
A börtönorvos azt sem tudta kit részesítsen először 
elsősegélyben. Miután végzett, odament az elítélthez 
és meghallgatta szívverését. Megrázta a fejét. Meghalt, 
mondta. Kb. tíz perc múlva a teremben lévő iszonyú 
bűz miatt már éppen ablakot akartak nyitni, amikor a 
test hirtelen megmozdult, össze-vissza rázkódott, a fe
je a mellkasára nyekklett, kezei ökölbe szorultak.

Az orvos sztentori hangon üvöltött az ítéletvégrehaj
tóra, mire az a teljes feszültséget ismét bekapcsolta, és 
így hagyta vagy 15 percen keresztül. Miután a test már 
nem mozdult, az orvos minden kétséget kizáróan meg
állapította, hogy a halál végleg beállt.

A kivégzést követő boncolás a következőket állapí
totta meg: a holttest nagy része teljesen elszenesedett. 
A koponyaűrben az agyvelő dió nagyságúra összeégett, 
a gerincvelő és idegpályái szétrobbantak, a koponya a 
tarkótól a fülkagylókig elégett. A szemgolyók a szét- 
mállott arcon lógtak, a nyelv szénné égett a szájüreg
ben. A boncolás azt is megállapította, hogy az elítélt 
iszonyú kínhalált halt.

Ami a börtönben történt, nem maradt titokban. 
A m ásnapi újságok a következő főcím mel je le n 
tek meg: „Kemmlert a westinghouse-zal végezték 
ki!”

Szabó Szilárd:

A  közös külügyek 
alkotmányos kérdései

A Monarchia „közös célokra korlátozott jogala
nyisága,” és ezzel párhuzamosan a két állam 
önálló nemzetközi jogi jogalanyisága az idő 

előrehaladtával egyre jobban érvényesült. Ezt szem
lélteti a nemzetközi távírda egyezmény (1875) és a 
nemzetközi rádiótelegráf -  egyezmény (1906). Több 
nemzetközi szerződést Ausztria és Magyarország 
képviselője külön írt alá -  pl.: az 1912. évi LXII. tör
vénnyel becikkelyezett leánykereskedés elnyomása 
végett létrejött párizsi szerződés. Voltak olyan szer
ződések is, amelyeket csak Magyarország képvise
lője írt alá: az 1912. évi LX1. törvény a szerzői jo 
gok kölcsönös védelme végett az Egyesült Államok
kal Budapesten aláírt egyezm ényről.1 Az 1907. ok
tóber 6-án született osztrák-m agyar gazdasági ki
egyezés kapcsán állapodott meg egymással a két ál
lam és a közös külügyminiszter, hogy a kereskedel
mi szerződéseket a külügyminiszter mellett a két or
szág 1-1 képviselője is alá fogja írni.2

A MAGYAR KÖZJOG ÉS 
A NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK
Ezután a magyar kormány és a közös külügymi

niszterjegyzőkönyvet fogadott el a nemzetközi szer
ződések kötésével kapcsolatban. Ezt a jegyzőköny
vet Wekerle Sándor miniszterelnök 1908. január 20- 
án terjesztette elő a magyar minisztertanácson. A mi
nisztertanács határozatban mondta ki, hogy „az elő
terjesztett jegyzőkönyvben foglalt alapelveknek az a 
része, amely az 1867: XII. törvénycikkben közösek
nek elismert (ú. n. pragmatikus) ügyekre vonatkozik, 
mindaddig változatlanul hatályban marad, amíg kö
zös egyetértéssel meg nem változtattatik." Az ural
kodó a jegyzőkönyvet 1908. február 25-én tudomá
sul vette és aláírta.3

Az 1867. évi XII. törvénycikk 8. §-a csak általá
nosságban mondta ki, hogy a nemzetközi szerződé
seket m indkét fél a törvényhozásával közli. Az 
1867. évi XVI., illetve az 1878. évi XX. törvény
cikk határozottabb, de csak a szerződések bizonyos 
nemeire: kereskedelmi, vám, hajózási, konzulátusi, 
posta és távírda szerződések megkötése „mindkét 
törvényhozó test alkotm ányos jóváhagyásának  
fenntartása  m ellett csak a külügym iniszter által 
történhetik. ”4 A külügym iniszternek a közös kül
ügyek tárgyát képező nemzetközi szerződések ter
vezetéhez az illető kormányok hozzájárulását is ki 
kellett kérnie, de az nem világos, hogy előzetesen 
vagy utólag. A ratifikált szerződések okmányainak 
kicseréléséről a m agyar m iniszterelnököt m inden
kor értesíteni kellett.5

