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A delegációról

Egy-egy állam intézményrendszerének kialakulása szoros 
függvénye, egyszersmind sokszor hú lükre is annak a társadal- 
mi, politikai helyzetnek, amelyben az egyes intézmények kere
kül. tartalmát, funkciójúi és célját megszabták. Ám az egykor 
adott ken lek megmerevedhetnek és sokszor gátjává válhatnak 
az állami, társadalmi élet egészséges fejlődésének. Még van 
azonban eset arra is, hogy idők médiával szétfeszítik, vagy 
fokozatosan figyelmen kívül hagyják az évtizedes, megbont- 
halatlannak tűnő kereteket s az intézmény funkciója a szükség
leteknek megfelelően változik, bővül, esetleg szűkül. Minden 
igazgatási, jogi szabályozásnak szinte közös sorsa ez, ami 
figyelmezteti a kutatókat, hogy az államberendezkedésnek, ill. 
egyes elemeinek bemutatása során nem szabad megelégedniük 
a törvények ide vonatkozó rendelkezéseinek ismertetésével, 
hanem vizsgálódásuk tárgyát fejlődésében kell nézniük. Csu
pán így juthatnak a vallásáig megközelítően hű ábrázolásához.

Nem kis métléklvn áll mindez, a kiegyezéssel kezdődő fél 
évszázad egyik legsajátosabb intézményének, a delegációnak 
történeteié. (Mind a magyar, mind az osztrák közösügyi bi
zottság kialakulása annyira ismert, hogy annak részleteire itt 
nem térek ki.) Tény, hogy ez a Monarchia egyik fele állal sem 
kívánt és helyeselt intézmény sem maradi meg azok közöli a 
keretek közöli, amelyeket a magyar 1X67. évi Xli. le. és nyo
mában, ill. mintájára készült 1X67. december 21-i, osztrák 
törvény megszabott. A delegációik eszméje felmerülésének, 
majd működésbe lépésének kedvezőtlen fogadtatását az idő 
nem mindenben igazolta. Nem érdektelen az. amit a delegáci
ók megalakulását megelőző véleményekről, hangulatról ír 
Andrássy Gyula: „Már ezen első alkalommal (ti. 1X67. január 
havában, amikor a delegáció Bécsben először egybegyűlt) 
kitűnt, mily alaptalanok azon aggodalmak, melyek a közös 
iigvek tárgyalására rendelt bizottságok ellen a Monarchia 
mindkét leiéből felhangzónak. Kitűnt, hogy a delegáció nem 
befolyás nélküli, tehetetlen testület, „testetlen agyrém”, „poli
tikai siket-néma intézet", amint gúnyolták, nem is „külügymi
nisztert sanyargató gépezet", de legkevésbé „centrálparla- 
mcnl". Bár természeténél fogva elég nehéz próbája a politikai 
tapintatnak és bölcsességnek s bár bonyodalmas műszer a 
népakarat kidolgozására, azt mégis minden részrehajlatlan 
vizsgáló elismerte, hogy hivatásának kifogástalanul megfelelt.

