztassák. ” A proklamáció és a kiáltvány értelmezése során a ma
gyar közvélemény erősen megoszlott abban a tekintetben, hogy vajon azok mennyire 
elégitik ki a magyar közjog követelményeit. A többség álláspontja szerint ezek a ma
gyar közjog szempontjából hibásak és félrevezetők. A magyarok a bosnyák néphez 
intézett uralkodói kiáltványra hivatkoztak, amelyben Ferenc József hivatkozik elődei

11. Egyetértés, 1908. október 13. „Kétes történelmi értékek”.
12. Egyetértés, 1908. október 10. „Az összbirodalom.”
13. Steibach, Gustav: Die bosnische Verfassung, ln. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Band 

IV. Tübingen, 1910. 483. A szerző a magyar igényeknek gyakorlati jelentőséget nem 
tulajdonított.

14. Redlich, Joseph osztrák képviselő véleménye. Á magyar jogászok szerint ezek a béke- 
szerződések kényszer hatása alatt születtek és egyébként is csak egyes hadjáratokat zár
tak le.

15. A magyarok a bosnyák néphez intézett uralkodói kiáltványra hivatkoztak, amelyben Fe
renc József hivatkozik elődei és a bosnyák tartomány közötti korábbi kapcsolatra.
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és a bosnyák tartomány közötti korábbi kapcsolatra.16 Akadt olyan vélemény is, mely 
a kéziratokat alkotmányellenesnek tekintette.17

Akéziratok nem voltak alkotmányellenesek, hiszen azokat ellenjegyezték.18 A 
proklamációban valóban nem volt pontosan kifejtve a szuverenitás kérdése, és a 
magyar jogcímre sem történt utalás. Ezekre azonban nem is volt szükség, mert az 
annexióhoz kellett a két törvényhozás jóváhagyása is, tehát formai szempontból 
elég volt az annexió kinyilvánítása. A majdan meghozandó törvényeknek kellett 
(volna) aztán szabályozni a közjogi kérdéseket. Mivel ezek elmaradtak, annexió 
alkotmányjogi értelemben nem is történt.

A magyar kormány 1908. november 11-én terjesztette be a Képviselőházban 
az annexiós törvényjavaslatot, azonban maga a kormány sem volt egységes az an
nexió helyességének és szükségességének megítélésében. Gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszter valamint gróf Apponvi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 
is kétségeit hangoztatta az október 3-i kormányülésen.19 A törvényjavaslat „tudo
másul veszi ” az annexiót, és a végleges közjogi rendezésig - amelyet egy Ausztri
ával lefolytatott tárgyalássorozat után reméltek - hatályban kívánta tartam az 1880: 
VI. te. 5. §-át. A törvényjavaslatot az Országgyűlés sohasem tárgyalta (bár azt 
később még többször beterjesztették), így az annexió sohasem lett törvényben rög
zítve.20 Ennek oka az volt, hogy Magyarország vezetői jól tudták, hogy az osztrá
kokkal való megegyezés Bosznia-Hercegovina ügyében lehetetlen, mert nem fog
nak beleegyezni abba, hogy Bosznia-Hercegovina Magyarországhoz kerüljön.

16. Szász Zsombor képviselő véleménye a delegáció ülésén. Delegációs Napló, II .ülés, 1908. 
október 20. Továbbá Kmety Károly cikke az Egyetértés 1908. október 8-i számában, 
illetve Timon Ákos véleménye a Budapesti H írlap 1908. október 8-i számában.

17. Pl.: Nagy György, Pólónyi Géza. Az 1906. évi május hó 19-ére hirdetett Országgyűlés 
Naplója (Képviselőházi Napló) XXII. kötet. 386. ülés 1908. december 5. 232 -  37.1. ill. 
390. ülés 1908. december 11. 328 -32.1. Bp. 1908.

18. Polányi Géza 1908. december 11-én tartott képviselőházi beszédében alkotmányelle
nesnek nyilvánította a bosnyák néphez intézett kiáltványt, mivei azt nem ellenjegyezték. 
Mint volt igazságügy miniszter tudhatta volna, hogy arra nincs is szükség, mert az csak 
egy kiáltvány volt, nem kötelező jogi dokumentum. Képviselőházi Napló, 390. ülés, 1908. 
december 11.328 -  32.

19. Gulya Károly. A z  annexiós válság és az Osztrák -  Magyar Monarchia balkáni politikája. 
Szeged, 1965. 14-16.

20. Képviselőházi Napló, 398. ülés, XVII. kötet, 1912. június 19., 452. ülés XIX. kötet 1913. 
június 2., 1913. június 12-én gróf Tisza István miniszterelnök bejelentette a Képviselő- 
házban, hogy az elődei által beterjesztett törvényjavaslatot változatlan formában fenn
tartja.
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Az annexió azért okozott megoldhatatlan közjogi problémát, mert a Monarchia 
közjogi helyzetét eltérően értelmezték a magyar és az osztrák politikusok. Az oszt
rákok szemében a Monarchia egységes birodalom, amely önálló nemzetközi jog
alany. Ezzel szemben a magyar közjog azt vallotta, hogy a Monarchia önálló jogala
nyisággal nem hír, jogokat nem szerezhet, területe, állampolgársága nincs. Jogilag 
nem volt Ausztria és Magyarország felett egy' magasabb állami egység. A Monar
chia szervei az azt képező két önálló állam szervei. Eckhart Ferenc így fogalmazott: 
„A dualisztikus kapcsolat lényege, hogy a két állam különálló és egymástól függet
len külön törvényhozással, kormányzattal és közigazgatással hírt. Viszonyuk reális 
unió, mert nemcsak uralkodójuk közös, hanem mivel a pragmatica sanctio értelmé
ben egymással felbonthatatlanul és elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva, közös 
és kölcsönös védelemre vannak utalva. ”21

