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Az Osztrák-Magyar Monarchia közös 
minisztertanácsa 1883-1895*

Az előzőekben, tematikus rendbe csoportosítva, a közös 
minisztertanács elé kerülő konkrét ügyekről nyújtottunk át
tekintést A bemutatás során figyelmet fordítottunk az ügy 
keletkezésére, a közös minisztertanácson történt megtár
gyalására, úgyszintén, amennyiben az a közös miniszterta
nácson nem következett be, annak végleges elintézésére. A 
bemutatás során természetesen hivataltörténcti, vagy ha úgy 
tetszik, intézménytörténcti aspektust is alkalmaztunk, és a 
konkrét ügyek kapcsán a döntési mechanizmus, az érdek- 
manifesztáció és a pozicionális szféra kérdéskörét is érintet
tük. Ez a látószög azonban, minthogy konkrét ügyekre irá
nyult, nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy nagyobb mére
teket is nyílásába fogjon, és a közös minisztertanács műkö
désének egészére rálátást biztosítson. Hogy a közös minisz
tertanács milyen helyet foglalt el a Monarchia politikai 
struktúrájában, hogy a döntések milyen érdekeket érvénye
sítettek, illetve milyen érdekek érvényesítésének álltak útjá
ban, és hogy a pozíció milyen befolyást biztosított — még 
további megvilágításra vár. A továbbiakban, elsősorban a 
bemutatott konkrét ügyek fényében, ennek ábrázolására te
szünk kísérletet.

A hatáskör és a döntési mechanizmus.

A hatáskör vizsgálata során a kutató rögtön egy félig termi
nológiai, félig közjogi problémába ütközik: kormányt alko
tott-e a közös miniszterek együttese? A magyar kiegyezési 
törvény és az osztrák delegációs törvény ebben a tekintet
ben egybenhangzóan a „közös minisztérium” kifejezést 
használja. A probléma terminológiai része abból fakad, 
hogy a magyar nyelvben a „minisztérium” kifejezésnek más 
volt a múltszázadi, és megint más a mai értelme: akkor a 
kormányt és az egyes minisztériumokat egyszerre értették 
alatta, ma viszont csak az utóbbiakat Hogy a minisztérium 
a kormány szinonimája volt, kitűnik az 1848. évi 111. tör
vénycikkből, amely a felelős magyar minisztérium megala
kításáról szól, és amely egyes paragrafusaiban kormány 
helyett mindvégig minisztériumról beszél.1 Nincs semmi 
alapja feltételezni, hogy a hatvanhetes törvények magyar 
megszövegezői a közös minisztériumon nem közös kor
mányt értettek. A kiegyezést követő első évtizedekben a 
közjogi felfogás teljes mértékben harmonizált a terminoló
giával. Magyar részről az első delegációs ülés alkalmával, 
1868-ban csupán a Rcichsministerium kifejezést kifogásol
ták, és teljesen megnyugodtak abban, hogy azon osztrák 
részről közös minisztériumot értettek'2 3Andrássy ugyan

Készlet egy nagyobb tanulmányból.

egy alkalommal a közös minisztertanácson kétségesnek 
mondta, hogy a közös miniszterek testületileg kormányt 
képeznének? de előtte is, utána is gyakran használta mind 
a közös kormány, mind a közös minisztérium kifejezést 
Az általunk tárgyalt időszakban is teljesen magától értetődő 
volt ez a szóhasználat. Kálnoky például az 1886. szeptem
ber 25-i ülésen egymás után mondott közös minisztériumot 
és közös kormányt,5 és a jelenlévő Tisza Kálmán, akinek 
pedig volt érzéke a közjogi kérdések iránt, nem tiltakozott. 
Sőt az 1888. január 5-i ülésen ő maga is a közös minisztéri
um kifejezéssel élt, és a szövegösszefüggésből nyilvánvaló, 
hogy azon a közös minisztertanácsot értette. A magyar 
minisztertanács jegyzőkönyveiben is gyakran előfordult a 
közös minisztérium kifejezés, minden alkalommal úgy, 
mint a közös kormány szinonimája.7 A magyar kormány az 
ellen sem tiltakozott, hogy a nemzetközi szerződések szöve
gében a közös kormány kifejezés szerepeljen, és például a 
Németországgal 1880-ban kötött kereskedelmi egyezményt 
az országgyűlés úgy iktatta törvénybe, hogy annak praeam- 
bulumában ott volt az ominózus „cs. és kir. osztrák-magyar 
kormány” megnevezés.8 Az a verzió, hogy a közös minisz
terek nem alkotnak kormányt, Bánfly magyar miniszterel
nöknek egy, a magyar képviselőházban elhangzott interpel
lációra adandó választervezetében fordult elő először. A 
választervezetben az állt, hogy a közös miniszterek nem 
alkotnak szabványos kormányt (kein einhcitlichcs Cabinet 
bilden), és hogy azok a miniszteri konferenciák, amelyeken 
a közös miniszterek mellett a két államterület kormányainak 
tagjai is részt vesznek, nem szabványos minisztertanácsok. 
A választervezetnek erre a pontjára Goluchowski közös kül
ügyminiszter azt a megjegyzést tette, hogy a „szabványos” 
helyett célszerűbb lenne a „tulajdonképpeni” (eigcntliches) 
jelző használata, de a probléma érdemi részét nem érintet
te.10 Pedig eddigre már készen állott a közös külügyminisz
tériumban egy „Staatsrechtliche Notiz” című feljegyzés, 
amelynek szerzője különféle argumentumokkal alátámaszt
va leszögezte, hogy a k. u. k. Regierung kifejezés államjogi 
tekintetben teljesen korrekt.11 Végnélküli közjogi kötélhú
zás indult meg ezzel, amely jószerivel a Monarchia fennál
lásáig eltartott.12

A kortársakat megosztó közjogi probléma a történetírást 
is foglalkoztatta, az osztrák-magyar szembenállás azonban 
örvendetes módon reprodukálódott. Somogyi Éva abban 
összegezte véleményét, hogy „valóban nem egyértelmű, 
hogy a közös miniszterek kormányt alkottak-e vagy sem, 
hogy a közös minisztertanács elnöke birodalmi miniszter-
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nek tekinthető-e vagy sem, de hogy ilyen tendenciák a gya
korlat kényszere folytán érvényesültek, az nyilvánvaló”.13 
Elasztikus értelmezésének megfelelően terminológiai újí
tást is bevezetett, és a „közös kormányzat” kifejezést alkal
mazta, aminek feltehetően az az olvasata, hogy ha nem is 
kormány, de kormányfőié. Nem túl szerencsés újítás ez, 
mert eltekintve attól, hogy a kormányzat kifejezést annaki
dején, így a kiegyezési törvényben is a kormány megjelö
lésére használták,14 csak a terminológiai gondokat szaporít
ja. Komjáthy Miklós arra a következtetésre jutott, hogy „az 
első világháború alatt a közös minisztertanács útban volt 
afelé, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia kormányává, bi
rodalmi kormánnyá legyen”.15 (Wáhrend des ersten Weltk- 
riegs wardergemcinsame Ministcrrat schon aufdetn Wege, 
Rcgicrung dér Östcrrcichisch-Ungarischcn Monarchie, eine 
Reicksregierung zu werden.”) Walter Goldinger nem osztja 
ezt a véleményt. „Ob mán allerdings mit Rccht sagen kaim 
— írja — dass dér gemeinsame Ministcrrat in seinem letz- 
ten Stádium, in den Jahre des ersten Weltkriges, doch ciné 
Art Rcichsrcgierung wurde, wie Komjáthy mcint, ist von 
dér Struktur her eher zu vemeincn.” 16 

A töreténctírói értelmezésekben a kormányjelleg megíté
lésénél a közjog és a funkció meglehetősen egymásra csú
szik: Somogyi Évánál mindkettőről szó van, Komjáthy 
Miklósnál és Walter Goldingcmcl inkább csak az utóbbiról. 
A problémát tisztán közjogi aspektusból szemlélve a ma
gunk részéről úgy véljük, hogy a korabeli osztrák felfogás 
a leginkább helytálló, amely korrektnek minősítette a k. u. k. 
Regicrung kifejezés használatát, és a három kormányban 
látta megtestesülni az Osztrák-Magyar Monarchia együttes 
végrehajtó hatalmát.17 Ez volt egyébként, mint láttuk, az 
eredeti, a kiegyezés idején vallott, és több mint negyedszá
zadig fenntartott magyar álláspont is. Mert igaz ugyan, hogy 
a magyar kiegyezési törvény a közös minisztériumról szól
va annak hatáskörét csak negatív értelemben határozta meg 
(„azon tárgyakra nézve, melyek ... se a magyar korona or
szágainak, se Őfelsége többi országainak külön kormány
zata alá nem tartoznak”18), de más összefüggésben világo
san leszögezte, hogy a „közös és együttes védelemről”, és 
annak két eszközéről, a külügyről és a hadügyről van szó. 
Márpedig a külügy és a hadügy az állami szuverenitás két 
legfontosabb ismertető jegye, tipikusan olyan attribútum, 
amely a végrehajtó hatalom tevékenységi körébe tartozik. 
Hogy a magyar kormány egy másik testület javára mondott 
le c jogok szuverén gyakorlásáról, kitűnik abból, hogy a 
törvény ezen ügyek intézésében nemcsak az egyes minisz
terek, hanem a minisztérium egészének felelősségét is meg
állapította. Ugyanakkor e törvény (az osztrák megfe
lelőjével együtt) a külügy vonatkozásában kifejezetten le
szögezte, hogy az „mindkét fél minisztériumával (értsd: 
kormányával) egyetértésben és azok beleegyezése mel
lett”* intézendő, a hadügyről szólva is számos vonatkozás
ban (így a védelmi rendszer megállapításában) szankcionál
ta a két kormány különleges jogait.21 A magyar kormány 
tehát az osztrákkal együtt olyan testületre ruházta át szuve
rén jogai egy részének gyakorlását, amelyre maga is befo
lyással bírt és amelynek döntéseiért a dolog természetéből 
adódóan maga is felelősséggel tartozott, és ez a testület 
csakis a közös minisztertanács lehetett. Közjogi értelemben 
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ezért, véleményünk szerint, a közös minisztertanács tekint
hető az Osztrák-Magyar Monarchia közös kormányának.

Az állami szuverenitás biztosítása, a magyar kiegyezési 
törvény szavai szerint a védelem, és annak két eszközének, 
a külügynek és hadügynek használata az állami egzisztencia 
szempontjából az elsődleges fontosságú politikai döntése
ket involválta. A külpolitikai stratégia meghatározását, min
denekelőtt annak megállapítását, hogy a biztonságot mely 
állam, vagy mely államok veszélyeztetik, és hogy a veszély 
elhárításának mi a legmegfelelőbb módja: a szövetségi po
litika, a saját erő demonstrálása, vagy éppenséggel az állam 
ultima rációja, a háború. Ugyancsak ide tartozott a nem 
saját kezdeményezésből előállott, de az állam nemzetközi 
pozícióját érintő válságok és háborúk kapcsán kialakítandó 
álláspont, annak eldöltése, hogy a neutralitás, valamelyik 
háborúzó féllel szembeni elkötelezettség, vagy a fegyveres 
beavatkozás a leginkább célravezető. Végül minthogy a 
Monarchia nagyhatalom volt, ide tartozott a neláni terjesz
kedés, tcrületfoglalás kérdéseiben való állásfoglalás, annak 
eldöntése, hogy szükséges és célszerű-e a Monarchia terü
leti állományának megnövelése. A törvényekben termé
szetesen nem volt szó sem külpolitikai stratégiáról, sem az 
állam nemzetközi pozíciójáról, sem a nagyhatalmi állás kri
tériumairól. Az ezekkel kapcsolatos döntéshozatal azonban 
a szuverenitás biztosításának fogalomkörébe tartozott és 
amikor a magyar és az osztrák kormány a „közös és együt
tes védelmet” határozta el, az állam külső funkcionálásával 
kapcsolatos jogosítványokat a közös minisztertanácsra ru
házta át.