A magyar törvény „a közös ügyek azon részére nézve, mely 
nem tisztán a kormányzat köréhez tartozik”, központi parla
mentet, birodalmi tanácsol semmiképpen nem ismert el, csu
pán a birodalom két leiének teljes paritása alapján a magyar 
korona országai és O Felsége többi országai állal kiküldendő 
60-60 tagú delegációt tart lehetségesnek. A delegáció elsődle
ges, sőt egyetlen feladatának a magyar törvény a közös (kül
ügyi és hadügyi) költségvetés (budget) megállapítást jelölte ki. 
A két ország felelős minisztériumának meghallgatásával 
összeállított, közös költségvetésről az. illetékes parlamentek 
nem vitatkozhattak. A magyar országgyűlés és a Reiehsrat is 
változatlan összegben, vita nélkül tartozott a delegációk által 
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megszavazott tételeket költségvetésükbe felvenni. Amiga ma
gyar törvény, mint láttuk, a delegációk egyetlen feladataként 
a közös költségvetés megszavazását jelölte meg, addig az oszt
rák törvény nyomatékosan kiemelte, hogy a delegációk hatás
köre minden olyan tárgyra kiterjed, amely a közös ügyekkel 
összefügg. Az eltérés, amely a delegációk funkciójának meg
határozásában mutatkozik, hű lükre az Osztrák-Magyar Mo
narchia kettős államszerkezetének. Az osztrák tartományok 
mindig a birodalom egységének gondolatából indultak ki, a 
magyar államférfiak a Monarchia dualista berendezését hang
súlyozták. Sajátos módon a delegációk intézményét, amelyet 
tulajdonképpen egyik fél sem tartott jónak, az osztrákok abból 
a feltevésből kiindulva fogadták el, hogy ezek idővel közös 
(birodalmi) parlamentté tej lödnek, a magyar politikusok pedig 
bizton remélték, hogy a delegációk bármily pici parlamentté 
ki nem nőhetik magukat, maradnak azok, amiknek a törvény 
rendelte: költségvetést helybenhagyó apparátus. Az osztrák 
delegátusok egyike-másika parlamentáris abszurdumnak te
kintette a delegációkat, amelyekhez hasonló intézménye a vi
lág egy államának sincs.

Ahogy elöljáróban sző volt róla, mint minden történeti (így 
államigazgatási, kormányzati slb„.) képződmény, szerv', a de
legáció is alá volt vetve az idő múlása alakító hatásának. E pár 
sor nem kívánja a delegációk történetének vázlatát adni, még 
félszázados működésével kapcsolatos problémák felvetését 
sem kísérli meg. Azt mondhatnám, hogy némileg ahistoriku- 
san, megszűnése idejéből olyképpen kíván visszapillantani 
múltjára, ahogy manapság kérdeznek vissza nálunk, de szerte 
a világban mindenütt a közelmúlt eseményeire, hol köveitek 
el az elődök hibát, mit láttak rosszul, vagy miben igazolta őket 
az idő? Ilyen, ismét hangsúlyozom, kissé ahistorikus módon 
szeretném feltenni a kérdést s egész röviden megválaszolni, 
vajon mindaz, amit a kiegyezés korának magyar államférfiai 
a delegációk funkciójának megállapítása során mint a magyar 
érdekek védelmének, biztosításának szándékával megalkottak, 
nem fordult-e visszájára s nem vált-e a magyar korona orszá
gainak kárára? E súlyos probléma megvilágítására legyen sza
bad a delegáció működésének kezdeti szakából, majd utolsó 
napjaiból idéznem a legilletékcsebbcknek, a delgálusoknak, 
közülük is a legtekintélyesebbeknek megnyilatkozásaiból né
hány mondatot.

Tisza Kálmán 186X. március 1 ü-i felszólalásában azt mond
ta: „senki sincsen, aki határozottabban el volna tökélve oda 
törekedni, hogy a delegáció hatásköre ne lágítlassék, mint 
amennyire én el vagyok határozva”. Ebben az eltökéltségben 
a későbbi miniszterelnök odáig ment, hogy nyomatékosan ki
jelentette: „még arról sem fogok beszélni, hogy mennyiben 
bizonyult már eddig is be célszerű és gyakorlati intézménynek 
a delegáció és mennyiben nem". Hasonló szellemben beszélt 
Trefort Ágoston. Miután megállapította, hogy „a közösügyi 
törvény a delegáció parlamentáris jelentőségét igen szűk kor
látok közé szorítja s én magam arra nézve e korlátokat még



szűkebbre szorítani és folyvást hallgatni volnék hajlandó, meri 
nem akarom, hogy a delegáció parlamentié nője ki magái".