Bosznia-Hercegovina közjogi helyzete tehát bizonytalan maradt. Mivel nem szü
letett törvény sem az annexióról, sem Bosznia-Hercegovina közjogi helyzetéről, így 
sokféle értelmezési lehetőség adódott a jogászok számára. A magyar közjogi véle
mény egységes álláspontot képviselt abban a tekintetben, hogy az 1880: VI. te. 5. §- 
a az annexióra nem vonatkozik, az csak az okkupáció idejére érvényes jogi helyzetet 
tükrözi. A magyar közjogi nézet szerint az annexióval az 1880: VI. te, hatálya meg
szűnt, így Ausztria is elvesztette jogát arra, hogy továbbra is beleszóljon Bosznia- 
Hercegovma sorsába.22Ez a vélemény nyilvánvalóan megalapozatlan, hiszen az 1880: 
VI. törvényt senki sem helyezte hatályon kívül, az továbbra is érvényben maradt (sőt 
a magyar annexiós törvényjavaslat ezután is fenn kívánta tartani az érvényét) az 5. § 
pedig Bosznia-Hercegovina közjogi helyzetének bármilyen változását a két törvény- 
hozás egyetértéséhez kötötte. A magyar jogi álláspont figyelmen kívül hagyta, hogy a 
koronázási eskü és királyi hitlevél (1867: II. te.) korábbi a Berlini Szerződésnél és az 
ezt becikkelyező 1879: VIII. törvénynél és az 1880: VI. törvénynél is. Ezek a későbbi 
jogszabályok módosítják a hitlevél és eskü által fenntartott jogcímet. Fennállt a ! ex- 
post en or derogat legi priori elve. A Berlini Szerződés az okkupációra való felhatal
mazást Ausztria-Magyarországnak, tehát mindkét államnak adta. így' Ausztria nem
zetközi jogi jogosultságot szerzett Bosznia-Hercegovina igazgatására és belső rend
jének fenntartására a török szuverenitás fenntartása mellett.

1910. február 17-én kelt legfelsőbb elhatározással az uralkodó több jogszabályt 
bocsátott ki Bosznia-Hercegovina számára. Ezt nevezték „ bosnyák alkotmánynak ”. 
A jogszabályok a íartománygyűlés szervezetéről, hatásköréről, a tartományi igazga
tásról, a választójogról, az egyesülési és gyülekezési szabadságról szóltak. Az irato

21. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., 2000. 358.
22. Lásd Kmety és Timon Ákos véleményeit a 11. sz. jegyzet alatt idézettek szerint.
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kát a közös pénzügyminiszter ellenjegyezte, aki a vonatkozó 1880. évi törvényekben 
kapott felhatalmazás alapján cselekedett.

A tartománygyűlést az uralkodó hívta össze. A tartománygyűlés tagjai hűséget 
és engedelmességet fogadtak „ Ő császári és apostoli királyi Felségének ”. Tehát 
nemcsak a magyar királynak. A képviselők fogadalmat tettek, hogy' betartják a tör
vényeket, a törvényes szabályokat, a közös minisztérium és a tartományi (országos) 
kormány rendeletéit. A „ bosnyák alkotmány ” azon részét, mely a tartomány gyűlés 
szervezetéről, hatásköréről, a tartományi igazgatásról rendelkezett. Tartományi Ön
kormányzati Szabályzat (röviden TÖSZ) néven említjük. Ennek 35. §-a szerint a 
tartománygyűlés más képviseletekkel érintkezésbe nem léphet, kiáltványokat nem 
adhat ki. Küldöttség a tartománygyülést nem látogathatja. Az udvarhoz előzetes 
jóváhagyás nélkül küldöttséget nem meneszthet. A TÖSZ 37. §-a szerint „A tarto
mánygyűlés hatáskörébe tartozó minden kormányjavaslathoz kell, hogy benyújtása 
előtt a Monarchia két államának kormánya hozzájáruljon ”. A tartomány gyűlés ál
tal elfogadott határozatokat szentesíttetni kellett az uralkodóval, miután a közös 
pénzügyminisztérium megszerezte ehhez a két kormány beleegyezését. A határoza
tokat az uralkodó nevében a közös pénzügyminiszter ellenjegyzésével hirdették ki. 
Azaz a tartománygyűlés határozatait a két kormány nem ellenjegyezte. A határoza
tok egy még 1905-ben kelt intézkedés szerint németül, szerb-horvát nyelven latin és 
cirill írásmóddal, azaz három külön kiadásban jelentek meg. A TÖSZ 33. §-a szerint 
a tartománygyűlés nyelve a szerb-horvát, a naplót és a jegyzőkönyvet is ezen a 
nyelven vezették.23 A jogszabályokat tehát magyar nyelven nem hirdették ki és a 
tartomány gyűlésben sem lehetett magyar nyelven felszólalni és tanácskozni, még a 
magyar állampolgárságú képviselőknek sem. Ez figyelemreméltó, ha azt vesszük 
figyelembe, hogy mennyire vették komolyan a közös pénzügyminisztériumban a 
Bosznia-Hercegovinára vonatkozó magyar jogigényt.24

Mindkét kormány a közös pénzügyminisztérium útján - a másik kormány elő
zetes beleegyezésével - a tartománygyűlésből választott kilenctagú tartományi ta
nácshoz kérdéseket intézhetett. Ez a tartományi tanács - mely a TÖSZ 39. §-a 
alapján a fent említett módon jöhetett létre - a Bosznia-Hercegovinát érintő köz
ügyekre és a tartomány gyűlés hatáskörén kívül eső ügyekre nézve, az országos 
(tartományi) kormány felszólítására nyilatkozott, véleményt mondott, illetve a sa
ját kezdeményezésére a két állam kormányához előterjesztéseket intézhetett. Ha a 
tartományi tanács csak az egyik kormány felé küldött előterjesztést, azt a közös 
pénzügyminisztérium azonnal köteles volt közölni a másik kormánnyal is.