A kutató itt ütközik a leglényegesebb, mondhatni a tulaj
donképpeni kérdésbe. Mert jóllehet bizonyos nézőpontból 
annak is van jelentősége, hogy a közös miniszterek együt
tese, vagy a közös minisztertanács kormánynak minősül-e, 
avagy nem, a közjogi minősítés azonban ennek a testületnek 
a tényleges hatáskörét nem határozza meg. A történelem az 
elmúlt században, csakúgy, mint napjainkban sok olyan pél
dát ismert és ismer, amikor alkotmányjogi szempontból tö
kéletes kormány volt a kormány, mégsem testesítette meg 
a tényleges végrehajtó hatalmat. A kutatónak esetünkben is 
arra a kérdésre kell elsősorban választ adnia, hogy a közös 
minisztertanács élt-e, tudott-e élni a két kormány által ráru
házott jogosítványokkal, hogy ez volt-e az a testület, amely 
a szuverenitás fogalomkörébe tartozó elsődleges fontosságú 
politikai döntéseket meghozta.

Komjáthy Miklós a közös minisztertanács keletkezéséről 
és világháború alatti működéséről szóló tanulmányában erre 
a kérdésre nemleges választ adott. Érvelését három történe
ti-logikai pillérre építette. Felfogásában a magyar politikai 
vezetőrétegnek a birodalmi parlamenttől való félelme az 
egyik visszahúzó erő, amely azt eredményezte, hogy parla
menti ellensúly-támasz hiányában a közös minisztertanács 
hatásköre is összeszűkült. A másik az abszolutizmus csz- 
inekörében élő uralkodói akarat megnyilvánulása, amely 
hajlott arra, hogy ebben a testületben is inkább tanácsadó, 
mint önálló tevékenységi körrel működő intézményt lásson. 
Végül a Habsburg-tradíció, amely a külügyek tekintetében 
mindig is kizárta a testületi ügyintézést. így Komjáthy, 
amint fentebb idéztük is, jelzett ugyan bizonyos tendenciá
kat, amelyek a világháború idején arra mutattak, hogy a



közös minisztertanács a Monarchia kormányává váljék, vé
gezetül abban összegezte véleményét, hogy „a legfőbb kor
mányszervnek kontcmpláit közös minisztertanács alig volt 
több, mint a korona legfőbb tanácsadó szerve, és vitafórum, 
ahol az osztrák és a magyar kormány nem egyszer ellentétes 
érdekeit, és ezeket az érdekeket kifejező, ellentétes nézeteket 
igyekeztek egyeztetni.22 („..dér als höchstcs Regicrungsorgan 
gcdachte gemeinsame Ministerrat kaum mchr war als das 
höchste beratende Organ dér Krone und cin Debattenforum, 
wo versuchtc wurde, dic oft entgegcngcsclzten Intcressen 
dér östcrreichischen und ungarischen Regierung und ihre 
entgegengcsctzten Anschauungen in Einklang zu bringen.”) 

Komjáthy Miklós ezt a véleményét elsősorban a közös 
minisztertanács világháború alatti működéséből szűrte le, 
de azt három korábbi, 1878-ban, 1908-ban illetve 1914-ben 
keletkezett jegyzőkönyv elemzésével is alátámasztotta. A 
magunk részéről úgy látjuk, hogy a kiegyezést követő más
fél évtized közös minisztertanácsi gyakorlata, illetve a po
litikai döntéshozatal mechanizmusa alá is támasztja, cáfolja 
is ezt a vélekedést.

A kiegyezést követő első évek gyakorlata azt a benyo
mást kelti, hogy a közös minisztertanács a politikai döntés- 
hozatal valódi fóruma volt. Amikor 1870 nyarán a porosz
francia háború kirobbant, a Monarchiának a politikai hely
zettel kapcsolatosan kialakítandó magatartását a közös mi
nisztertanács tárgyalta meg, és beható, nemegyszer éles vita 
után határozott úgy, hogy a Monarchia a várakozó semle
gesség álláspontjára helyezkedik, és egyidejűleg megkezdi 
a helyzet előírta szükséges fegyverkezést.23 Az első francia 
vereségek után megint a közös minisztertanács volt az a 
testület, amely augusztus 22-i ülésén elhatározta, hogy a 
változott viszonyok ellenére fenn kell tartani a korábbi po
rosz és oroszellenes irányvonalat, és támogatást kell nyúj
tani Franciaországnak, hogy az megtarthassa területi integ
ritását24 Amikor Oroszország 1870 őszén egyoldalúan fel
mondta az 1856-os párizsi szerződésnek a Fekete-tenger és 
annak partvidéke semlegesítésére vonatkozó cikkelyeit, az 
1870. november 14-i közös minisztertanács alakította ki azt 
az állásfoglalást, hogy az egyoldalú orosz lépést vissza kell 
utasítani, és a Monarchiának megfelelő ellenlépéseket kell 
foganatosítania.25 A közös minisztertanács külpolitikával 
kapcsolatos tevékenysége ez alkalommal olyan tág dimen
ziókat vett, hogy ez a testület tárgyalta meg és hagyta jóvá 
a londoni konferenciára utazó osztrák-magyar megbízott
nak adandó instrukcióit.26 A külpolitikai irányváltás nagy 
dokumentumát, Beust 1871. május 18-i emlékiratát, amely
ben a közös külügyminiszter a Németországgal való baráti 
viszony kialakítását indítványozta, nem tárgyalta ugyan 
meg a közös minisztertanács, de ez az clőtcijesztés osztrák 
és a magyar kívánságra készült, és azzal mindkét miniszter- 
elnök, és fő vonásaiban mindkét delegáció megismerke
dett.2' Hohcnwart államjogi kísérlete ellen ugyanezen év 
őszén Beustnak az volt az egyik legfontosabb argumentu
ma, hogy a cseh kívánságok teljesítése a delegációk által 
elfogadott külpolitikai irányvonal módosítását vonná magá
val. A közös minisztertanács jegyzőkönyvei között a het
venes évek második felében is akad olyan, amely érdemle
ges politikai döntést tartalmaz. 1878. augusztus 24-én ez a 
testület határozta el, hogy Bosznia-Hercegovina katonai

megszállása után, jóllehet ezt osztrák körökben erősen kö
vetelik, célszerűtlen az annexió, és hogy a török szultán 
szuverenitását és a szuverenitás szimbólumait továbbra is cl 
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A hetvenes évek során az előbbi eset azonban inkább 

kivételnek, mint szabálynak számított Andrássy, az 1871 
novemberében kinevezett új közös külügyminiszter 1872 
februárjában nem a közös minisztertanács, hanem az ural
kodó, a hadsereg főfelügyelője és a közös hadügyminiszter 
részvételével ülésező katonai-politikai konferencia elé ter
jesztette külpolitikai programját, és ez a testület hagyta jó
vá, hogy a Monarchia külpolitikáját a jövőben az Oroszor
szággal szembeni védekezésre kell beállítani. 1 1875. janu
ár 29-én a közös külügyminiszter előterjesztésére ugyanez 
a testület hozott olyan döntést, hogy az osztrák-magyar 
haderőnek a Balkán-félszigeten meginduló erjedés esetén 
be kell vonulnia Bosznia-Hercegovinába, és a két tarto
mányt a Monarchiához kell csatolni.31 Az 1875 nyarán 
meginduló keleti válság alkalmával, a francia-porosz hábo
rú idején kialakított gyakorlattól eltérően, egyetlen alkalom
mal sem hozott politikai döntési a közös minisztertanács, és 
az 1877-es budapesti szerződést, amely orosz-török háború 
esetére Oroszország iránti jóindulatú semlegességre köte
lezte a Monarchiát, ugyancsak úgy kötötték meg, hogy a 
közös minisztertanács arról még információval sem rendel
kezett. Az orosz-török háború és a döntő orosz katonai 
sikerek következtében előállott új helyzetet megint nem a 
közös minisztertanács, hanem a katonai-politikai konferen
cia tette mérlegre. Andrássy 1878. január 15-én ez elé a 
fórum elé terjesztette azt az indítványát, hogy a stratégiai 
zsákutcában lévő orosz hadsereg ellen katonai akciót kell 
kezdeni, és a katonai előkészületeket, a mozgósítást magába 
foglaló döntés ugyanitt született.32 A közös minisztertanács 
ezt követően ugyan két alkalommal is összeült, és a hely
zetről beható politikai vitát folytatott, mindezt azonban ab
ban a tudatban, hogy már döntés született arról, hogy a 
Monarchia saját helyzetének erősítése érdekében katonai 
előkészületeket foganatosít. A közös minisztertanács csu
pán arról dönthetett, hogy az előkészületekhez megadja-e a 
közös külügyminiszter által kért összeget. A katonai-po
litikai konferencia április folyamán is több alkalommal ülé
sezett, és a helyzet alakulásának megfelelően újabb és újabb 
politikai természetű döntéseket hozott.34 A katonai-politikai 
konferencia Andrássy visszavonulása után is az a fórum 
maradt, ahol a külpolitika fontos kérdéseit megtárgyalták, 
és ahol érdembeli döntéseket hoztak. Haymerle, az 1879 
őszén hivatalba lépő új közös külügyminiszter ugyancsak 
ez elé a fórum elé terjesztette első külpolitikai helyzetelem
zését. Az 1880. január 6-án ülésező konferencián alakult ki 
az az álláspont, hogy továbbra is Oroszországot kell a Mo
narchia első számú ellenségének tekinteni, és ugyanitt talált 
visszautasításra az Olaszország elleni, a katonai körök által 
szorgalmazott preventív háború gondolata.

A másfél évtizedes gyakorlat fényében a szuverenitás, a 
„közös és együttes védelem” fogalomkörébe tartozó döntés
hozatal három típusa rajzolódik ki. Az első esetben maga a 
közös minisztertanács a döntéshozatal fóruma, amely teljes 
autoritással, mindenféle alá- vagy mcllérendelődés nélkül 
mondja ki a végső szót a Monarchia követendő külpolitikai
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magatartására nézve. Ilyenkor a közös minisztertanács úgy 
működik, mint a valódi végrehajtó hatalom. A döntéshoza
talnak ezt a típusát a francia-porosz háború idején hozott 
számos határozat példázza. A második esetben a döntés 
másutt, többnyire a katonai-politikai konferencián születik, 
a közös minisztertanács erről információt szerez, de hatás
köre arra korlátozódik, hogy a másutt meghozott döntés 
pénzügyi fedezetét illetően állást foglal. Ilyenkor a közös 
minisztertanács nem végrehajtói jogkört gyakorol, tevé
kenysége inkább a költségvetésről vitázó törvényhozói tes
tület működésére emlékeztet. Ezt a szerepkört jól példázza 
az orosz-török háború befejező szakaszában tartott két kö
zös miniszteri tanácskozás. Végül a harmadik esetben a 
döntés megint másutt, ugyancsak a katonai-politikai konfe
rencián születik, de ehhez a közös minisztertanácsot nem
csak nem kérdezik meg, de még csak nem is tájékoztatják. 
A közös minisztertanácsnak ilyen esetben egyszerűen nincs 
funkciója, és a testület még árnyékkormánynak sem 
minősíthető. A külpolitikai stratégiát megszabó két katonai
politikai konferencia Andrássy, illetve Haymerle külügymi
niszteri indulásakor ebben a tekintetben jól példázza a kö
zös minisztertanács teljes jelentéktelenségét.

Mindezek után arra a kérdésre, hogy a közös miniszterta
nács élt-e, tudott-e élni a két kormány által ráruházott jogo
sítványokkal, hogy ez volt-e az a testület, amely a szuvere
nitás fogalomkörébe tartozó elsődleges fontosságú politikai 
döntéseket meghozta — aligha lehet egyértelmű igennel 
vagy nemmel felelni. A válasz csakis alternatív lehet és úgy 
hangozhat, hogy volt, amikor igen, volt, amikor nem. A 
"közös és együttes védelem” ügyében a közös miniszterta
nács végrehajtó hatalmat gyakorolt ugyan, de autoritása 
korántsem volt teljes, és a hatalom gyakorlásában más tes
tülettel kellett osztoznia.

Hogy a közös minisztertanács miért nem gyakorolta a 
teljes végrehajtó hatalmat, miért maradt csak a korona 
legfőbb tanácsadó szerve és érdekegyeztető vitafórum, arra 
Komjáthy Miklós meggyőző választ adott. Érvelésének 
főbb szempontjait fentebb már idéztük. Ő azonban nem 
érzékelte a Monarchia hatalmi struktúrájában mutatkozó 
ambivalenciát, azt a tényt, hogy a közös minisztertanács 
bizonyos időszakokban és bizonyos alkalmakkor tényleges 
végrehajtó hatalmat gyakorolt, következésképp nem értel
mezte és nem is magyarázta meg ezt a jelenséget. Miután a 
magunk részéről bizonyítani véltük ezt a kettősséget, az 
alábbiakban egyfajta interpretációval is megpróbálkozunk.