A dualizm us korának m agyar közjoga nem kö
vetelte meg, hogy minden nemzetközi szerződést a 
m agyar törvényhozás becikkelyezzen, sőt még azt 
sem, hogy egyáltalán közöljék az országgyűléssel: 
„a titkos szövetségszerződések titokban is tartan
dók, míg azok még foganat tanok, egyéb szövetség- 
kötések pedig, míg az országot terhelőleg nem érin
tik az országgyűléssel jóváhagyás végett nem ok
vetlenül közlendők." A szövetségek és egyéb nem
zetközi szerződések kötésének joga királyi felség
jog , de az olyan szerződések és szövetségkötések, 
melyek a magyar államjogba ütköznek, a törvény- 
hozás hozzájárulása nélkül nem lehetnek kötelező
ek az országra.6 Ferdinándy szerint akkor kellett 
nemzetközi szerződést az országgyűlésnek becik- 
kelyezni, „ha az ország törvényeit, alkotmányát 
módosítja, vagy ha változást idéz e lő  az állam  te 
rületén, vagy súlyosítja a polgárok közterheit. ” Ha 
a szerződés ilyen változásokat nem okoz, „hanem 
csak a hatóságokra nézve alkot jogszabályt, ” ak
kor elegendő, ha egy kormányrendeletben kihirde
tik. „De az is előfordul, hogy a nemzetközi szerző
dés semmi olyast nem tartalmaz, a mi m iatt a ha 
tóságok és a polgárok is utasítandók volnának, ha
nem csupán az állam, mint ilyen kötelezi benne m a
gát más állam irányában. Ilyenkor a nemzetközi 
szerződést, mely titkos term észetű  is lehet, nem 
szükséges sem törvénybe iktatni, sem rendeletben



közhírré tenni. De az ilyen nemzetközi szerződés, -  
mint pl. a véd- és daczszövelségre vonatkozók b i
zonyos állam támadása ellen -  nem is tekinthetők  
jogforrásnak, hanem csak az állam lesz általa nem
zetközi jog  szerint kötelezve, hogy ha elérkezik az 
ideje, hogy a szerződés beváltassék, az elvállalt kö
telezettségnek eleget tegyen. Ilyenkor azután a ki
rály és kormánya saját körében rendelkezik, épen 
úgy, mintha nem a szerződésben elvállalt kötele
zettség alapján, hanem csak saját elhatározásából 
cselekednék, pl.: hadat üzen és mozgósít azon á l
lam ellen, a mely ellen szövetkezett. "7

A KÖZÖS KÜLÜGYMINISZTER JOGÁLLÁSA 
A MAGYAR KÖZJOG FELFOGÁSA SZERINT
A kiegyezés után a közös külügyminisztérium 

1869. január 29-én alakult meg a Császári Ház és a 
Külügyek Császári és Királyi Minisztériuma néven 
(K. u. K. Ministerium des Kaiserlichen Hauses und 
des ÁuBeren), majd 1895. október 4-én neve a Csá
szári és Királyi Ház és a Külügyek Császári és Ki
rályi Minisztériumra változott (K. u. K. Ministerium 
des Kaiserlichen und Königlichen Hauses und des 
ÁuBeren). Báró Friedrich Ferdinand Beust aki elő
ször töltötte be a közös külügyminiszteri tisztséget, 
még a birodalmi kancellár elnevezést viselte, egé
szen 1871-ben történt felmentéséig. Az általa létre
hozott birodalmi kancellária („ReichskanzleP') azon
ban a magyarok ellenkezése miatt már 1868-ban a 
külügyminisztérium elnöki osztályává alakult („Pra- 
sidialsection”, „Cabinet des Ministers"). Feladata a 
közös minisztertanácsjegyzőkönyveinek vezetése, a 
delegációk üléseinek előkészítése, a két állam kor
mányával, illetve a sajtóval történő kapcsolattartás 
volt.x Az 1868. januári közös minisztertanácson ha
tározatban kimondták, hogy a birodalmi kancellár el
nevezést közös külügyminiszter elnevezésre változ
tatják. Beust azonban egészen 1871-ig viselte a bi
rodalmi kancellár nevet, mivel ezzel is próbálta 
hangsúlyozni egyenrangúságát Bismarckkal.9