23. Pál, 1913. 57.
24. Mivel a közszolgálatban sem volt kötelező a magyar' nyelv ismerete, így megállapítható, 

hogy a magyar nyel vnek Bosznia-Hercegovinában semmilyen jelentősége sem volt.
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Az országos kormány (Landesregierung) a TÖSZ 1. §-a értelmében a közös 
pénzügyminisztérium alá volt rendelve, és annak, nem pedig a tartomány gyűlés
nek volt felelős. A kormányt a tartományi főnök (Landeschef) vezette. Ő is a közös 
pénzügyminisztérium alárendeltje volt, és annak is volt felelős. Egyidejűleg, mint 
hadsereg-felügyelő és a XV. és XVI. hadtestek parancsnoka, közvetlenül az ural
kodónak volt alárendelve. A tartományi főnök és helyettese jogkörét az 1912. ápri
lis 4-i közös pénzügyminiszteri rendelet szabályozta.25

A tartományi választási rendtartás szerint választójoggal rendelkezett minden 
bosznia-hercegovinai illetőségű férfi, aki 24. évét betöltötte, önjogú, Bosznia-Her
cegovinában legalább egy év óta állandóan tartózkodik, illetve minden magyar és 
osztrák állampolgár, aki Bosznia-Hercegovina közigazgatási szolgálatában orszá
gos tisztviselő vagy tanár, illetve a bosznia-hercegovinai vasút alkalmazottja, vagy 
valamely községben választójoggal rendelkezett. Mindenki képviselő lehetett, aki 
választójoggal bírt, 30. életévét betöltötte és rendelkezett a polgári jogok teljessé
gével, kivéve, ha közszolgálatban állt. Tehát aktív és passzív választójog illette 
meg a helyi illetőségű, valamint az osztrák és magyar állampolgárok közül azokat 
is, akik Bosznia-Hercegovina területén egy év óta folyamatosan tartózkodtak és 
nem voltak köztisztviselők.

A helyi vagy tartományi illetőség kérdésénél tisztázni kellett, hogy az annexió 
után a magyar és osztrák állampolgárok külföldinek vagy belföldinek tekintendők- 
e? Az 1879. június 26-i boszniai ВТК 71. §-a szerint belföldinek számít minden 
tartományi illetőségű személy. A magyar és osztrák állampolgárok más állam pol
gáraihoz hasonlóan külföldinek számítottak. Ez a jogszabály 1910-ben, a „bos- 
nyák alkotmány’’ kiadásának évében is hatályos volt. Mivel az annexiót törvény 
nem szabályozta, ezért közjogi értelemben vett változás sem állt be, ezért az oszt
rák és magyar állampolgárok ezután is külföldinek számítottak. A TÖSZ 5. §-a 
szerint „lakó és tartózkodási helyét minden odavaló illetőségű egyén szabadon 
választhatja'’ és „bősnyák- herczegovinai illetőségű egyén Boszniából és 
Herczegovinából ki nem utasítható”. Tehát a nem tartományi illetőségű szemé
lyek kiutasíthatók. A TÖSZ választójogot adott a magyar és osztrák állampolgárok 
egy részének, de nem biztosította számukra a lakhatás és tartózkodás szabadságát 
és a kiutasítás alóli mentességet. Ennek alapján kiutasítható volt a tartomány gyű
lés osztrák vagy magyar állampolgárságú tagja is. Ez ellen a TÖSZ 34. §-ban biz
tosított mentelmi jog sem védte meg, mivel az csak beszédeik miatt illette meg a 
képviselőket, valamint a letartóztatástól és a bírói üldözéstől védte meg őket. A 
TÖSZ 18. §-a szerint csak tartományi illetőségű személyek rendelkezhettek gyüle

25. Királyfi: A választói jog és a tartományi illetőség Boszniában és Herczegovinában. In. 
Jogállam. Jog- és Államtudományi Közlöny, Bp. 1910. 256 -  57.
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kezési joggal. A Gy ülekezési törvény 6. §-a szerint külföldiek közügyek tárgyalá
sára összehívott gyűléseknél vezetők, rendezők nem lehettek. Az Egyletekről szó
ló törvény 20. §-a szerint külföldi egyén politikai egylet tagja nem lehetett. így az 
osztrák vagy magyar állampolgárok egy része rendelkezett a legfontosabb politi
kai joggal, a választójoggal, de alacsonyabb fokú politikai jogokkal nem. A „ bos- 
nyák alkotmány” a polgári jogok területén is különbséget tett helyi és nem helyi 
illetőségű személyek között. A tartományi illetőségű személyek szabadon választ
hattak foglalkozást (TÖSZ 5. §), tan- és nevelőintézetet alapíthattak (TÖSZ 13. §), 
nyelvi és kulturális jogokkal rendelkeztek (TÖSZ 11. §). Ennek értelmében ma
gyar (és osztrák) állampolgár nem helyi illetőségű személy nem hozhatott létre 
iskolákat, ami jelentősen csökkentette, gyengítette a magyar -  és az osztrák - befo
lyást Bosznia-Hercegovinában. A TÖSZ 2. §-a szerint a törvény előtt minden tar
tományi illetőségű személy egyenlő. Azaz a magyar és osztrák állampolgárokra a 
törvény eme paragrafusa nem vonatkozott.

Ezek után kíséreljük meg áttekinteni, miképpen vélekedtek a kortársak Bosz
nia-Hercegovina közjogi helyzetéről. A jogi vélemények nemcsak az osztrák és 
magyar jogászok között voltak eltérőek, de gyakran az azonos nemzethez tartozó 
szakemberek véleményei is eltértek egymástól.