A magunk részéről Komjáthy Miklóssal egyezően úgy 
véljük, hogy a választ ebben az esetben sem elsősorban a 
közjog terrénumán kell keresni. Mert ha a közjogi szabá
lyozásban mutatkozott is bizonyos joghézag — nevezetesen 
az, hogy tételesen soha nem rögzítették, hogy mely konkrét 
ügyek tartoznak a közös minisztertanács illetékességi köré
be — és ez önmagában is lehetővé tett bizonyos hatásköri 
fluktuációt, arra, hogy a közjogi inga miért lendült ki hol az 
egyik, hol a másik szélsőség irányába, a szabályozatlanság 
és a joghézag nem nyújt kielégítő magyarázatot. A válasz 
minden bizonnyal a politika szférájában rejlik. Ebben a 
vonatkozásban a vezető nemzetek, az osztrákok és a magya
rok birodalmi diszpozíciója kívánkozik első helyre. Az, 
hogy a szóbanforgó nemzetek mennyiben azonosították sa- 
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ját érdekeiket a birodalmi érdekekkel, és mennyiben töre
kedtek arra, hogy ezeket az érdekeket birodalmi szinten 
kifejezésre juttassák. Amennyiben intenzív, erőteljes volt ez 
a tendencia, a közös intézmények és pozíciók felérté
kelődtek, mert hiszen a közös intézmények, köztük elsősor
ban a közös minisztertanács volt az a fórum, amelyen a 
birodalmi szintre emelt nemzeti érdeket a legnagyobb haté
konysággal képviselni lehetett. A második helyen a szemé
lyi relációk említendők, az a körülmény, hogy a vezető 
nemzetek rendelkeztek-e olyan súlyú politikai személyisé
gekkel, akik a birodalmival azonosított nemzeti érdekeket 
kellő autoritással kifejezésre tudták juttatni, és át tudták-c 
tömi azt a gátat, amelyet a Habsburg tradíció emelt eléjük. 
Végül a közös minisztertanács felértékelődését, végrehajtói 
jogkörének erősödését a kritikus belső és külső szituáció is 
előmozdíthatta, hogy a döntés minél szélesebb politikai bá
zison történjék.

Úgy gondoljuk, hogy a kiegyezést követő másfél évtized 
politikai döntésgyakorlata, a közös minisztertanács csúcsra- 
jutása, majd eljelentékteienedése a fentebb említett té
nyezők sajátos összhatásából állt elő. Az első években mind 
az osztrák, mind a magyar nacionalizmus birodalmi hajlan
dósága erőteljesen érvényesült. Az osztrákok a porosz ter
jeszkedéstől féltették magukat és a Monarchiát — egy ka
tonailag összefogott Nagy-Poroszország fenyegető veszély 
Ausztriára nézve, írta a Neue Freie Presse36 — a magyaro
kat pedig Oroszország léte töltötte el félelemmel. Olyany- 
nyira, hogy a Pesti Napló megvonta a magyar politikus 
nevet attól, aki Magyarország fő veszélyének nem az oroszt 
tartja. A „közös és együttes védelem” időszerűbbnek tűnt, 
mint valaha, és a birodalmi szintre emelkedett nemzeti ál
láspont kinyilvánításának a személyi adottságok is kedvez
tek. A magyar kormány élén Andrássy Gyula, a kor legje
lentősebb, és a Monarchia nagyhatalmi státusa iránt fogé
kony politikusa állott, aki nélkül és ellenére egyszerűen nem 
lehetett külpolitikát csinálni, vele szemben viszont a Szász
országból elszármazott, talajtalan Beust a legkevésbé volt 
alkalmas arra, hogy a mettcrnichi tradíciókat képviselje. 
Ilyen politikai és személyi feltételek közepette a közös mi
nisztertanács megkerülésével semmiféle döntést nem lehe
tett hozni. A francia-porosz háború következtében előállott 
kritikus helyzet ennek a testületnek az autoritását még hang
súlyozottabbá tette. Beust távozása és Andrássy külügymi
niszteri kinevezése után viszont a feltételek gyökeresen 
megváltoztak. Az osztrák-német liberális párt, a birodalmi 
érdek eddigi legjelentősebb reprezentánsa, miután kikény
szerítette a bismarcki Németországgal való kibékülést, el
veszítette a külpolitika iránti érdeklődését, és teljes közöny
be süllyedt. Jellemző ebben a tekintetben, hogy Auersperg 
herceg, az osztrák kormány elnöke az 1878. február 14-i 
közös minisztertanácson, amikor az Oroszország elleni há
ború volt a vitatéma, kijelentette: nem érzi hivatva magát 
arra, hogy a helyzet politikai vonatkozásait érintse.38 A 
magyar politikai vezetőréteg a hetvenes években ettől el
térően változatlan intenzitással törekedett a Monarchia kül
politikájának megmagyarosítására, az érdekartikuláció for
májában azonban itt is változás következett be. A hetvenes 
évek első felének válságai miatt először is csökkent a ma
gyar kormány külpolitikai befolyása, a stabilitás időszakát



megnyitó Tisza Kálmán pedig, jóllehet jelentős személyiség 
volt, külpolitikai tekintetben mégsem volt Andrássyhoz 
mértífctő. A leglényegesebb változás azonban abban mutat
kozott, hogy miután magyar politikus lett a közös külügy
miniszter, úgy tűnt, hogy lehetőség nyílik a magyar állás
pont direkt képviseletére, és ennek megfelelően magyar 
szempontból csökkent a magyar érdekeket csak indirekt 
módon érvényesítő közös minisztertanács jelentősége. And- 
rássyban is megvolt minden hajlandóság arra, hogy Kaunitz 
és Metternich mintájára kiiktassa a testületi befolyást és a 
kabinctpolitika szabályait érvényesítse. Egy alkalommal, 
éppen 1878 februárjában ugyan bosszúsan fakadt ki a bécsi 
német nagykövet előtt, hogy nem rendelkezik egy abszolút 
miniszter hatáskörével,39 de visszavonulása után már azzal 
büszkélkedett, hogy az ő helyében egy osztrák-német kül
ügyminiszter nyolc napig sem tartotta volna magát, egy 
cseh színezetű minisztérium pedig huszonnégy óra alatt el
készült volna.40 Magabiztossága azon alapult, hogy bármit 
is tett, ó mint magyar, nem volt gyanúsítható azzal hogy a 
Monarchiát kiszolgáltatja Oroszországnak. Miután osztrák 
részről nem volt félnivalója, magyar részről pedig bebizto- 
sítotlnak érezte magát, kockázat nélkül szabad folyást en
gedhetett autoriter hajlamainak, és a közös minisztertaná
csot a közös költségvetés előkészítésének rutinmunkájára 
kárhoztathatta. A katonai-politikai konferencia pedig, 
amely az ő idején sok tekintetben átvette a közös miniszter- 
tanács korábbi hatáskörét, miután az uralkodó kreatúrája 
volt, nem sokban alterálta az „egy személy, egy akarat” 
mettemichi vezetési stílusát. Haymerle pedig, aki habitusát 
tekintve semmiben sem hasonlított Andrássyra, amikor 
ugyancsak a katonai-politikai konferenciát preferálta, egy
szerien csak igazodott a nagynevű elődje által kialakított 
gyakorlathoz.

Az előzmények bemutatása és a Monarchia döntési me
chanizmusának tipizálása után a bennünket érdeklő tulaj
donképpeni kérdésre kell választ adnunk; arra, hogy mindez 
hogyan alakult a tárgyalt periódusban, az 1883-1895 közöt
ti időszakban? Hogyan helyezkedett el ekkor a közös mi
nisztertanács a döntési struktúrában, milyen szerepet ját
szott a szuverenitás fogalomkörébe tartozó alapvető kérdé
sek, a „közös és együttes védelem” problémáinak eldönté
sében?

A rendelkezésre álló és a kötetben közölt jegyzőkönyvek 
alapján teljes biztonsággal megállapítható, hogy a szóban- 
forgó időszakban a szuverenitás fogalomkörébe tartozó 
alapvető kérdések tekintetében a közös minisztertanács nem 
volt a döntések meghozatalának fóruma. Olyan kérdések
ben, mint a külpolitikai stratégia meghatározása, a Monar
chia hatalmi állásának biztosítása, vagy kritikus helyzetben 
a célszerű magatartás kialakítása — nem ez a testület mond
ta ki az utolsó szót. A közös minisztertanács ebben az 
időszakban sem nyerte vissza a közvetlenül a kiegyezés 
után betöltött szerepkörét, amikor valódi végrehajtó hata
lom gyanánt funkcionálhatott. Ugyanakkor, ha nem is teljes 
biztonsággal, de az is megállapítható, hogy a szuverenitás 
alapvető kérdéseiben más testület, nevezetesen a katonai
politikai konferencia sem hozott úgy döntéseket, hogy arról 
a közös minisztertanács ne rendelkezett volna információ
val. Az olyan típusú tanácskozásról készült jegyzőkönyvek,

mint Andrássy idején az 1872. februári és az 1875. januári, 
illetve Haymerle idején az 1880. januári, legalábbis eddig, 
nem kerültek elő a Militarkanzlei irattárából. így a közös 
minisztertanács, ha Kálnoky alatt nem is nyerte vissza ko
rábbi jelentőségét, nem is döntöttek a feje fölött, mint And
rássy külügyminisztersége idején. A Monarchia döntési 
struktúrájában a közös minisztertanács ebben az időszakban 
úgy helyezkedett el, mint a döntések foganatosításának in
tézménye: a „közös és együttes védelem” alapvető kérdése
iben a döntések többnyire másutt születtek ugyan, de a 
döntések életbeléptetése csak a testület véleményének meg
hallgatásával, egyetértésével és közreműködésével volt le
hetséges.

A döntéshozatal mechanizmusát, a közös minisztertanács 
döntéshozatali tevékenységét az előző fejezetekben már 
több vonatkozásban érintettük, és a fenti összegező megál
lapítást is a jegyzőkönyvek elemzéséből vontuk le. A be
mutatás során azonban többnyire a konkrét ügyekre kon
centráltunk, így a döntéshozatali mechanizmus megle
hetősen háttérben maradt. Összegező megállapításunkat 
ezért szükségesnek látszik néhány példával is illusztrálni. 
Erre a válságperiódusban: 1886-87 és 1887-88 fordulóján, 
valamint a hadsercgfejlesztés ügyében 1892-93-ban tartott ta
nácskozások látszanak a leginkább alkalmasnak.

Az 1886-87 fordulóján tartott tanácskozások 
jegyzőkönyvei elsősorban a közös minisztertanács köz
reműködői szerepkörére világítanak rá. A katonai-politikai 
helyzetelemzés a vezérkari főnök tollából származott, 
ugyanő tett javaslatot a foganatosítandó katonai intézkedé
sekre. A vezérkari főnök javaslatait két katonai konferencia 
tárgyalta meg, az elsőn a két honvédelmi miniszter is részt 
vett, a másodikon csak a legfőbb katonai tisztségek viselői. 
Ez utóbbi, a december 21-i tanácskozásnak a döntéshozatal 
szempontjából két figyelemreméltó mozzanata volt. Az 
egyik az, hogy a tanácskozáson politikai helyzetelemzésre 
nem került sor, és jóllehet az uralkodó mérlegelte a megho
zandó intézkedések politikai kihatásait, az intézkedések 
meghozatalában tisztán a katonai szempont dominált. A 
másik, és témánk szempontjából ez a fontosabb, az uralko
dó az összehívandó közös minisztertanácsot csupán az in
tézkedések költségeinek megszavazásában minősítette ille
tékesnek, és nem tartott igényt arra, hogy ez a testület azok 
politikai szükségességéről is véleményt nyilvánítson. Mind
ezt megtetézte még azzal, hogy kifejezetten megtiltotta, 
hogy a miniszterek a vezérkari főnök javaslatainak bizo
nyos pontjairól tudomást szerezzenek.41 Ezek után term é
szetesnek tűnik, hogy Kálnoky az 1887. január 5-i közös 
minisztertanács feladatát arra redukálta, hogy az a katonai 
intézkedésekhez szükséges pénzeszközök előteremtésének 
módozatairól gondoskodjék. Kevésbé természetes, de tény, 
hogy a közös minisztertanács ennél nagyobb hatáskört nem 
igényelt magának, hanem belemélyedt az előzőekben már 
ismertetett hosszadalmas pénzügyi vitába, hogy aztán dön
tése arra korlátozódjék, hogy a kért összeget megszavazás 
végett a delegációk elé terjeszti.