A magyar közjog szerint a közös miniszterek -  így 
a közös külügyminiszter is -  nem alkotnak önálló 
kormányt, amely főhatalmat gyakorolna a két állam 
kormánya felett. ,A  közös ministerium megalkotásá
val Magyarország állami főhatalmának azon illető
ségi körét, mely a közös ügyeket foglalja magában, 
nem idegenítette el, csupán bizonytalan időre Auszt
riával együtt egy közös orgánumra ruházta, de azok 
intézésére befolyását továbbra is fenntartotta ." Az
az „a közös ministerium nem egy közös főhatalom  
külön orgánuma, hanem két állam külön főhatalmá
nak közös orgánuma. " 10 Ezek a közös orgánumok 
„a két állam akaratának végrehajtására, illetve a két 
állam által hatáskörükbe áttett kormányzati teendők 
végzésére hivatottak. 1 A közös minisztérium tehát 
két állam hatalmát gyakorolja. Csak arra szolgál, 
hogy a magyar király és osztrák császár egy kor
mányzati aktussal intézhesse el mindazon ügyeket, 
melyek mindkét államra tartoznak, mindkét állam

nak közös ügyei, „melyek elintézése mind a két al
kotmány szerint a fejedelem  végrehajtó hatalmának 
körébe tartozik. A közös minisztérium ennélfogva 
nem a birodalom minisztériuma, mely saját önálló 
hatáskörrel bírna, hanem M agyarországnak és 
Ausztriának közös minisztériuma, melynek hatáskö
re a két állam között létrejött nemzetközi szerződé
sen alapul, s csak addig állhat fenn, a míg ezen ha
táskört egyik vagy másik állam vissza nem vonja. ” 12 
Ahogy Beksics Gusztáv a külügyekkel kapcsolatban 
megfogalmazta, a külügyek közössége a külföld irá
nyában nem azt jelenti, hogy a két állam szuvereni
tása ebben a tekintetben összeolvadna, hanem csak 
azt, hogy a két állam szuverenitását kifelé egy kö
zös szerv képviseli.13

Mint a fentiekből kitűnik, a magyar közjog állás
pontja értelmében a magyar állam nem korlátozta 
szuverenitását azzal, hogy meghatározott ügykörök
ben Ausztriával közös szerveket hozott létre. A ma
gyar közjog tehát azt a nézetet képviselte, hogy a két 
állam rendelkezik a szuverenitás teljességével. Az 
állami szuverenitás egyik legfontosabb attribútuma 
pedig a külpolitika önálló intézése, önálló külpoliti
ka folytatása. Ebből következik, hogy a magyar köz
jog szerint a külpolitika irányvonalát is a két állam 
határozza meg. Mivel a közös miniszterek külön-kü- 
lön egyik államnak sem szervei, hanem a két állam 
közös szervei, ezért nem a közös külügyminiszter 
határozza meg a külpolitika irányát, csupán egysze
rű végrehajtója a két állam külpolitikájának. Thal- 
lóczy Lajos ezt nyíltan megfogalmazta: „Ami viszont 
a külpolitika irányát illeti, azt sem a közös miniszte
rek határozták meg, hiszen arra mindkét ország mi
niszterelnöke befolyást gyakorolt. ” 14

A magyar közjog álláspontja legalábbis vitatha
tó. Ha a közös külügym iniszter csupán egyszerű 
végrehajtója lenne a két állam akaratának, akkor a 
két állam külön szervei -  pl. a delegációk, a kor
mányfők, a parlamentek -  utasíthatnák a külügymi
nisztert. Akkor nem a külügym iniszter tartana ex
pozét a követendő külpolitikáról, hanem a két á l
lam szervei fogalmazhatnák meg akaratukat, ame
lyet a külügym iniszternek végre kellene hajtania. 
De ilyen lehetőségeknek a nyomát sem találhatjuk 
az 1867. évi XII. törvényben. Gróf Andrássy Gyu
la, az első m agyar közös külügym iniszter hangsú
lyozta, hogy a közös külpolitikáért a külügyminisz
ter egymaga felelős. Ezért a külpolitikát nem a kö
zös minisztertanácson dolgozta ki, hanem csak ak
kor hívta össze és hívta meg rá a két m iniszterel
nököt, am ikor a kidolgozott, az uralkodó által jó 
váhagyott külpolitikához pénzre volt szüksége, il
letve, hogy az országos m iniszterek támogassák 
pénzigényeit a delegációkban és a parlam entek
ben.15 Horváth Jenő szerint a magyar kormány sze
repe m ásodlagos volt, általában csak az aggodal
mait, aggályait vették -  vagy nem vették -  figye
lembe. ,A  m agyar kormány kezdem ényezésének 
külpolitikai kérdésekben a dualizmus ideje a la tt_