Ez oly mértékig sikerüli, hogy a dualizmus léi százada alall 
nem egyszer panaszolták a delegátusok, hogy az ország dol
gairól, külpolitikánkról, nemzetközi helyzetünkről semmivel 
sem tájékozottabbak, mint az ország bármelyik polgára. Az is 
elhangzott, hogy a hírlapokból többet tudnak meg mindezen 
kérdésekről, mint a közösügyi bizottság ülésein. Pedig annak 
ellenére, hogy a delegáció feladata csakis és kizárólag a közös 
költségvetés megszavazása volt, a költségvetés megtárgyalása 
nem egyszer külpolitikai vitáivá szélesedett. Sőt, a korszak 
vége felé, mint erről alább még lesz szó, a budgetől függetlenül 
is vitatlak meg külpolitikai problémákat. Egyébként, a delegá
ció tagjai állandóan ügyellek arra, egymást, sőt nem egyszer 
önmagukat is figyelmeztetve, hogy valamely szóba hozott kér
dés (polgári és katonai becsiileliigv, párbaj, közgazdasági, 
nemzetiségi problémák slb.) semmiképpen sem tartozik a de
legáció elé.

Mint ismeretes. Deák Ferenc nem szánt jelentősebb szerepet 
a közös ügyi bizottságnak. Máig sem tudtam megállapítani, 
miképp, milyen szempontok alapján válogatták ki a delegáció 
tagjait. Tény az, hogy néhány ellenzéki állítólag Csengerv 
Antalnak, ennek az európai parlamentarizmus eszmevilágában 
gondolkodó államférfinak javaslatára kerüli be a delegációba. 
Az osztrák delegációban kezdettől lógva több volt az oppozí- 
ció embere. Fél évszázados delegációs naplóit átnézvén, 
mondhatom, hogy az. első, igazán egészséges, kritikai hangot 
a legellenzékibb szocialista képviselők ütötték meg. — A de
legációk sajátos szervezete olyképp alakult, hogy az albizott
ságok a felmerülő kérdések tárgyi vonatkozásait vizsgálták, 
míg a plénum a politikum kérdéseiben döntött. Ezért fordult 
elő, hogy az albizollsági tagok általában jobban voltak tájékoz
va, mint azok, akik csak a teljes üléseken vettek részt. Az 
osztrákok egyszer szővátellék, hogy a magyaroknak van le
hetőségük a bizottságon kívül is összeülniük s ott megvitatniuk 
a bizottság elé tartozó kérdéseket. Nekik efféle intézményük 
(Einrichlung), amely bizalmas vitákat lehetővé tenne, nincs. 
( IS77. december 12-i osztrák delegációs napló.) A Pesti Napló 
valóban egyszer korábban, 1X68. január 25-i számában arról 
írt, hogy a magyar delégátusok klubhelyiségükben valamilyen 
ügyben interpellálták a miniszterelnököl.

Mint jeleztem, a dualizmus fél évszázada során a budgel-meg- 
szavazásni hivatott delegáció egyre többször érintett, eleinte csak 
a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban, később már azoktól 
függetlenül is, külpolitikai problémákat. A világháború előesté
jén, a delegáció 1914. május 27-i ülésén Apponyi Albert a 
Monarchia kül|Ki|itikájának alapjait elemezte, széles kitekintés
sel barátokra, ellenségekre. Kritikusan szólt a Német Birodalom 
közgazdasági téren megmutatkozó kíméletlenségéről, amely — 
szerinte — a hármasszövetség lélektani bázisát áshatja alá. A 
delegáció feladatainak a kiegyezési törvényben szorosan meg
szaladt kereteit ekkorra már szétfeszítették az idő parancsoló 
kívánalmai. Olyannyira, hogy ezen az ülésen Windisch-Graetz 
Lajos herceg kijelentette: a Monarchia diplomáciája elavult ala
pokon, az. egykori Hol- und Staatskanzlei módszereivel dolgo
zik. Diplomáciánk vezetősége csupán a neveket cserélte ki, pe
dig a világpolitikát a jelenlxui már nem az arisztokraták, hanem 
a tömegek csinálják. A delegációbeli, külpolitikai vita nem állt 
meg az általánosságoknál. Május 27-én Lovászy Márton mél

tatlannak mondta Románia kegyeinek keresését. A romá
nokkal való barálkozás legnagyobb propagálója a hírhedten 
magvargyíilölő Lueger bécsi polgármester volt. „Pedig jobb 
a nyílt ellenség, mint az álltok jóbarát.”