Az 1887-88 fordulóján tartott tanácskozások 
jegyzőkönyvei azt illusztrálják, hogy a közös miniszterta
nács a katonai kiadások előteremtésében való közreműkö
dés mellett a politikai természetű döntéssel való egyetértés
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kinyilvánításának fómmává is válhatott. A forgatókönyv 
külsőségekben teljesen az egy évvel korábbihoz hasonlított: 
a vezérkari főnök tett javaslatot a katonai intézkedésekre, a 
katonai konferencia döntött arról, hogy mely intézkedéseket 
kell foganatosítani, a közös minisztertanács pedig hozzájá
rult a költségek fedezéséhez. Az ügymenet annyiban is ha
sonlított az előző évihez, hogy az uralkodó megint csak a 
költségek ügyében számított a közös minisztertanács egyet
értésére, és bizonyos információkat megint el akart titkolni, 
ha nem is a közös minisztertanács, de a Landwehr esetleges 
mozgósításáról lévén szó, az osztrák minisztertanács elől.43 
Az 1887. december 18-i közös minisztertanácson azonban 
— és ez a lényeges különbség az egy évvel korábbihoz 
képest — Kálnoky nem csupán a felmerült katonai kiadá
sokhoz való hozzájárulást kérte, hanem azt is, hogy a testü
let a Monarchia magatartását az orosz katonai lépésekkel 
szemben megszabja, és hogy a katonai autoritások által 
javasolt ellenintézkedések véghezviteléről határozzon.44 És 
noha kifejezetten politikai jellegű határozathozatalra nem 
került sor, a testület beható politikai vitát folytatott, és azo
nosult azzal a döntéssel, amely katonai ellenintézkedések 
foganatosítását ítélte szükségesnek. Ennek megfelelően a 
költségek fedezéséhez is hozzájárult, valamint ahhoz, hogy 
a hadvezetés költségigényét a delegációk elé teíjcszti. A 
politikai természetű döntéssel való egyetértés kinyilvánítá
sának az adott esetben azonban legalább olyan jelentősége 
volt, mint a katonai költségekhez történő hozzájárulásnak.

Az 1892-93 fordulóján tartott tanácskozások 
jegyzőkönyvei azt példázzák, hogy a közös minisztertanács 
kivételes esetben döntési jogkört is gyakorolt. A Monarchia 
katonai lemaradását dokumentáló emlékiratot, úgyszintén a 
fejlesztési tervet a vezérkari főnök készítette, de ebben vég
eredményben ő volt az illetékes 45 A vezérkari főnök clabo- 
rátumait 1892. december 16-án katonai konferencia tárgyal
ta meg, de azon érdemi döntés nem született Az uralkodó 
zárszavában csupán a további ügymenetét határozta meg, és 
előírta, hogy az emlékiratot a közös külügyminiszter, a két 
miniszterelnök, a közös pénzügyminiszter és a két honvé
delmi miniszter kezébe kell adni, majd pedig azt a Kálnoky 
elnöklete alatt tartandó konferencián, vagyis a közös mi
nisztertanácson kell megtárgyalni.46 Ő ugyan ennek a tes
tületnek a hatáskörét megint csak a költségekben való állás- 
foglalásra redukálta, de miután a katonai konferencia csak 
informatív jelleggel bírt, nyilvánvaló volt, hogy annak el
döntése is a közös minisztertanácsra maradt, hogy szüksé
gesnek tartja-c egyáltalán az indítványozott fejlesztést. Kál
noky mindenesetre így értelmezte a közös minisztertanács 
feladatkörét, és az 1893. február 2-i tanácskozást azzal nyi
totta meg, hogy a testület a Monarchia biztonsága érdeké
ben vegye fontolóra a javasolt intézkedéseket, amelyek a 
fegyverkezésben mutatkozó egyenetlenség (Missverhall- 
niss) kiküszöbölésére szolgálnak. A közös minisztertanács 
tagjai ugyanígy fogták fel saját illetékességi körüket, és az 
elsőnek szóló magyar miniszterelnök, úgyszintén a később 
nyilatkozó osztrák miniszterelnök mindenekelőtt azt tartotta 
szükségesnek, hogy mind a vezérkari főnök helyzetelemzé
sével, mind pedig a javasolt intézkedésekkel egyetértését 
fejezze ki. A megállapodás, amelyet a második tanácskozás 
alkalmával jegyzőkönyvbe foglaltak, csak a költségek jóvá- 
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hagyását és azok évi ütemezését tartalmazta 47 de ezzel 
együtt nyilvánvaló volt, hogy a közös minisztertanács azzal, 
hogy a hadsereget az európai nagyhatalmi nívóhoz akarta 
közelíteni, a „közös és együttes védelem” fogalomkörébe 
tartozó politikai természetű döntési hozott.

A fentebb említett példák érzékelhetővé teszik azt a meg
állapításunkat, hogy a közös minisztertanács, ha nem is 
nyerte vissza közvetlenül a kiegyezés után betöltött szere
pét, a Monarchia döntési struktúrájában jelentősebb helyet 
foglalt el, mint az előző évtizedben. Ha a hatáskör növeke
désének okaira keressük a választ, azt aligha találjuk meg a 
vezető nemzetek birodalmi hajlandóságának változásában. 
Az osztrákok továbbra is közömbös magatartást tanúsítot
tak a külpolitika iránt, csupán — amint ezt a közjogi kérdé
sek kapcsán volt alkalmunk látni — a birodalom látszategy- 
segenek védelmében mutattak aktivitást. A magyarokban 
továbbra is élt a hajlam és a törekvés a birodalom külpoli
tikájának megmagya^osítására, bár a kilencvenes évek kez
detétől voltak már jelei a birodalmi érdek és a magyar érdek 
elkülönítésének. A közös intézmények, így a közös minisz
tertanács szerepének növelése érdekében kifejtett magyar 
befolyás így aligha lehetett erősebb, mint a kiegyezést kö
vető években. Hogy ez az enyhébb befolyás mégis szerep
kör-növekedést eredményezett, annak véleményünk szerint 
elsősorban személyi okai voltak. Nem Tisza Kálmánra és 
az őt követő magyar miniszterelnökökre, ezeknek a politi
kusoknak a közös ügyekben mutatkozó aktivitására gondo
lunk elsősorban, bár Tisza Kálmán ebben a tekintetben két
ségkívül meghatározó szerepet játszott. A közös külügymi
niszter, Gustav Kálnoky személyes hozzáállásáról van szó 
mindenekelőtt Amikor Heinrich Haymerlc halála után ' 
először szóbakerült, hogy neki, a pétervári nagykövetnek 
kell a közös külügyminiszter posztját elfoglalnia, a dezig- 
nált külügyminiszter hosszú levélben fejtette ki fenntartása
it Egyebek mellett arról írt, hogy egy hivatásos diplomata 
semmiképp sem alkalmas e poszt betöltésére. A közös kül
ügyminiszternek olyan személynek kell lennie, aki a két 
parlament közül legalább az egyik támogatását maga mö
gött tudja, aki a kormányokra és pártokra a törvényben 
ugyan nem biztosított, de meghatározó befolyást képes gya
korolni. Nem tette hozzá, de nyilvánvaló volt: olyan tá
maszra és befolyásra gondolt, mint amilyennel Andrássy 
rendelkezett. Amikor aztán minden fenntartása ellenére vál- 
lania kellett a megtisztelő, de terhes megbízatási, nyilván
való volt előtte, hogy nem vehet fel Andrássy módjára bi
rodalmi kancellári allűrökéi Ez egyebek mellett annyit je
lentett, hogy az eddigieknél nagyobb szerephez kell juttat
nia azt a fórumot, ahol a vezető nemzetek, különösképp a 
magyarok birodalmi törekvései artikulálódnak, vagyis a kö
zös minisztertanácsol Az már a dolog természetéből fakadt, 
hogy a közös külügyminiszteri tisztség megítéléséből faka
dó személyes hajlandóságok a válságos időszakokban még 
nagyobb nyomatékkai jutottak kifejezésre.

Az ügyek elintézése és az érdekek 
érvényesítése

A közös minisztertanácsnak nemcsak a szuverenitás foga



lomkörébe tartozó alapvető kérdésekben kellett állást fog
lalnia, hanem a „közös és együttes védelem” mindennapi 
és folyamatos ügyeivel, és alkalmanként felmerülő rész- 
problémáival is foglalkoznia kellett. És leginkább ezekkel. 
Volt alkalmunk látni, hogy a közös minisztertanács tevé
kenységi körét nagyobbrészt a közösügyes költségvetés 
megtárgyalása, a közös védelemmel kapcsolatos törvények 
előkészítése, a külkereskedelmi szerződések szempontjai
nak egyeztetése és a közjogi kérdések tisztázása töltötte ki. 
Ha ezeknek az ügyeknek nem is volt olyan hordereje, mint 
pédául a háború és béke kérdésében történő állásfoglalás
nak, elintézésük az állami mechanizmus működtetésének 
kívánalma volt, amely elintézés nélkül súlyos működési 
zavarok keletkezhettek. Az ilyen típusú ügyek elintézésé
nek a közös minisztertanácson is voltak bizonyos általános 
formulái.

A minisztertanács, a kormány tagjainak tanácskozása az 
alkotmányos-parlamentáris rendszerekben azt a célt szol
gálta, hogy a végrehajtó hatalom illetékességi körébe tarto
zó ügyeket elintézze. A kormányzattörténet tanúsága szerint 
az ügyek elintézésének mindenütt meglehetősen széles ská
lája alakult ki. így volt ez a magyar minisztertanács eseté
ben is, amely valamely szaktárca képviselőjének előterjesz
tését tudomásul vette, esetleg helyeslőleg tudomásul vette, 
megbízást adott cgy-cgy miniszternek valamely szakvéle
mény előterjesztésre, felhatalmazta a miniszterelnököt, 
hogy adandó alkalommal belátása szerint határozzon, ki
nyilvánította, hogy nincs abban a helyzetben, hogy érdemi
leg határozzon, megállapodott, esetenkint egyhangúlag 
megállapodott valamiben, és végül legtöbb esetben érvé
nyes határozatot hozott. A magyar, vagy más miniszterta
nács gyakorlatával összevetve a közös minisztertanács elin
tézési formulái nagyon szegényesnek tűnnek. A tudomásul 
vétel, megbízásadás, a hozzájárulás és a felhatalmazás tel
jességgel hiányzott, és csupán a határozathozatal (vagy a 
határozatképtelenség kinyilvánítása) fordult elő, de ezek 
száma is limitált volt, és csak bizonyos esetekre, leginkább 
a költségvetésre és az eljárásra vonatkozott A közös mi
nisztertanács más esetekben igen gyakran csak tárgyalta az 
ügyet, anélkül, hogy annak végleges elintézésére sort kerí
tett volna.

Hogy a közös minisztertanács elintézési formulái a szok
ványosnál szegényesebbek voltak, és hogy az ügyek végle
ges elintézése nem mindig ezen a fórumon történt, a testület 
sajátos jogállásából következett. Abból, hogy a közös mi
nisztertanács, noha közjogi értelemben közös kormánynak 
minősült és funkcióját tekintve tulajdonképpen az is volt, 
mégiscsak különbözött a szokványos kormánytól. Ez utóbbi 
a végrehajtó hatalom illetékességi körébe tartozó vala
mennyi jogosítvánnyal rendelkezett, és az egzekutiv szint
jén semmiféle hatalommegosztást nem ismert. így volt ez
zel a korabeli osztrák és magyar kormány is, amennyiben e 
két testület belpolitikai ügyekben teljes szuverenitással bírt. 
(Ezt a szuverenitást a törvény biztosította, amennyiben ki
fejezetten megtiltotta, hogy a közös minisztérium a két kor
mány ügyeibe avatkozzék'49 Hogy ez a gyakorlatban is így 
volt, lemérhető egyebek mellett Kálnoky megnyilatkozása
in, amelyekben a közös külügyminiszter nehezményezte,

hogy a két kormány semmit sem ad véleményére.)50 A 
közös minisztertanács ezzel szemben saját illetékességi kö
rében, a „közös és együttes védelem” ügyében sem volt 
teljesen szuverén, mert a külpolitikában tudomásul kellett 
/ennie a két kormány törvényben biztosított befolyását, a 
hadügy területén pedig számolnia kellett azzal, hogy 
amennyiben létszámról és költségekről volt szó, csak a két 
kormány egyetértésével és közreműködésével érvényesít
heti elgondolásait A hatalommegosztásnak ebből a sziszté
májából, a három pólusú hatalom létéből követkézén, hogy 
a közös minisztertanácsnak, a szokványos minisztertanács
tól eltérően, a határidős ügyeket, elsősorban a költségvetés 
előkészítését leszámítva, nem volt döntési kötelme, és az 
elébe kerülő ügyeket nem kényszerült minden esetben va
lamiféle döntéssel lezárni. Valamely ügy végleges elintézé
sére ugyanis az osztrák és a magyar kormány, valamint a 
két kormány és a közös miniszterek közötti közvetlen tár
gyalás útján is sor kerülhetett.