Királyfi Árpád több nagyszabású tanulmányban foglalkozott az annexió közjo
gi vonatkozásaival.26 Véleménye szerint „ Bosznia de hire a magyar Szent Korona 
exclusiv domíniuma de facto azonban ideiglenesen Magyarország és Ausztria 
condominiumaként fog  kezelietni”'. Nemzetközi jogi szempontból szerinte Bosz
nia-Hercegovina vitás terület. Úgy vélte, mivel az 1867: XII. te. kizárta, hogy újabb 
közös ügyet lehessen létrehozni, ezért Bosznia-Hercegovina „kormányzatának ügye 
be sem illeszthető annak az államjogi viszonynak a keretébe, mely jelenleg Auszt
ria és Magyarország között fennáll.”. Bosznia-Hercegovina jog szerint Magyaror
szág szuverenitása alatt áll. de ez a gyakorlatban nem érvényesül, Bosznia-Herce
govinában közös, osztrák-magyar birtoklás valósul meg. A magyar államhatalom 
Bosznia-Hercegovina terű létén jogát önállóan nem gyakorolhatja, Bosznia-Herce
govina igazgatásáról saját nevében nem rendelkezhet. Azonban a Szent Korona 
joghatóságát Bosznia-Hercegovina felett nem szünteti meg a jog gyakorlásának 
módja. Azaz a Szent korona szuverenitása Bosznia-Hercegovina felett sértetlenül 
fennáll, tartalmi korlátozása ellenére. A jogot Bosznia-Hercegovinára nem adtuk

26. Királyfi Árpád: A z  állampolgári jogviszonyok Boszniában és Hercegovinában. In. Jogál
lam. Jog- és Államtudományi Szemle, Bp. 1909.; A választói jog és a tartományi illető
ség Boszniában és Hercegovinában. In. Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, Bp. 
1910. ; A bosnyák-herczegovinai tartomány i illetőség és következményei. In. Magyar Jo
gászegyleti Értekezések, III. évfolyam 21. füzet, 1911. július. 25 -  26.
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fel, csak a gyakorlását engedtük át egy idegen szervnek. „Ausztriának ez idő sze
rinti részesedése a tényleges közös uralomban nem jelenti tehát a souverainitás 
megosztását Bosznia felett Magyarország és Ausztria között, hanem azt csak úgy 
tekinthetjük, mint a magyar állam souverainitásának egy önakaratból vállalt kor
látozását. ” Ezt az elméletet Pál Alfréd „dologi jogi teóriának” minősítette.27 Ki
rályfi később módosította nézetét. Azt vallotta, hogy Bosznia-Hercegovina az an- 
nexióval nem került közvetlen kapcsolatba Ausztria- Magyarországgal, nem vált 
„alkotó részévé” valamely „magasabb állami egységnek”. Bosznia-Hercegovina 
szerinte a Monarchia két államának tartozéka, egy külön közigazgatási terület 
„corpus separatum”. Bosznia-Hercegovina a két állam ad hoc közös ügye: 
communia incidens,28

Tihanyi Lajos tanulmányában kijelentette, hogy- Bosznia-Hercegovina magyar 
államterületnek számít.29 Az annexió három tényezőjét említette: a kondomínium 
tényét, alanyainak szuverén voltát és a szuverének között fennálló Pragmatica 
Sanctio alapján kezelendő közös ügyet. Tihanyi szerint Bosznia-Hercegovina a 
Monarchia két államának közösen kezelendő, közös érdekű ügye,30 aminek indoka 
a célszerűség. Álláspontja szerint a Bosznia-Hercegovina feletti osztrák-magyar 
szuverenitás nem közös szuverenitás, hanem egyszerre osztrák és magyar szuvere
nitás, egymással jogviszonyban lévő két önálló jogalany egyidejűleg gyakorolt 
szuverenitása.

Búza László igyekezett cáfolni Királyfi nézeteit. A magyar államjog szerint 
területet csak törvényhozás módosíthat. A király parlamenti jóváhagyás nélkül nem 
csatolhatta Bosznia-Hercegovinát a Monarchiához. A magyar törvényjavaslat -  
helytelenül - az annexió tudomásulvételéről, nem pedig jóváhagyásáról szól. Búza 
szerint Bosznia-Hercegovina ipso iure nem vált az annexió proklamálásával Ma
gyarország területévé, mivel ahhoz kellett volna egy visszacsatolási aktus. Bosz
nia-Hercegovina nem rendelkezik semmilyen államisággal, Ausztriának és Ma
gyarországnak alárendelt terület (subordinate). Az államhatalom gyakorlása Bosz
nia-Hercegovinában a két állam közös szervei révén valósul meg, azt Bosznia- 
Hercegovina önállóan nem módosíthatja. Bosznia-Hercegovinának nincs államfő
je. Mivel Ausztria és Magyarország unióban lévő független államok, felettük nincs 
egy' magasabb állami közület, nincs egységes osztrák-magyar birodalom, ezért

27. Pál, 1913. 30.
28. Királyfi, 1911.25-26.
29. Tihanyi Lajos: Bosznia-Herczegovinát érintő viszonyaink jogi természete. In: Magyar 

Jogászegyleti Értekezések, Hí. évfolyam 23. füzet, 1911. szeptember. 14 -  21.
30. Tihanyi csak azt felejtette el, hogy a közösen kezelendő ügyeket mindkét állam a saját 

szervei által intézte, Bosznia-Hercegovinában viszont a közös pénzügyminisztérium vé
gezte a közigazgatást.
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Bosznia-Hercegovina nem lehet birodalmi tartomány. Véleménye szerint Bosznia- 
Hercegovina Ausztria és Magyarország mellékországa. Nem tartozik sem Magya
rországhoz, sem Ausztriához, nem fogja át egy magasabb szintű politikai egység.31

Pál Alfréd Tihanyi és Búza nézeteit „kötelmi jogi teóriának’' minősítette. E 
nézet szerint Magyarország nem szerezné vissza ipso iure Bosznia-Hercegovinát, 
még akkor sem, ha az Országgyűlés elfogadna egy annexiós törvényjavaslatot. 
Csak a Bosznia-Hercegovinára vonatkozó jogcímet tartaná fenn, mivel az államok 
tulajdonszerzése elsősorban hatalom és nem jogcím kérdése. Pál Alfréd szintén 
ezt az elméletet fogadta el.32