Ezen az ülésen emelte fel szavát Károlyi Mihály a „paix 
armée” politikájával szemben. Minden erőnkkel az enyhülést 
és a megbékélési kell elősegítenünk. Ha ezt nem tesszük, két 
alternatívánk marad, a háború, vagy az anyagi romlás. A há
borúhoz nekünk semmi érdekünk nem fűződik, mi nem aka
runk hódítani, nekünk a háború csak veszteséget jelent, kivált, 
ha a legközelebbi időben következik be (!). Még egy győztes 
háború is anyagi romlásunkkal járna. Károlyi a parlamentben, 
a delegációban, valamint egyéb nyilatkozataiban mindig és 
mindenütt a háború ellen foglalt állást. A háború kitörésétől 
kezdve annak folyamán is szüntelenül. Különösen élesen kelt 
ki a német szövetség ellen s foglalt állási a leghatározottabban 
a béke mellett 1917. december 6-i, delegációs beszédében. 
(Lilit, nem a Inidgetről beszélt, csak a külpolitikáról.)

S most hadd léljek vissza korábban feltett, ahistorikus kér
désemre: jól csinálták-e dolgukat, vagy csinálhatták volna job
ban is a kiegyezés korának államférfiak Helyes, célravezető 
volt-e oly szűkre szabni a delegációk hatáskörét, funkcióját? 
Nem lelt volna-e jobb lágabb teret adni a közösügyi bizottság
nak? Amint a korszak vége felé, az idők parancsa nyomán 
lágabb tere is nyílt a delegációk működésének. Vajon egész
ségesebb, erősebb ellenzék nem vethetett volna-e gátat Con- 
rad-Berchlold militarizmusának s végső soron nem akadályoz
hatta volna-e meg a világháború kitörését? Hiú kérdések. Az 
osztrák delegációnak viszonylag izmosabb ellenzéke sem lett 
volna erre elég, nem is szólva Károlyi Mihálynak magyar 
delegációbeli, csaknem magányos háborúellenességéről. Eh
hez még hozzá kell tenni azt, amit Hajdú Tibor kitűnő Káro
lyi-monográfiájából tudunk: intellektuális felismerésének ere
jével nem állott arányban Károlyi Mihály cselekvőkészsége. 
A delegációk a háborút még tökéletesebb szerkezetben, széle
sebb hatáskörrel, límkcióképesebben sem tudták volna meg
akadályozni.

Jegyzet

E sorok írója az Osztrák Tudományos Akadémia megbízá
sából a delegációk történetén dolgozik. Készülő munkájának 
első termékeként jött létre e szerény, „visszapillantó” dolgozat. 
— A delegátusok beszédeire való hivatkozások a „Közösü- 
gyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött bizott
ság naplóéinak megfelelő dátumai alatt találhatók. — Az 
alapvető kérdésekről jól tájékoztat Josef Redlich „Das öster- 
reichische Staats- und Reichsproblem c. művének korszakunk
ra vonatkozó II. kötele (Leipzig, 1926.) —  Nagyon jó össze
foglalás a „Dér öslerreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. 
Vorgeschichte und Wirkungen” c. kötetben A. Radvánszky 
tanulmánya: „Das ungarische Ausgleichsgesetz vöm Jahrc 
1867.” München, 1967.90—112. o., valamint Somogyi Éva „A 
birodalmi centralizációtól a dualizmusig” e. könyve, Budapest, 
1976. tőképp a 153. és köv. o. Deák Ferenc beszédei. V. köt. 
2. kiad. (Összegyűjtötte Kónyi Manó) Budapest, 1903. — 
Andrássy Gyula beszédei (Kiadta Lederer Béla) Budapest, 
1891. Az idézett hely I. köt. 295. o. — Hajdú Tibor: Károlyi 
Mihály. Budapest, 1978.
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