Minden bizonnyal a döntés nélküli eszmecserék gyakori
sága következtében támadt Komjáthy Miklósnak az a be
nyomása, hogy a közös minisztertanács alig volt több, mint 
a korona legfőbb tanácsadó szerve.51 Ezt az impressziót 
csak megerősítheti, hogy az uralkodó, ha részt vett a közös 
minisztertanácson, gyakran élt olyan fordulatokkal, hogy 
valamit (például egy nyilatkozatot) tudomásul vesz, valami
lyen indítványt elfogad, valamit eldönt, vagy valamilyen 
határozatot hoz. A legmagasabb tudomásulvétel (Aller- 
höchste Kcnntnissnahme), a legmagasabb jóváhagyás, a 
legmagasabb határozathozatal csupa olyan formulák voltak, 
amelyek az abszolutizmus időszakában divatoztak, amikor 
a minisztertanács valóban nem volt több, mint a korona 
legfőbb tanácsadó testületé, amely, mint ilyen, semmiféle 
döntési jogkörrel nem rendelkezett. Figyelembe lehet és 
figyelembe is kell venni azonban, hogy az uralkodó csak 
korlátozott és nagyon is meghatározott esetekben élt ezek
kel a formulákkal: akkor hagyott jóvá valamit, ha azzal a 
közös minisztertanács valamennyi tagja egyetértett. Nem 
arról volt szó tehát, hogy az uralkodó meghallgatta minisz
tereit és döntött, hanem arról, hogy az abszolutizmus korá
ból adaptált terminológia köntösében a közös miniszterta
nács kollektív akaratátjuttatta kifejezésre. És a konszenzus 
elve akkor is érvényesült, ha valamely ügy végleges elinté
zésére nem a közös minisztertanácson került sor.

Az egyhangúság kizárólagos érvényesülése a közös mi
nisztertanács döntési eljárásában egyedi, megkülönböztető 
sajátosság volt. A szokványos minisztertanácsi gyakorlat
ban ugyanis az egyhangú döntés mellett a többségi döntés 
is előfordult, és valamely döntés érvényességének nem volt 
kritériuma a minisztertanács valamennyi tagjának egyetér
tése. Többségi döntés esetén, amennyiben cgypárti, abszo
lút parlamenti többséggel rendelkező kormányról volt szó, 
a leszavazott miniszter vagy elfogadta a döntést, vagy ön
ként kilépett a kormányból, de az is előfordult, hogy a 
kormányfő felszólítására tette meg ugyanezt. így a döntés 
ha nem egyhangúlag, csak többségi szavazattal történt is, a 
határozat mögé előbb vagy utóbb egységes kormány került. 
A közös minisztertanács számára ez az út nem volt járható. 
Nézetkülönbségek persze a közös ügyek szintjén is jelent
keztek, és volt, amikor perfektuálódott is a lemondási szán
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dék. Kálnoky 1884-bcn a magyar parlament oroszellenes
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válaszfclirata miatt felmentését kérte, és 1895-ben a ma
gyar miniszterelnökkel támadt konfliktusa miatt vissza is 
lépett,53 Tisza Kálmán 1889-ben a közös hadsereg elneve
zése miatt fenyegetett lemondással54 és Taaffe is ugyan
ezért helyezte kilátásba visszalépését, ő ráadásul éppen a 
közös minisztertanácson.55 A közös minisztertanácson 
azonban többségi határozatot hozni és utána személycserék
kel helyreállítani az egységet — lehetetlen és célszerűtlen 
is volt egyszerre. Lehetetlen, mert a közös miniszterek tár
cáival ugyan egyedül az uralkodó rendelkezett, de a két 
kormány tekintetében őt is kötötték a parlamenti szabályok, 
és egy parlamenti többséggel rendelkező miniszterelnököt 
egyszerűen nem lehetett elmozdítani. De célszerűtlen is, 
mert egy netáni személycsere semmit sem oldott volna meg, 
és az új miniszter éppúgy az összmonarchiai, az osztrák 
vagy a magyar érdek reprezentánsa lett volna, mint önként 
visszalépő, vagy elmozdított elődje. A közös miniszterta
nács ebben a tekintetben egy szövetségi állam parlamentjé
re hasonlított, amelyben a mandátumok birtokosai nem a 
különböző nézeteket valló politikusok voltak, hanem ma
guk a szövetséget alkotó államok, amelyek mint ilyenek, 
semmi mással nem voltak helyettesíthetőek. Azzal az es
hetőséggel pedig, hogy az illető állam mandátumával együtt 
kilép a szövetségi államból, miként általában egy szövetségi 
parlament, úgy a közös minisztertanács sem kívánt számol
ni. Az osztrák és a magyar nemzeti érdekek reprezentánsai 
azért nem, mert politikai érdekszálakkal kötődtek a Monar
chiához, a nemzetek fölötti érdekek képviselői azért nem, 
mert a sok nemzetiségű állam egzisztenciája adta létük ér
telmét E három, korántsem minden tekintetben harmonizá
ló érdekcsoportban volt annyi politikai belátás, hogy egy
másnak a közös minisztertanácson történő majorizálásával 
ne kockáztassa ezt a senki által sem kívánt eshetőséget.

Az egyhangú döntés közös minisztertanácsi gyakorlatá
ban elméletileg benne foglaltatott az a lehetőség, hogy a 
konszenzus végül is nem jön létre, és valamely ügy lezárat
lan, elintézetlen marad. A közös minisztertanács elé került 
ügyek bemutatása során volt alkalmunk látni, hogy ilyen 
eset többször előfordult. A hadiszolgálmányokra vonatkozó 
törvényjavaslatból soha nem lett törvény, mert az osztrák, 
illetve a magyar kormány egy jelentéktelennek tűnő rész
letkérdésben, a kártérítéssel foglalkozó bizottságok ügyé
ben megkötötte magát, és egyik fél sem volt hajlandó en
gedményre^6 Hasonló sorsra jutott a lóállítási törvény meg
újításának tervezete, amely a lovak számának kiderítésével 
kapcsolatos közjogi nézetkülönbség kiegyenlílctlensége 
miatt jutott zátonyra.57 A katonai orvosi akadémiát azért 
nem lehetett visszaállítani, mert a magyar kormányt nem 
tudták ennek szükségességéről meggyőzni,58 az 1885-ös 
vámtarifa pedig azért került le egyelőre a napirendről, mert 
az osztrák kormány nem volt hajlandó a Reichratot rendkí
vüli ülésszakra összehívni.59 Mindamellett ha az ellentétes 
nézeteket nem is sikerült áthidalni, a szóbanforgó ügyek egy 
részében mégis találtak valamiféle megoldást. A hadiszol
gálmányokra vonatkozó törvényt, mint tudjuk, rendeletter
vezettel helyettesítették, a lóállítási törvény hiányosságait 
pedig a lósorozási szisztéma észszcrűsítésévcl küszöbölték 
ki. Az egyhangúság politikai tekintetben szükséges elve 
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miatt azonban a közös minisztertanács működésében mind
végig ott bujkált az egzekutiv szintjén megengedhetetlen 
kísértet: a döntésképtelenség.

A döntésképtelenség mindamellett kivételszámba ment, 
és az egyhangúság, a döntés előfeltétele, az esetek túlnyomó 
többségében mégis csak kialakult. Pedig a nézetazonosság 
nem volt eleve adott, és igazán ritkán fordult elő, hogy a 
három pólusú hatalom képviselői valamely kérdésről telje
sen azonosan vélekedtek volna. Sőt, az egyetértés sokszor 
a közös miniszterek között is hiányzott. Volt alkalmunk 
látni, hogy a közös külügyminiszter nemegyszer sokallotta 
a közös hadügyminiszter költségigényét,60 hogy a közös 
pénzügyminiszter a Romániával kötött határegyezmény be
cikkelyezésének ügyében más nézeten volt, mint a közös 
külügyminiszter 61 és hogy a közös hadsereg elnevezésének 
kérdésében nem volt egyetértés a közös hadügyminiszter és 
a közös pénzügyminiszter között.62 A leginkább markáns 
választóvonal persze a közös miniszterek és a két kormány 
között húzódott, de igen gyakran az osztrák és a magyar 
kormány tagjai is szembekerültek egymással. Hogyan ala
kulhatott ki ilyen feltételek között mégis az egyhangú dön
tés előfeltételét képező nézetazonosság?

Az ellentétes nézetek áthidalásának egyik elméletileg le
hetséges módja a kompromisszum, a kölcsönös engedmé
nyeken alapuló megállapodás. A kompromisszumon alapu
ló döntéshozatal a közös minisztertanács gyakorlatában is 
előfordult, sőt ez volt a leginkább gyakori formula. Volt 
alkalmunk látni, hogy a közös költségvetés, különösképp a 
közös hadügyi tárca költségvetésének ügyében első fordu
lóban többnyire különbözött a közös hadügyminiszter és a 
két kormány véleménye, de végül is mindig létrejött a meg
állapodás, általában azon az áron, hogy mind a közös had
ügyminiszter, mind a két országos kormány engedett. De a 
kompromisszum elemei egyéb ügyekben is kimutathatók. A 
vederőtörvény 1889-es megújítása alkalmával a közös had
ügyminiszter eredetileg az újoncjutalék határidő nélküli 
megállapítását tervezte, de a magyar kormány kívánságára 
elállt attól, és egyéb módosításokra is hajlandónak mutat
kozott.63 Az Oroszországgal kötendő kereskedelmi 
szerződés ügyében 1894-ben úgy jött létre megállapodás, 
hogy a magyar kormány hozzájárult a gabonavámok oszt
rák kormány által kilátásba helyezett megkötéséhez, az 
osztrák kormány viszont elfogadta azt a magyar álláspontot, 
hogy a rozs vámja változatlan marad.64 A kompromisszum 
lehetősége persze nem csupán az érintett felek megegyezési 
készségén, hanem az ügyek természetén is múlott. Ha abban 
kellett dönteni, hogy milyen legyen valami (közös költség
vetés, törvény slb.), eleve adva volt a közeledés és a köl
csönös engedmények lehetősége.

Ha azonban az volt a tét, hogy legyen vagy ne legyen 
valami, nem volt helye a kompromisszumnak. A döntéshez 
szükséges egyhangúság ilyen esetben csak úgy jöhetett lét
re, ha valamelyik fél feladta álláspontját és elfogadta a 
másik fél véleményét. Az ellentétes nézetek kiküszöbölésé
nek ez volt a másik módja, és a közös minisztertanács 
gyakorlatában ez is gyakorta előfordult. A magyar kormány 
például kezdetben hallani sem akart a népfelkelési tör
vényről, majd bizonyos feltételeket szabott, végül azonban 
elfogadta azt, méghozzá lényegében abban a formában,



ahogy ezt a katonai vezetés eredetileg elgondolta. A kö
zös hadsereg elnevezésének megváltoztatását az osztrák 
kormány mindvégig ellenezte, és azzal a közös külügymi
niszter sem rokonszenvezett, de végül mégis magukévá tet
ték a magyar kormány javaslatát * A közös hadsereg és a 
magyar hatóságok közötti levelezés nyelvének újraszabá
lyozása mind az osztrák kormány, mind a vezérkari főnök 
részéről heves ellenállásba ütközőn, végül mégis a magyar 
álláspont győzedelmeskedett.67 Az osztrák kormány erede
tileg elzárkózott a katonai célokat szolgáló Sztanislau—Wo- 
ronienka vasútvonal megépítésétől, de aztán fdadta ellenállá
sát és teljesítette a katonai vezetés kívánságait. Mindez per
sze korántsem ment könnyen, és az álláspontfcladást, a má
sik fél véleményének elfogadását hosszas viták előzték meg.