Az osztrák vélemények, mint már utaltunk rá, teljesen eltérő jogi alapon, az 
egységes összbirodalom (Gesammtmonarchie) elfogadásán jöttek létre. De itt is 
találunk jelentős eltéréseket. Dänischer von Kallenberg Bosznia-Hercegovinát a 
Monarchia provinciájának, domíniumának, dominium imperatorisának tartotta. 
Bosznia-Hercegovina szerinte „österreichisch- ungarisches Reichsland”. így ha
tározta meg Bosznia-Hercegovinát az osztrák törvényjavaslat is, azzal, hogy terü
letjogi változás nem következett be az annexió után. Ezt hangoztatta báró Bienerth 
osztrák miniszterelnök is: „in dem gebietsrechtlichen Verhältnisse der beiden 
Provinzen zu Österreich und Ungarn tritt eine Änderung nicht ein”, „Bosnien 
und die Herzegowina werden weder dem einen, noch dem anderen Teile der 
Monarchie gebietsrechtlich einverleibt... gebietsrechtliche Sonderstellung als nicht 
ungarischer und nicht österreichischer Länder. ”33 Bernalzik és Herrnritt Tihanyi
hoz és Búzához hasonlóan a kondominium elméletét fogadta el. Leo Geller szerint 
pedig Bosznia-Hercegovina a Monarchia külön állama: „... sondern auch die beiden 
anderen Staaten der Monarchie.. ”, amelynek nemzetközi jogi helyzete változat
lan maradt {„der völkerrechtliche Status des Landes bleibt unverändert. ”). Ez az 
egyik markáns különbség a magyar és osztrák álláspont között. Amíg a magyar 
álláspont szerint Bosznia-Hercegovina nemzetközi jogi helyzete megváltozott, de 
a közjogi helyzete ideiglenesen továbbra is változatlan maradt, addig az osztrákok 
éppen ellenkezőleg vélekedtek. Geller szerint ellenkezne a Berlini Szerződéssel, 
ha Bosznia-Hercegovina a Monarchia provinciája lenne. Elutasította a birodalmi 
tartomány elméletét is, mivel Ausztria-Magyarország államjogi szerkezete, a dua
lisztikus berendezkedés ezt kizárja. Geller tehát hasonlóan értelmezte a dualista 
szerkezetet, mint a magyarországi közjogi gondolkodás, mégis teljesen eltérő kö
vetkeztetéseket vont le belőle. Bosznia-Hercegovina szerinte saját politikai közös

31. Búza László: Bosznia és Herczegovina államjogi helyzete. In: Magyar Jogászegyleti Ér
tekezések, III. évfolyam 24. füzet, 1911. október. 5 -8 .

32. Pál, 1913. 31.
33. Királyfi. Jogállam, 1909. 442.
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séggel (Gemeinwesen) rendelkezett és a Monarchia két másik állama melleit állt - 
tehát nem volt velük szemben alárendelt helyzetben. Bosznia-Hercegovina társor
szág a reálunióban, közös uralkodóval, területe a közös vámterület része. Az alá
rendelt viszony csak a közös ügyekre korlátozódott. A közös minisztérium mind
három közösség számára végrehajtó szerv, ezen felül Bosznia-Hercegovina eseté
ben még felügyeleti és irányító jogkört is gyakorolt. Geller szerint véleményét az 
is alátámasztotta, hogy a TÖSZ 1. §-a kimondta: Bosznia-Hercegovina külön köz- 
igazgatási egységet képez.34

Természetesen a magyar közjog igyekezett cáfolni Geller trialista elméletét. Az 
uralkodói hatalmat az osztrák császár és magyar király gyakorolta, ezekben a mi
nőségeiben, és nem létezett bosnyák királyi cím (mint már említettük a ma
gyar királyi cím tartalmazta a „Ráma királya" méltóságot). Bosznia-Hercegovina 
közigazgatását közös szerv végezte, nem pedig bosnyák. A közös pénzügyminisz
térium a delegációnak és nem a bosnyák tartománygyűlésnek volt felelős. A két 
kormány alkotmányos befolyást gyakorolt Bosznia-Hercegovina igazgatására. A 
tartományi kormány sem a tartomány gyűlésnek, hanem a közös pénzügyminiszté
riumnak volt felelős. Nincs önálló bosnyák közhatalom.35

Gustav Steinbach Gellertől eltérően Bosznia-Hercegovinát a Monarchia pro
v inciájának  tarto tta: egy külön közigazgatás alatt álló osztrák-magyar 
kondomímumnak Bosznia-Hercegovina esetében hiányzik az államiság legfonto
sabb összetevője, az akaratnyilvánítás szabadsága. Bosznia-Hercegovina leginkább 
mellékországnak tekinthető, mivel rá nézve megfelel Jelűnek a definíciója a 
mellékországról: „A mellékország egy államszövetség azon része, mely politikai
lag alárendelt szerepet játszik, úgy, hog)1 a főországban összpontosuló állami élet 
lényeges tartalmában nem vesz részi. ” Bosznia-Hercegovina a Monarchia integ
ráns része, nem pedig egy egységes államszövetség alkotója. Bosznia-Hercegovi
na Ausztria és Magyarország állami életében nem vesz részt, a közös ügyekre a 
legcsekélyebb befolyást sem gyakorol, viszont Ausztria és Magyarország jelentős 
szerepet játszik Bosznia-Hercegovina igazgatásában és az autonóm törvényhozás
ban. Bosznia-Hercegovina egyedülálló fajtája a kondomíniumnak: csak egy szu
verén uralja, ebben az esetben azonban ez két szuverén személyiséget jelent, Ausztria 
császárát és Magyarország királyát. Ennek a két államnak a nevében gyakorolja a 
szuverén a kondomíniumot. Steinbach az annexió következményeként a trialista 
tendenciák erősödését jósolta, mivel szerinte az alkotmányos rendszer bevezetése

34. Geller, Leo: Bosnisch- Hercegoviin sehe Verfassungs- und politische Grundgesetze. Wien, 
1910. 11 -  12.

35. Pál. 1913. 12-13.
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Bosznia-Hercegovinában meg fogja növelni a bosnyák nemzet vágyát arra, hogy 
nagyobb politikai szerepet játsszon a Monarchia életében.36