Az álláspont feladásának minden esetben megvolt a 
konkrét motivációja, de az egyes esetek tükrében azért bi
zonyos általános tendenciák is kirajzolódtak. Nem lehetett 
kitartani az eredeti álláspont mellett, ha valamilyen oknál 
fogva politikai kényszerhelyzet állt elő, és ezzel tulajdon
képpen megszűnt a választási lehetőség. Ilyen szituáció ke
letkezett a közös hadsereg elnevezésének ügyében, amikor 
azzal az eshetőséggel kellett szembenézni, hogy a korona 
az egyik, az összes magyar párt a másik oldalra kerül. Hogy 
ezt a helyzetet Tisza Kálmán szándékosan állította elő az
zal, hogy a delegációban előre nyilvánosságra hozta szán
dékát, az más szempontból ugyan figyelmet érdemel, de itt 
most maga a kényszerhelyzet volt fontos, amely csak egy
fajta döntési lehetőséget engedélyezett. Ugyanígy fel kellett 
adni az eredeti álláspontot „kettő az egy ellen” képlet ese
tén, abban az esetben, ha az egyik fél a maga álláspontjával 
a másik kettővel szemben elszigetelődött. Az említett pél
dáknál maradva ez történt a népfclkelési törvény ügyében, 
amikor a magyar kormány egyszerre került szembe a közös 
miniszterekkel és az osztrák kormánnyal, a közös hadsereg 
levelezési nyelvének kapcsán, amikor a közös külügymi
niszter és a közös hadügyminiszter a magyar kormánnyal 
azonos plattformra helyezkedett az osztrák kormánnyal 
szemben, és ugyanez a Sztanislau—Máramarossziget vas
útvonalnál, amikor megint az osztrák kormány maradt 
egyedül. A „kettő egy ellen” képletnek persze erősen olyan 
színezete volt, hogy a magára maradt felet majorizálták, és 
az utóbbi a többségi döntést vette tudomásul. Valójában 
mégsem erről volt szó, mert az egyedül maradt fél nem a 
többségi szavazaüiak vetette magát alá, hanem a kialakult 
szituációból levonva a konzekvenciát, maga is hozzájárulá
sát nyilvánította. Majorizálásról, valamelyik fél állandó le
szavazásáról márcsak azért sem lehetett szó, mert a három
féle érdek reprezentánsai felváltva kerültek elszigetelt hely
zetbe, és az esetek egymást nagyjából kiegyenlítették.

Ez utóbbi megállapítás a katonai természetű ügyekre 
nem, vagy csak fenntartással vonatkozik. Jóllehet ezekben 
a felállás nagyjából mindig az volt, hogy a két kormány állt 
szemben a közös hadügyminiszter által reprezentált katonai 
vezetéssel, többnyire a katonai vezetés akarata érvényesült, 
így volt ez a katonai költségvetés ügyében, ahol ugyan a 
döntés mindig kompromisszumos alapon történt, de a költ
ségvetés állandóan emelkedett, és méginkább a stratégiai 
vasutak esetében, amelyeket a két kormány mindig oppo
nált, de végül aztán minden esetben azok megépítésére

kényszerült. Azt lehetne erre mondani, hogy ebben a tekin
tetben nem érvényesült a háromféle érdek esélyegyenlősé
ge, és az összmonarchiai érdek vitathatatlan elsőbbségre lett 
szert. Hozzá lehetne tenni, hogy mindez azért volt így, mert 
a két kormány lemondott a szuverenitás bizonyos attribútu
mairól, a „közös és együttes védelmet” határozta el, és ezzel 
mintegy intézményesen megteremtette a hadügy önállósu
lásának és prioritásának feltételeit. Ez a magyarázat azon
ban nem lenne kielégítő. Az általános hadkötelezettség el
vén alapuló tömeghadseregek korában a hadügy önállósu
lása általános európai jelenség volt, és a „civil” kormányzat 
ezzel a folyamattal szemben mindenütt tehetetlennek bizo
nyult. A pénzügyminiszter Franciaországban, Németor
szágban, de még Oroszországban is opponált a csillagokig 
rúgó hadi költségvetés számadatai ellen, mégis besorozták 
és kiképezték a férfilakosság legnagyobb részét, hadfelsze
relésekbe, erődökbe és gazdaságilag haszontalan stratégiai 
vasutakba ölték a nemzeti jövedelem tekintélyes hányadát.
A hadügy önállósága és elsőbbsége a kor követelménye 
volt, és a katonai szektor mindenütt rákéuyszerítelle akara
tát a civil társadalomra. Ezt tudva azt kell mondani, hogy a 
Monarchia közjogi berendezkedése nem okozója volt a had
ügy prioritásának, hanem annak csupán sajátos megjelení
tési tonnája.

A pozíciók és a személyiségek

A közös miniszteri konferenciákon különböző alkalmakkor 
különböző állami tisztségek viselői vettek részt. Volt, ami
kor csak a három közös miniszter ült a tárgyalóasztal mel
lett, volt, amikor a közös miniszterekkel együtt a két kor
mány miniszterelnöke és más minisztere is jelen volt, 
előfordult, hogy csak az egyik konnány képviseltette magát, 
de olyan eset is adódott, hogy a hadsereg főfelügyelője és a 
vezérkar főnöke is megjelent, a miniszteri rangú részvevők 
mögött pedig gyakorta ott ült a szakreferensek népes serege. 
Kit tekintettek a kortársak és kit tekinthet a kutató ezek után 
a közös minisztertanács tagjának? Az utolsó helyen említett 
kategóriát, a szakreferenseket semmiképp. Ezek neveit a 
jegyzőkönyvvezető többnyire fel sem tüntette, vagy ha igen, 
láttamozási nem kapták meg a jegyzőkönyvet, bár ebben a 
tekintetben nem volt teljes következetesség. Lambert, a kö
zös hadügyminisztérium osztályvezetője (Sektionschef), 
aki rendszerint részt vett a költségvetési tárgyalásokon, álta
lában nem kapta meg láttamozási a jegyzőkönyvet, de az 
1886. szeptember 25-i tanácskozásét igen. Ebben a tekintet
ben mértékadónak tekinthető viszont ugyanennek a 
jegyzőkönyvnek az az információja, hogy a szakreferensek, 
akik a politikai eszmecsere időtartamára eltávoztak, vissza
tértek a terembe.69 A politikai vita tartama alatti távollétet 
csak úgy lehet értelmezni, hogy a szóbanforgó személyek 
nem voltak a közös minisztertanács tagjai. A tulajdonkép
peni kérdés persze nem a szakreferensek közös miniszterta
nácsi tagságával kapcsolatos.

Komjáthy Miklós azt írja, hogy mivel a közös miniszter
tanács a császári minisztertanácsból nőtt ki, a közös minisz
tertanács fogalmába eredetileg csak a közös miniszterek 
tartoztak, és a két konnány tagjainak részvétele csupán va
lami konkrét ügy kapcsán fordult elő. 1 Megállapítását az
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első időszak jegyzőkönyveire alapozza, amelyek megkü
lönböztették a tanácskozás „teljes jogú” és „nem teljes jo
gú” tagjait, olymódon, hogy a jegyzőkönyvet csak az 
előbbiekkel láttamoztatták. Ezt a véleményt egy jóval 
későbbi közjogi természetű megnyilatkozás is alátámasztja. 
Golucbowski a fentebb már említett Ugron-interpclláció 
kapcsán 1895-ben úgy nyilatkozott, hogy azokat a minisz
teri tanácskozásokat, amelyeken a közös miniszterek mel
lett a két miniszterelnök és más resszortminiszter is részt- 
vesz, szigorúan véve aligha lehet közös minisztertanácsnak 
tekinteni. " A kialakult gyakorlat nem igazolta és nem is 
támasztotta alá ezt a restrikciós elméletet Somogyi Éva 
idézi Thallóczy Lajosnak, a közös pénzügyminisztérium 
osztályvezetőjének egy 1904-ből származó levelét, aki úgy 
tudta, hogy a három közös miniszter soha nem ült össze 
közös tanácskozásra.73 És ha Thallóczy megállapítása nem 
is volt teljesen pontos, mert ilyen tanácskozások azért 
előfordultak — az általunk tárgyalt tizenkét év alatt például 
két alkalommal —, a lényeget tekintve igaza volt: a közös 
minisztertanácson általában nemcsak a közös miniszterek, 
hanem az utóbbiak és a két kormány képviselői vettek részt. 
Ilyen körülmények között igencsak sekélyes tartalma volt 
annak a felfogásnak, amely a közös minisztertanács fogal
mát a három közös miniszter tanácskozására korlátozta. 
Voltak azért olyan mozzanatok, amelyek arra mutattak, 
hogy ha nem is a teória, legalább a hivatali eljárás és a 
terminológia közelít a kialakult gyakorlathoz. Komjáthy 
Miklós abban, hogy a jegyzőkönyveket az osztrák és a 
magyar miniszterekkel is láttamoztatták, ez utóbbiak közös 
minisztertanácsi tagságának jogi approbációját látja.75 Egy 
1877-ből származó, a közös minisztertanácsi jegyzőköny
vek köröztetésévcl foglalkozó felterjesztésben pedig a kö
zös miniszterekre és a tanácskozáson résztvevő miniszter
elnökre és miniszterekre egyaránt vonatkoztatva fordul elő 
a "konferenciatag” (Konferenzminglied) kifejezés, amit 
aligha lehet másképp értelmezni, mint úgy, hogy Andrássy, 
a felterjesztés készítője, nem látta értelmét a közös minisz
tertanácsot kettévágó választóvonalnak.76 Mint ahogy nem 
is volt. A közös miniszterek egyetemleges felelősségében, 
amit a kiegyezési törvény megállapított, a közös ügyekre 
gyakorolt befolyása következtében a két kormány is oszto
zott, és ezt a felelősséget csak úgy vállalhatta, ha a döntések 
meghozatalában egyenrangú fél gyanánt szerepelt. Az a 
kiegyezés időszakában keletkezett, és később is előbukkanó 
korabeli felfogás, amely megkülönböztette a közös minisz
tertanács „teljes jogú” és „nem teljes jogú” tagjait, és a 
közös minisztertanács fogalmát a közös miniszterek tanács
kozására korlátozta, véleményünk szerint közjogi tekintet
ben nem volt megalapozott. A közös minisztertanács köz
jogi tekintetben nem volt és nem lehetett más, mint a közös 
miniszterek, valamint a két kormány miniszterelnökének 
(esetleg más tagjainak) tanácskozása.

A közös minisztertanácson, amennyiben az uralkodó nem 
volt jelen, a közös külügyminiszter elnökölt. A tisztség el
látása uralkodó döntésből eredt: az uralkodó, miközben ki
nevezett valakit háza és a külügyek miniszterévé, egyúttal 
megbízta a közös minisztertanácson történő elnökléssel. Az 
uralkodói döntést semmiféle parlamenti tekintet nem befo
lyásolta, de természetes, hogy az elhatározás a politikai 
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körülmények függvénye volt. Beust 1866-ban azért lett kül
ügyminiszter, mert személye Ausztria németországi igénye
it szimbolizálta, Andrássy 1871-ben azért kapott kineve
zést, mert az Oroszországgal szembeni frontalkotásnak jött 
cl az időszerűsége, Kálnoky 1881-ben pedig azért, mert 
valahogy modus vivendit kellett találni a cári nagyhatalom
mal. A politikai megfontolás azonban csak a külügyminisz
teri poszt betöltésére vonatkozott, a közös minisztertanács 
elnöki teendőinek ellátása egyszerűen velejárója volt a kül
ügyminiszteri kinevezésnek. Hogy miért volt velejárója, an
nak részint a jogfolytonosság, részint a közjogi megfontolás 
a magyarázata. Ha egyszer a közös minisztertanács a csá
szári minisztertanács jogutódja volt, akkor természetes, 
hogy a közös minisztertanács elnöki tisztje az egykori csá
szári minisztertanács elnökére szállt át. És ha az osztrák és 
a magyar kormány a „közös és együttes védclem”-mel kap
csolatos jogosítványokat egy másik testületre ruházta át, 
akkor magától értetődő volt, hogy ebben a testületben annak 
kell az asztalfőn ülnie, aki a „közös és együttes védelem” 
elsőszámú irányítója: tehát a közös külügyminiszternek. A 
kiegyezési törvényben mindamellett nem esett szó a közös 
minisztertanács elnökéről (persze magáról a közös minisz
tertanácsról sem), feltehetően azért nem, mert a magyar 
jogalkotók ezzel nem akarták elgyengíteni azt a sarkalatos 
tételt, hogy „a közös minisztérium a közös ügyek mellett se 
egyik, se másik résznek külön kormányzata ügyeit nem 
viheti, azokra befolyást nem gyakorolhat”.77 De hogy az 
uralkodó eljárását magyar részről a kiegyezési törvény szel
lemével egyezőnek találták, legalábbis negatív értelemben 
visszaigazolást nyert: több mint egy negyedszázadon át sem 
a kormány, sem az ellenzék nem tiltakozott. A tételes jogi 
szabályozás hiánya azonban itt is megbosszulta magát. Mint 
már említettük, Ugrón Gábor 1895-ben megkérdezte a ma
gyar képviselőházban, hogy mi a tartalma annak a közlés
nek, hogy a közös külügyminisztert a közös minisztertanács 
elnöki tisztjével is megbízták, és hogy ez a megbízás vajon 
csupán a közös miniszterek egymás közötti tanácskozására 
vonatkozik-e? A magyar kormány, amely időközben ma
ga is eljutott a „közös kormány” létének tagadásáig és nem 
hivatkozhatott sem a jogfolytonosságra, sem a közjogi meg
fontolásra, a közjogi vita élezését ugyancsak kerülni akaró 
közös külügyminiszterrel egyetértésben meglehetősen 
gyermeteg választ adón. Ugrón Gábor kérdésének második 
részét nem is érintve azt felelte, hogy azért a közös külügy
miniszter az elnök, mert rangban megelőzi a két miniszter
elnököt. Bánffy Dezső, aki szemmelláthatólag bagatellizál
ni akarta az ügyet, még egy lépéssel tovább ment, és Golu- 
chowskinak megküldött választervezetébe belevette, hogy 
az uralkodó tulajdonképpen a rangidős miniszterelnököt is 
megbízhatná, ezt azonban a közös külügyminiszter kérésére 
elhagyta. Goluchowski argumentációja, hogy ez téves fel
fogásokra és szükségtelen vitákra vezetne, alighanem helyt
álló volt. Amikor jóval később csupán az merült fel, hogy 
a közös pénzügyminiszter egy alkalomra átvegye az elnök
lést, az akkori magyar miniszterelnök rögtön óvást emelt.80 
Mindenesetre elmondható, hogy az Ugron-interpellációra 
adott válasz nem sokban járult hozzá a közös miniszterta
nács elnöki tisztjének közjogi megvilágításához.