Karl Lamp, a czemowitzi egyetem tanára terjedelmes tanulmányában mind 
Gellertől, mind Steinbachtól eltérő következtetésekre jutott. Lamp Bosznia-Her
cegovina közjogi helyzetének vizsgálatával azt kívánta bebizonyítani, hogy a Mo
narchia egy egységes birodalom, amely nemzetközi jogi és közjogi jogalanyiság
gal is rendelkezik, ahol egységes, szervezetileg és funkcionálisan osztatlan biro
dalmi hatalom érvényesül. Véleménye szerint Ferenc József nemcsak magyar ki
rály és osztrák császár, hanem az összbirodalom uralkodója is egyben („Kaiser 
von Oesterreich-Ungarn”). Lamp a „bosnyák alkotmányt’’, mint az „osztrák-ma
gyar birodalmi alkotmány egy’ darabját” említi („ein Stück der österreichisch
ungarischen Reichsverfassung ”). Lamp szerint Bosznia-Hercegovina közjogi hely
zete az annexió után világosan jelzi egy Ausztriánál és Magyarországnál maga
sabb politikai jo g i  egy ség létezését. Csak így magyarázható és érthető meg szerin
te Bosznia-Hercegovina és a Monarchia közjogi kapcsolata. Hiszen Bosznia-Her
cegovina egyik államhoz sem kapcsolódik, akkor pedig csakis az egységes biroda
lomhoz tartozhat. Lamp szerint Bosznia-Hercegovina az összbirodalom gyakorlat
ban is megvalósult jele, ezért Bosznia-Hercegovina nem más, mint a Monarchia 
gyarmata („Kolonie”) vagy birodalmi tartomány. Ennek alátámasztására a követ
kező érveket hozta fel: Bosznia-Hercegovinának kívülről kapott külön szervezete 
van, nem képes az önszerveződésre, feltétlen alávetett a birodalmi hatalomnak, 
nem része az „osztrák-magyar alkotmányosságnak”, nincs beleszólása a biroda
lom sorsának alakulásába és a „birodalom részországainak” viszonyaiba („der 
A usschluá von der Verfassung Oesterreich- Ungarns und von Mitbestimmungsrechte 
über die Schicksale des Reiches und über sein Verhältnis zu den Teilstaaten des 
Reiches”). Lamp véleménye szerint Bosznia-Hercegovina kétségtelenül a közös 
ügyek közé tartozott, bár Lamp a delegációkat is a közös szervek közé sorolta, 
pedig nyilvánvalóan nem voltak azok. Helytelenül írta azt, hogy a delegációk fele
részben a magyar, felerészben az osztrák törvényhozás képviselőiből állnak. Néze
te szerint Bosznia-Hercegovina azért minősül közös ügynek, mivel „egységes bi
rodalmi hatalom” („einheitliches Reichsgewalt”)  gyakorolja a hatalmat a közös 
pénzügyminisztérium és az annak alárendelt szervek által.37

Természetesen Lamp nézete gyökeresen szemben állt a magyar közjogi állás
ponttal. A birodalmi centralizáció, az egységes birodalmi hatalom, alkotmány, tör

36. Steinbach, Gustav: Die bosnische Verfassung, ln. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Band 
IV. Tübingen, 1910. 479-97.

37. Lamp, Karl: Die Verfassung von Bosnien und der Herzegowina vom 17. Februar 1910. 
In. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Band V. Tübingen, 1911. 137 -  230.

191



vényhozás, közegek, birodalmi polgárság gondolatát a magyar közjog élesen el
utasította. A Bosznia-Hercegovinára vonatkozó törvényeket két külön törvényho
zás hozta meg, a „ bosnvák alkotmány ” „pedig nem csekély befolyást hagyott a két 
kormány számára Bosznia-Hercegovina közigazgatása felett. ”3S

Bosznia-Hercegovina rendezetlen közjogi helyzete nemcsak a Monarchia köz
jogi helyzetének bizonytalanságát, egyfajta ideiglenességét mutatta meg, hanem 
súlyos gyakorlati problémákat is felvetett. Ha ugyanis Bosznia-Hercegovina a 
Monarchia egyik államával sem került szervesen közjogi kapcsolatba, nem vált 
sem Magyarország, sem Ausztria részévé és nem létezett közös osztrák-magyar 
állampolgárság sem, akkor vajon abosnyákok milyen állam polgárainak tarthatták 
magukat? Mivel nem létezett bosnyák állam sem, ezért bosnvák állampolgárság 
sem létezett. Ebből - többek között - akkor válhatott gyakorlati probléma, ha egy 
boszniai illetőségű személy külföldön bajba került. Kérhette-e ilyen esetben az 
osztrák-magyar konzulátus segítségét, hiszen sem osztrák, sem magyar állampol
gársággal nem rendelkezett. Az annexió következtében a bosnyákok elvesztették 
török állampolgárságukat is, így a hontalanok egy különleges kategóriáját képez
ték, mivel egy' olyan hatalomnak voltak alárendelve, amely, mint önálló jogalany 
és államhatalom -  a magyar közjogi felfogás értelmében - nem is létezett.38 39Király
fi szerint az állampolgárság helyett bevezetett helyi (tartományi) illetőség, mint 
státus nem az állampolgárság melletti alacsonyabb kategória, hanem önálló ho
nossági státus. A „bosnyák alkotmány” olyan jogokkal ruházta fel a bosnyákokat, 
amilyenek csak állampolgároknak vannak. Honnan ered azonban a helyi illetőség, 
mi a forrása, melyik államhatalomhoz köthető? Királyfi szerint itt egy új, eddig 
nem létezett államhatalom jelentkezik, mely a bosnyákokat közvetlenül a Monar
chiához, mint önálló jogalanyhoz köti. A bosnyák-hercegovinai tartományi illető
ség nem más, mint az egységes birodalmi állampolgárság tiszta formája, a Monar
chia állampolgárságának az elismerése - vélte Királyfi. Ugyanígy a tartománygyű
lés, ahol együtt ülésezik a bosnyák, a magyar és az osztrák képviselő, a birodalmi 
parlament eszméjének a megvalósulása. Ha pedig van közös állampolgárság és