Az Ugron-interpellációra adandó választervezetben arról



is szó esett, hogy miért célszerű, hogy éppen a közös kül
ügyminiszter elnököljön a közös minisztertanácsban. 
Bánffy azt írta, hogy a közös külügyminisztert állásánál 
fogva nem befolyásolják a Monarchia két államterületének 
speciális érdekei, és a tárgyalások során ezért semleges 
álláspontot foglalhat el.81 Ennek a felfogásnak az indítékait 
könnyű belátni. Ha egyszer a magyar kormány kétségbe 
vonta a közös kormány létét, ebből logikusan következett, 
hogy a közös minisztertanácsot a két kormány közötti tár
gyalásra kellett redukálnia. Goluchowski ezzel nyilván nem 
érthetett egyet, mert nagyon jól tudta, hogy a közös minisz
tertanács nem csupán a Monarchia két államterülete közötti 
problémákat tárgyalja, de a tervezetnek ezen pontja ellen 
nem emelt kifogást. Nem úgy, mint hivatali elődje, Kál- 
noky, aki még kinevezése előtt megírta, hogy a közös kül
ügyminiszternek, jóllehet nem kell pártembemek lennie, de 
pártonkívüli (partcilos) sem lehet.82 Ez a megjegyzés persze 
elsősorban arra vonatkozott, hogy a közös külügyminiszter 
nem lehet meg parlamenti támasz nélkül, de egyúttal azt is 
érzékeltette, hogy a semlegesség a közös külügyminiszter 
tevékenységének sem lehet elsőszámú attribútuma. És va
lóban, a közös külügyminiszter elnöki működésében benne 
volt ugyan ez a semleges-közvetítő vonás, de azt nem me
rítette ki teljesen. A közvetítő magatartás sem annyira a két 
kormány közötti viták alkalmával, mint inkább a közös 
hadügyi tárca költségvetésének megállapítása körül, tehát a 
közös hadügyminiszter és a két kormány közötti szemben
állásnál mutatkozott. Kálnoky, mint a közös miniszterta
nács elnöke a közös hadügyi tárca költségvetésének ügyé
ben nem állt mindig egyértelműen a közös hadügyminiszter 
oldalára, hanem igen gyakran méltányolta a két kormány 
csökkentési törekvéseit. Egy alkalommal meg is fogalmazta 
azt a nézetét, hogy a közös minisztertanácsnak az a feladata, 
hogy a katonai szükségletek és a pénzügyi lehetőségek kö
zötti középutat megtalálja'83 Volt azonban olyan eset is, 
amikor a közös minisztertanács elnöke a szőnyegen levő 
vitakérdésben nem maradt semleges, nem közvetített, ha
nem határozottan valamelyik fél oldalára állt, és ezzel el is 
döntötte a vitát így volt ez a közös hadsereg elnevezésének 
kérdésében, amikor az osztrák kormánnyal szemben a ma
gyar kormány álláspontját tette magáévá,84 és ugyanígy az 
orosz kereskedelmi szerződés megújításának vitájában, 
amikor a magyar kormánnyal szemben az osztrák kormányt 
támogatta.85 Végezetül, igen gyakran előfordult, hogy a 
közös minisztertanács elnöke nem közvetített, és nem is 
csatlakozott valamelyik állásponthoz, hanem — Somogyi 
Éva találó megfogalmazása szerint — „a birodalmi érdeket 
képviselte, a Gcsamtmonarchie országok és tárcák felett 
álló érdekeit”.86 Amikor az 1887 decemberi és az 1888-as 
januári tanácskozásokon elhatárolta magát a vezérkar és a 
magyar kormány preventív háborús elgondolásaitól, kétség
kívül ezeknek az összmonarchiai szempontoknak adott ki
fejezést.

Az összmonarchiai szempont ebben az esetben persze 
további finomításra szorul. Mert végeredményben a vezér
kari főnök is összmonarchiai kategóriákban gondolkodott, 
amikor a várható orosz támadással szemben a megelőző 
fellépést sürgette, és a magyar kormány oroszellenes straté
giája is a Monarchia külpolitikájának egyik lehetséges vál

tozata volt. Ezért azt lehet és azt kell mondani, hogy a közös 
külügyminiszter és a közös minisztertanács elnöke az adott 
esetben és általánosságban úgy képviselte az összmonar
chiai szempontot, hogy azon belül a katonákkal szemben a 
politikai komponensnek tulajdonított nagyobb jelentőséget, 
a magyar kormánnyal szemben pedig jobban tekintetbe vet
te a Monarchia szempontjából korántsem kedvező erőviszo
nyokat. De hogy valóban összmonarchiai szempontok üt
köztek össze, lemérhető azon, hogy a közös minisztertanács 
elnöke később — amint ezt a közös minisztertanács 
jegyzőkönyvei is tanúsítják — maga is közeledett vitapart
nerei álláspontjához.88 A közös minisztertanács elnöke 
egyébként — hogy a hivataltörténeti vonatkozásokhoz 
visszatérjünk — kettős minőségben vett részt a tanácskozá
sokon, hiszen ő egyúttal a külügyi tárca birtokosa is volt. 
Szabályos kormány esetében az egyes tárcák birtokosai tes
tületi alárendeltségben fejtették ki tevékenységüket. Hogy 
a közös külügyminiszter és a külpolitika esetében ez 
mennyiben volt így, illetve mennyiben nem volt így, azt a 
hatáskörről és a döntési mechanizmusról szólva már részle
tesen előadtuk. Itt még azt látszik szükségesnek megemlí
teni, hogy Kálnoky működésének utolsó éveiben szokássá 
vált, hogy a közösügyi költségvetés megtárgyalása alkalmá
val a közös külügyminiszter részletes külpolitikai tájékoz
tatót adott a közös minisztertanácsnak.89 Goluchowski ide
jén Kálnoky kezdeményezésére rendszer lett, és a közös 
külügyi tárca költségvetésének megtárgyalása alkalmával 
mindig sor került a részletes külpolitikai tájékoztatásra.

A véderő problémáiról ilyesfajta tájékoztatás, az 1893-as 
hadseregfejlesztési program tárgyalásától eltekintve, a 
közös minisztertanácson nem hangzott el. A testület ezt nem 
is reklamálta, mert hiszen a véderő vezérlete, vezénylete és 
belszervezctének megállapítása uralkodói hatáskörbe tarto
zott. A közös minisztertanács ezzel együtt, mint tudjuk, 
összehasonlíthatatlanul többet foglalkozott a véderő kérdé
seivel, mint a külpolitikával. A véderővel kapcsolatos prob
lémák közös minisztertanácsi felvezetése a közös hadügy
miniszter tisztje volt. Neki kellett a testület hozzájárulását 
megszereznie az éves költségvetéshez és a speciális hitelek
hez, neki kellett jóváhagyatnia a közös védelmet szabályozó 
törvénytervezeteket. Hálátlan feladatok voltak ezek egy ci
vil többségű testületben, és ha a hadvezetés elképzelései 
többnyire érvényesültek is, a közös hadügyminiszternek 
sokszor kellett személyes kudarcot elkönyvelnie. Bylandt- 
Rheidtnek még csak a speciális hitelekkel gyűlt meg a baja, de 
Baucmak egyideig az éves költségvetés elfogadtatása is sok 
fejfájást okozott. Hogy a két magasrangú katona a külpolitikai 
kérdések tárgyalása alkalmával rezerváltan viselkedett — csu
pán Bauer nyilvánított egy alkalommal Kálnokytól eltérő vé
leményt92 —, tulajdonképpen ezzel az izolált helyzettel is 
megmagyarázható. De a közös hadügyminiszterek főként azért 
voltak tartózkodóak, mert nem érezték magukat illetékeseknek 
arra, hogy politikai kérdésekben nyilatkozzanak. A közös had
ügyminisztert a hadsereg hierarchiájában a hadsereg főfel
ügyelője és a vezérkari főnök mögött legfeljebb a harmadik hely 
illette meg, és miután ez a hierarchia, hogy úgy mondjuk, had- 
táppozícióba szorította őket, a közös minisztertanácson is 
ennek a pozíciónak a tudatában viselkedtek. Nem úgy, mint 
Beck, a vezérkari főnök, aki ugyan csak alkalmanként vett
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részt a közös minisztertanácson, de amikor ott volt, magánál 
tartotta a szót. A népfelkelési törvény tárgyalása alkalmával 
csakúgy, mint a stratégiai vasutak egymást követő megbe
szélésénél, a nagy hadseregfejlesztési program elfogadtatá
sánál éppúgy, mint a hadsereg levelezési nyelvének eldön
tése alkalmával. És ha nem is volt ott, árnyéka ráborult a 
testületre. Kálnoky 1887. december 18-án távollétébcn is 
vele vitázott, amikor azt mondta, hogy nem ért egyet a 
katonai körök preventív háborús elgondolásaival,93 és az ő 
felfogásához közeledett, amikor az 1889. április 29-i tanács
kozáson kijelentette, hogy az orosz csapatáthelyezések po
litikai szándékkal történnek.94 — A közös hadügyminiszter 
mellett a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának ve
zetője (der Chef dér Marincsektion iin Kricgsministerium) 
is rendszeresen részt vett a közös minisztertanácson, rész
vétele azonban többnyire a fizikai jelenlétre korlátozódott.

A közös pénzügyminisztert, miként a másik két közös 
minisztert az uralkodó nevezte ki. A kinevezésnél itt sem 
érvényesült parlamenti tekintet, de valamiféle szokásjog 
mégis kialakult. Burián István kilenc évi szolgálat után 
1912-ben keserűen jegyezte naplójába, hogy neki azért kcl- 
lctttóvoznia, mert második magyar nem lehet közös minisz
ter. De ez fordítva is igaz lehetett: a három közös minisz
ter közül egyiknek mindig magyarnak kellett lennie. Csak 
ez lehet a magyarázata annak, hogy a dualizmus fél évszá
zada alatt több mint harminc éven át magyar politikusok 
irányították a közös pénzügyeket. Magának a tárcának a 
tevékenységi köre eléggé szűkre volt szabva: a kvótából 
befolyó összegek kezelése tartozott hozzá, és később Bosz
nia-Hercegovina ügyeinek irányítása. Ennek megfelelően a 
közös pénzügyminiszter nem okozott sok gondot a közös 
minisztertanácsnak: az jószerivel kimerült a tárca költség
vetésének megtárgyalásában és az okkupáit tartományok 
néhány ügyének megbeszélésében. (Ez utóbbinak 1878-79- 
ben volt a konjunktúrája, amikor a sűrűn ülésező közös 
minisztertanács napirendjén szinte egyéb sem szerepelt, 
mint Bosznia-Hercegovina.) A közös pénzügyminiszter, 
Kállay Benjámin, jóllehet majd mindig ott ült a tárgyaló
aszta] mellett, tárcáját közvetlenül érintő ügyekben ezért 
nem sokat szerepelhetett. Leginkább a közös pénzek fel- 
használásának eljárási kérdéseiben és különböző pénzügy- 
technikai ügyekben nyilatkozott, és szakszerű állásfoglalá
sai többnyire méltánylásra találtak a testületben. Külpoliti
kában, jóllehet ezen a téren is elismert szaktekintély volt, 
ritkán hallatta hangját,96 állásfoglalása viszont a közös had
sereg elnevezésének kérdésében komoly súlyt nyomott a 
mérleg serpenyőjében.97

A kiegyezési törvényben tételesen benne foglaltatott, 
hogy a külpolitika a két kormánnyal egyetértésben és annak 
beleegyezése mellett intézendő. Az egyetértést és a bele
egyezést a dolog természetéből adódóan elsősorban a két 
kormányfő nyilváníthatta. A közös minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek azt tanúsítják, hogy Taaffe osztrák minisz
terelnök a Monarchia legfelsőbb kormányzati fórumán ál
talában nem élt ezzel a törvényben biztosított jogával. 
Egyetértést ritkán nyilvánított, kifogást pedig soha nem 
emelt. Ugyanilyen passzivitást tanúsított a hadügyi vonat
kozású kérdések, a stratégiai vasutak, vagy a költségvetés 
tárgyalása alkalmával, és soha nem sietett a sajátos osztrák 
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érdekeket védő minisztertársai segítségére. Passzivitásában 
minden bizonnyal az osztrák-német lakosságnak a külpoli
tika iránti közömbössége jutott kifejezésre, de feltehető, 
hogy egyéb személyes és politikai motívumok is közreját
szottak. Az ő gondolatvilágában a Monarchia 1867 után is 
egységes egész maradt, és az osztrák országrész nem volt 
több, mint egy egyszerű tartomány. Ebben a helytartói po
zícióban (Statthaltcr) nem érezte illetékesnek magát arra, 
hogy a Monarchia egészének ügyeiről véleményt nyilvánít
son, és nem tartotta méltányosnak, hogy a részérdekek pri
oritása mellett kardoskodjon. Ezt látszik alátámasztani az a 
vehemencia, ahogyan a közös minisztertanácson, szokásos 
közönyéből kizökkenve, a birodalom egységének látszatát 
fenyegető magyar törekvések, a közös hadsereg elnevezé
sének megváltoztatása, 9 és a közös hadsereg levelezési 
nyelvének módosítása100 ellen kikelt. Hogy az osztrák kor
mány némiképp mégis figyelemmel kíséri a külpolitika ala
kulását, az érdekes módon a pénzügyminiszterek megnyi
latkozásaiból derült ki a közös minisztertanácson. Duna- 
jewski, híven lengyel nevéhez és számlázásához, 1886 
ÖSZén 1a01bul8áriai orosz machinációk elleni fellépést rekla
málta, Steinbach pedig a külpolitikai stratégia alapkér
dését érintette 1891-ben, amikor kijelentette, hogy nem kell 
belebocsátkozni az Oroszországgal való fegyverkezési ver
senybe. °" Ugyancsak a pénzügyminiszterek juttatták kife
jezésre az osztrák fenntartásokat a közös hadügyi tárca túl
zott költségvetési igényeivel szemben, és nem kis bátorság
ra vall, hogy Dunajewski egy alkalommal kijelentette: az 
államnak nem csupán az a feladata, hogy a hadsereget el
tartsa és háborút viseljen (Der Staat habé auch andere 
Zwecke, als blos das Heer zu erhaltcn und Krieg zu füb- 
ren.) Ezek a fellépések nem is voltak mindig eredmény
telenek. A kereskedelmi miniszterek, Pino és Bacquehc- 
im, akik a stratégiai vasutak ügyében voltak az osztrák 
álláspont védőügyvédjei, ezzel szemben mindig csak a 
kudarcot könyvelhették a maguk oldalára. Csupán azzal 
vigasztalódhattak, hogy a kereskedelmi szerződések 
ügyében a magyar kormánnyal szemben nem maradtak 
alul, és legalább a kompromisszumot sikerült minden al
kalommal elérniök. Welsershcimb honvédelmi miniszter, 
civil minisztertársaitól eltérően, nem küzdött a kettős lo
jalitás kényszerképzetével. Ő, Taaffehoz hasonlóan, 
egyértelműen az összmonarchiai érdekek szószólója volt.
A népfelkelési törvény esetében, amelynek ő volt a kez
deményezője, teljes sikerrel, a közös hadsereg levelezési 
nyelvének ügyében azonban eredménytelenül. Ennek a 
Radetzky gondolatvilágában élő katonának is tapasz
talnia kellett, hogy elmúlt az az idő, amikor a hadsereg 
még mentesült a Monarchia soknemzetiségű összetéte
léből adódó problémáktól.

A közös minisztertanács legmarkánsabb személyisége, a 
közös külügyminiszter mellett, kétségkívül Tisza Kálmán, 
a magyar miniszterelnök volt. Neki nem voltak olyasfajta 
skrupulusai, mint Taaffenak, és az összmonarchiai ügyek
ben fenntartás nélkül élt a magyar kormány törvényben 
biztosított jogával. Köntörfalazás nélkül kifejezésre juttatta, 
hogy nem ért egyet az Oroszországgal való együttműködés 
politikájával, és nem csinált titkot belőle, hogy a megoldást a 
cári nagyhatalommal való fegyveres összecsapásban látja.



Álláspontját ugyan nem sikerült érvényesítenie, de hogy 
1886-ban sor került ennek a politikának a korrekciójára, és 
hogy az 1887-88-as háborús krízis lezárulása után a közös 
külügyminiszter revízió alá vette saját addigi nézeteit, ab
ban a magyar miniszterelnök szüntelen reklamációja is sze
repet játszott. Tisza Kálmán egész magatartásában azonban 
érezhető volt egyfajta ambivalencia. Miközben megállás 
nélkül sürgette, hogy a Monarchia álljon a sarkára Orosz
országgal szemben, nem viselte szívén a „közös és együttes 
védelem” legfontosabb eszközét, a hadsereget. Az utolsókig 
ellenállt a népfelkelés létrehozásának, opponált a stratégiai 
vasutak megépítésével szemben, állandóan le akart faragni 
a hadügyi tárca éves költségvetéséből, és még akkor is a 
takarékosság volt a fő szempontja, amikor a fegyveres 
öösszecsapás került napirendre. Ennek a magatartásának a 
kulcsa valahol a birodalmi érdek és a nemzeti érdek viszo
nyának újrafogalmazásában keresendő. Tisza Kálmán alig
hanem nem vallotta már Deák Ferenccel együtt, hogy 
„egyik cél a birodalom szilárd fennállása, melyet nem kívá
nunk semmi más tekintetnek alárendelni”.1 Erről árulko
dik az a jobb ügyhöz méltó buzgalom is, ahogyan a közjogi 
fogalmak tisztázása, így az osztrák-magyar kapcsolat újra
értelmezése105 és a közös hadsereg elnevezése körül 
szorgoskodott. Tisza Kálmán utódai nem örökölték tizenöt 
éven át kormányzó elődjük tekintélyét és befolyását. Sza- 
páry és Wekerle, mint korábbi pénzügyminiszterek inkább 
csak a költségvetési kérdésekkel törődtek, Bánffy pedig 
kiélte magát a teljesen terméketlen terminológiai akadékos
kodásban. A mindent jobban tudó Tisza Kálmán és a két 
pénzügyi szakértő kormányfő mellett a magyar pénzügymi
niszterek nem játszhattak olyan szerepet a közös miniszter- 
tanácson, mint osztrák kollégáik: a tanácskozásoknak több
nyire csak néma résztvevői voltak. A kereskedelmi minisz
terek, Kemény, Széchenyi és Lukács ugyanazt tették, mint 
osztrák minisztertársaik: védték a magyar gazdasági érde
keket, és a vitatott ügyekben legalább a kompromisszumot 
elérték. A stratégiai vasutak ügyében, az eltérő tárcame
gosztásnak megfelelően, magyar részről a közlekedési mi
nisztereknek kellett az első vonalba állniok. A magyar kor
mány álláspontját hatékonyabb érvekkel védték, mint oszt
rák kollégáik — Baross Gábor egy alkalommal szabályos 
ellcntcrvczctet terjesztett elő107 — de a hatékonyabb érvek 
sem hoztak kedvezőbb eredményt. Fejérvárynak, a magyar 
honvédelmi miniszternek mondhatni a személyiségében 
volt az ambivalencia: katonamúltja az udvarhoz, pozíciója 
a magyar kormányhoz kötötte. Az ellentmondást katonaem
berhez méltóan oldotta fel, és egyértelműen a magyar kor
mány álláspontjával azonosította magát. Ha pedig a magyar

honvédségről volt szó, nem ismert se pardont, se akadályt.A 
közös minisztertanácson gyakorta az uralkodó is részt vett, 
és természetesen ilyenkor ő ült az asztalfőn. Helyzete az 
1867 utáni államszerkezetben meglehetősen bonyolult és 
ellentmondásos volt. Korábbi abszolút uralkodói jogköré
nek egy részét megőrizte azáltal, hogy a közös minisztere
ket személyes belátása alapján nevezte ki és hogy az összes 
fegyveres erő vezérlete és belszcrvezete a korona által inté- 
zendőnek ismertetett cl, ugyanakkor tudomásul kellett ven
nie a két országrész kormányának alkotmányos alapon 
nyugvó szuverenitását. A közös minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek tükrében úgy tűnik, hogy az uralkodó tisz
tában volt pozíciója korlátáival, és ebben az alkotmányos 
testületben nem mutatott abszolút uralkodói allűröket. 
Előfordult ugyan, hogy kiesett a szerepéből — 1889-ben az 
állítólagos sajtóindiszkréció miatt úgy lehordta a magyar 
miniszterelnököt, mint egy udvaroncot,1 ' 1891-ben pedig 
egyszerűen utasította az osztrák kereskedelmi minisztert, 
hogy gondoskodjon a stratégiai fontosságú Sztanislau— 
Woronienka vasútvonal nyomvonalának kijelöléséről.
Ez azonban kivételnek számított. Az uralkodó közös mi
nisztertanácsi részvétele és elnöklése leginkább abban a 
formális aktusban merült ki, hogy a már megtárgyalt és 
elfogadott közös költségvetést tudomásul vette, és felhívta 
a kormányokat, hogy azt a delegációk előtt teljes súlyukkal 
képviseljék. Persze, volt olyan eset is, amikor az uralkodó 
nem csupán tudomásul vette a kialakult megállapodást, ha
nem maga is bekapcsolódott a vitába. Ilyenkor, miként a 
rendszeresen elnöklő közös külügyminiszter, maga is köz
vetített, valamelyik fél odalára állt, vagy éppenséggel önálló 
véleményt nyilvánított. Ezt leginkább akkor tette meg, ha a 
fegyveres erő kérdéseiről volt szó, amelyet mindenek felett 
a szívén viselt. Sürgette a népfelkelés létrehozását, a straté
giai vasutak mielőbbi megépítését, és sokszor saját külügy
miniszterével szemben, a katonai költségvetés állandó eme
lését. A közös minisztertanács nem mindig respektálta az 
uralkodói véleményt. 1891-ben az a példátlan eset is előfor
dult, hogy a fegyverkezésre fordítandó külföldi kölcsön 
ügyében az egész testület leszavazta.110 Az uralkodó a tes
tületi állásfoglalást, és ez a további furcsaság, minden to
vábbi nélkül tudomásul vette. Hogy hogyan élte meg és 
dolgozta fel magában az ilyen kudarcokat, az már inkább 
pszichológiai, mint hivataltörténeti kérdés. Az utóbbi szem
pontból is figyelemre érdemes azonban a magyar miniszter- 
tanácson elhangzott kijelentése, miszerint a miniszterek 
önálló véleményt képviselhetnek, de a döntés után kormá
nyálláspontot kell képviselniök.111 Úgy tűnik, hogy ezt a 
szabályt magára nézve is kötelezőnek tartotta.
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