38. Az osztrákok régi vágya volt a két állam polgárainak valamiféle közös állampolgári stá
tust adni. Fierlinger, m&jd Karmins ki a „Bunáesindigenat” fogalmát kívánta volna beve
zetni, M ilner a közös hadseregben és intézményekben szolgálók helyzetét a kettős állam
polgárság („obligate Doppelbürgerschaft ”) létesítésével képzelte megoldani. Később ja
vasolta a , Jleichsbürgerschaft ” elnevezés bevezetését. Dänischer von Kallenberg állítot
ta, és bizonyítani vélte egy osztrák- magyar birodalmi állampolgárság létezését 
{„österreichisch-ungarische Reichsangehörigkeit"). K irályfi: jogállam 1910.254 -  55.

39. Királyfi, Jogállam, 1909. 432 -  51. Királyfival ellentétben Kmety Károly szerint a bos
nyákok az. annexió után automatikusan elnyerték a magyar állampolgárságot. Pesti Hír
lap, 1908. október 11. „Hová tartozik Bosznia?”
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közös parlament, léteznie kell egy területnek, ahol ezek működnek, ez pedig Bosz
nia-Hercegovina, a közös birodalmi terület.40

Búza igyekezett cáfolni Királyfi nézeteit. Szerinte az állampolgárság nem fel
tételez önálló államot, hiszen van finn, kanadai és ausztrál állampolgárság, de ilyen 
államok nincsenek. A tartományi illetőség alapján a bosnyákoknak nincsenek jo 
gaik, kötelességeik Magyarországgal és Ausztriával szemben, csak Bosznia-Her
cegovinával, mint külön politikai „közületiéi” szemben.

Pál Alfréd szerint a tartományi illetőség nem jelent birodalmi vagy bosnyák 
állampolgárságot, hanem egy másodlagos politikai státus, melyet átmenetileg ru
háztak fel önállósággal. A törvényhozás a helyzet ideiglenes jellege miatt ruházta 
fel a bosnyák honosokat csak tartományi illetőséggel és nem állampolgársággal. 
Pál szerint az, hogy a két állam polgárai tartományi illetőséget nyerhetnek anélkül, 
hogy állampolgárságukból kiesnének, ellentmond annak, hogy a tartományi illető
ség a külön bosnyák állam jele.41

Ne gondoljuk, hogy az osztrák vagy magyar állampolgárság és a bosnyák ille
tőség egyidejű fennállása nem okozott problémát. Egy magyar állampolgár bosz
niai honos Magyarországon és Boszniában is védköteles volt, Magyarországon a 
magyar, Boszniában a bosnyák véderőtörvény szerint. A bosnyák törvény szerint a 
20., a magyar törvény szerint a 21. évét betöltve állott fenn a védkötelezettség. így 
előfordulhatott, hogy míg Bosznia-Hercegovinában a szolgálatát töltötte, Magya
rországon is be kellett volna vonulnia. Egy magyar állampolgár számára előnyö
sebb volt a bosnyák törvény hatálya alá tartozni, mert ott ismerték a védkötelezett
ség megváltásának intézményét. Visszás helyzetet eredményezhetett a választójog 
szabályozása is. Egy bosnyák honos magyar vagy osztrák állampolgárnak mindkét 
státusa alapján volt választójoga. Sokkal furcsább és extrémebb helyzetek is adód
hattak. Ha egy magyar állampolgár bosnyák honos áttért az iszlám hitre, akkor a 
Bosznia területén törvényesen működő sári a jog szerint akár négy felesége is lehe
tett. Ez a magyar jog szerint nem minősült érvényes házasságnak, tehát ha a férfi 
négy feleségével együtt Magyarországra települt, nem lehetett ellene büntetőeljá
rást indítani kettős házasság miatt. A magyar bíróság az, ilyen kapcsolatból szárma
zó utódokat nem tartotta törvényes utódoknak. Bonyolíthatta a helyzetet, ha a ma
gyar állampolgár bosnyák honos Törökországban tért át, mivel ezzel megszerezte 
a török állampolgárságot is. így egy személyben lett magyar és török állampolgár 
valamint bosnyák honos.42

40. Királyfi, Jogállam, 1910. 260.
41. Aközös pénzügyminisztérium 1911. május 16-i, 6670. B. H. és 1912. február 6-i, 772. B. 

H. rendelete. PáL 1933. 48.
42. Királyfi, 1911. 31-102.
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Hogyan lehetne összegezni az armexió közjogi problémáját? Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az annexió belpolitikai, diplomáciai összefüggéseit, hiszen a jog 
csupán a probléma egyik oldalát mutatja. Az annexió kérdését azonban tágabb 
kontextusban kell szemlélni. A magyar politikai közvélemény ellentmondóan rea
gált az annexióra. Nem kezdeményezte, de elfogadta, bírálta, de a nagyhatalmak 
és Szerbia támadásával szemben védelmezte az, annexiót. Csak úgy tartotta elfo
gadhatónak az annexiót, ha az nem veszélyezteti a dualista szerkezetet. A magyar 
közvélemény mindennél jobban félt egy esetleges trialista fordulattól, s ezt meg
erősítette a Boszniában aktív szerb és horvát agitáció.43 Az annektált tartományo
kat nem szabad egyből Magyarországhoz csatolni, mert békét nem, csak végzetes 
helyzetet teremtene a délszláv állameszme híveinek -  vélték. Az azonnali kapcso
latot a valós politikai erőviszonyok sem tették lehetővé. Ezért nem szabad („ hebe
hurgyán ”)  azonnal a teljes reintegrációt követelni, mivel egy ötmilliós délszláv 
egység jönne létre, finnek a „politikailag föltétlenül veszedelmes pénzügyileg na
gyion terhes és gazdaságilag fejletlen országnak a magyar államiságba való bele
foglalása... erős biztosítékok híján és elméleti hebehurgyasággal Magyarország 
nyakába nagy kölöncöt akasztana, de annál jobban megkönnyítené... a nagy dél
szláv államalkotási törekvések játékát. ”44 Bosznia-Hercegovina Magyarország
hoz csatolása föltartóztathatatlanul a föderális államhoz vezetne, az pedig az össz- 
birodalmi föderalizmushoz.45 A reálisan gondolkodó magyar politikusok - ifj. gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszter, gróf Tisza István exminiszterelnök - tisztán lát
ták, mekkora veszélyeket rejtene magában Bosznia-Hercegovina Magyarország
hoz való csatolása. Éppen ezért sem a koalíciós kormány, sem az 1910-es választá
sok után hatalomra került munkapárti kormány nem nagyon forszírozta az annexió 
törvénybe iktatását.46 Már csak azért sem, mert arra nagyon kevés volt az esély, 
hogy a magyar és osztrák országgyűlés az annexióva! kapcsolatban egybehangzó 
törvényszöveget fogadjon el. Mind a politikai érdek, mind a jogi álláspont messze 
nem volt azonos Bécsben és Budapesten.

43. Pát Alfréd idézi egy Krsnjavi new szerzőnek az Österreichisches Rimdschauban megje
lent írását, melyben kifejti, hogy a Monarchia szláv lakossága „de lege ferenda” Bosz
nia-Hercegovinát a Monarchia harmadik önálló államának tartja. Geller szerint a trializ- 
mus „de lege la ta ” létrejött. Pál. 1913. 11.

44. Az Újság, 1908. október 6. „Bulgária, Bosznia”, Királyfi, Jogállam, 1909. 452.; Pál, 
1913.31.; Szeghalmi Gyula: Bosznia-Hercegovina története a legrégibb időktől napjain
kig, különös tekintettel az annexióra. 1909. i 03-104.

45. Egyetértés, 1908. október 13. „Kétes történelmi értékek”.
46. Néhány képviselő hiányolta, hogy a trónbeszéd nem tett említést az armexióról. G róf 

Batthyány Tivadar és Rakovszky Béla beszéde. Képviselőházi Napló, 8. és 9. ülés, I. 
kötet 1910. julius 8. és 9. Bp. 1910. 58-59. és 75.
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Az annexió közjogi jelentőségét az mutatta meg, hogy rávilágított arra, hogy a 
kiegyezéssel létrehozott rendszer nem képes megemészteni egy olyan közjogi vál
tozást, melyre a dualista rendszer megalkotói nem hoztak létre külön szabályt vagy 
eljárást. Hogyan lehetett volna hozzákapcsolni a dualizmus rendszeréhez egy ere
detileg oda nem tartozó területet, úgy, hogy a fennálló rendszer ne sérüljön, ne rop
panjon bele? Az annexió közjogi problémája jellemző a rendszerre, mert előtűnik a 
merevsége, változásokhoz való alkalmazkodásának képtelensége, hogy legyen bár
milyen kormány a hatalomban, semmit sem tud kezdeni a mozgástér hiánya miatt. 
A dualista struktúra nem tudott mit kezdeni egy' oda nem illő, tőle idegen, eltérő 
közjogi szituációval. „A baj az voit, hogy az újonnan szerzett tartományokkal a 
Monarchia nem tudott mit kezdeni. Nem csatolhatta sem Ausztriához, sem Magya
rországhoz - nehogy az egyensúly felbillenjen köztük - és nem választhatta az egye
dül logikus megoldást a Horvátországgal való egyesülést sem, mivel annak követ
kezménye a dualizmusnak tnaiizmussá való átalakulása lett volna, a trializmusnak 
pedig a föderáció: a Monarchia átalakulása szláv többségű állammá. ”.47

Az annexió azt is megmutatta, hogy a legfontosabb döntéseket nem a magyar 
közjognak megfelelően hozzák. Intézményes keretek között az annexiót meghozó 
politikai döntéssel nem lehetett mit kezdeni. A fontos, a Monarchia mindkét álla
mát érintő döntések nem intézményes keretek között születtek. Közjogi értelem
ben valóban nem létezett egységes Monarchia - nem volt egységes törvényhozás, 
kormány, törvények, államterület, állampolgárság - de mégis volt egy magasabb 
egység, ha úgy tetszik, birodalom, amely nem Ausztria és Magyarország közös 
érdekeit képviselte, hanem a Monarchia érdekeit.48

47. Herczegh Géza ezt az okkupációra értette, de megállapítása az armexióra is illik. Heivzegh 
Géza: Magyarország külpolitikája 896-1919. Bp. 1987. 301.

48. A forrásokban gyakran felbukkant az a kifejezés, hogy a „Monarchia két állama”. Ha 
Magyarország teljes jogképességgel rendelkező állam és a „Monarchia” pusztán egy fo
galom, vajon hogyan lehet egy fogalomnak két állam is birtokában? Ha csak közös ural
kodó lett volna, miért nem az Őfelsége két állama kifejezést használták? így mégis lennie 
kellett egy magasabb fokú jogalanynak, amely a két államot mintegy „birtokolta”.

195



Szilárd Szabó

The legal-constitutional respects of the annexation 
of Bosnia-Herzegovina in 1908

The annexation of Bosnia-Herzegovina in 1908 set a rather delicate legal-constitu
tional situation for the dualist Autrian-Hungarian Monarchy. Act XII o f 1867 did 
not provide anything about the settlement of the legal situation in case of the Em
pire’s territorial growth. Thus, both of the states o f the Empire laid its legal claim 
to the annexed province. The paper endeavours to introduce this delicate legal and 
political situation and traces what argumentation was used by the parliamentary 
representatives of the two parties to fortify their alleged truth, while the state ad
ministration were struggling with the governance o f the province, sunk into a po
litically and legally disentangled.
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