semmi nyomát nem találjuk. ” 16 Somogyi Éva tanul
mányában kijelentette: „A külpolitikát a Habsburg 
M onarchiában a külügym iniszter csinálta, s  kon
cepcióját rendszerint a m inisztertanácstól távol, 
ballhausplatzi magányában, vagy informális ta 
nácskozásokon, katonai konferenciákon alakította  
ki, Bécsben, stájer fürdőhelyen, alpesi vadászaton. ” 
17 Diószegi István ehhez csak annyit tesz hozzá, 
hogy a külügyminiszter mellett említi az uralkodó 
személyét is, mint a legfontosabb „döntéshozatali 
fó rum ok"  egyikét.18 A külpolitika term észetéből, 
jellegéből adódóan igényli a diszkréciót, a titoktar
tást, a szimulálást és disszimulálást.19

Hogy valójában ki, vagy kik voltak a külpolitiká
ra a legnagyobb befolyással, a mindenkori külügy
miniszterek irányították-e a Monarchia külügyeit, 
vagy csak a szuverén államok akaratának egyszerű 
végrehajtói voltak, nos, ezt leginkább a külügymi
nisztert ellenőrző intézmények vizsgálatából lehet 
kideríteni.

A KÖZÖS KÜLPOLITIKA ALKOTMÁNYOS 
ELLENŐRZÉSE: A DELEGÁCIÓK
Az alkotmányos ellenőrzés fóruma a két állam 

parlamentjének tagjaiból a közös ügyek tárgyalásá
ra kiküldött bizottságok, vagyis a delegációk vol
tak. A delegációk hatásköre a közös miniszterek el
lenőrzése, a közös ügyek tárgyalása, a közös ügyek
ben a közös minisztériumok politikai irányának be
folyásolása. A delegáció határozatokat is hozhat, „a 
melyek a közös m inisztereket a közös ügyekben 
utasítják."20 1867-ben a delegáció létrehozásakor 
az ellenzéki balközép megoldhatatlan problémát ve
tett fel: nem akarták, hogy széles jogkörrel rendel
kező delegáció legyen, mert azzal csökkentik a ma
gyar országgyűlés hatáskörét és ezzel a magyar füg
getlenséget. Viszont ha a delegáció csekély jogkör
rel rendelkezik, akkor lehetőséget teremtenek a kül
politika abszolutisztikus módon történő kezelé
sére.21 A közös birodalmi parlament elutasítása ma
gával hozta azt, hogy a közös ügyek ellenőrzése te
kintetében alkotmányos hiányosságok lehetnek.22 
Gróf Andrássy Gyula szerint a delegáció bizonyos 
fokig alkotmányellenes, de vannak előnyei: a kül
politikát és a hadügyet kivonja a parlamentek hatás
köréből, megszabadítja a napi konfliktusoktól, a kö
zös minisztereket pedig megkíméli a kicsinyes par
lamenti csatározásoktól.23 A delegáció révén a ma
gyar befolyás olyan ügyekre is kiterjedt, amelyekre 
eddig az ország nem érvényesítette -  bár voltak er
re nézve is törvényeink. A delegációban tulajdon
képpen a megbízó parlament működik tovább köz
vetett módon.24

A magyar delegáció hét bizottságot választott, eb
ből az egyik a külügyi bizottság volt, amely 20-24 
tagból állott. Volt egy 21 tagú költségvetési bizott
ság. Itt vettek részt a közös miniszterek, a közös mi
nisztériumok képviselői, más szakemberek és vala- 
mennyi delegátus, mivel ez volt a delegáció tevé

kenységének súlypontja. A közös miniszterek elő
ször itt terjesztik elő javaslataikat, itt ad számot a 
külpolitikáról a külügyminiszter, itt intéznek hozzá 
kérdéseket, itt folyik az érdemi külpolitikai eszme
csere. Az egyik évben ez előtt a bizottság előtt mond
ta el az expozéját a külügyminiszter, a másik évben 
a magyar külügyi bizottság előtt.

A delegáció külügyi bizottságában a külügymi
niszter az anyanyelvén beszélhetett, nem vezettek 
formális jegyzőkönyvet, gyakran kizárták a nyilvá
nosságot. A magyar delegáció előtti képviseletet lát
ta el az egyik külügyminisztériumi osztályfőnök, aki 
mindig m agyar volt. A dualista berendezkedés kö
vetelte meg, hogy a külügyminisztériumban ponto
san ismerjék a két állam belső viszonyait. A minisz
ter távollétében a két osztályfőnök képviselte őt a 
delegáció előtt, nevében nyilatkoztak, előterjeszté
seiről felvilágosítást adtak. Tágabb értelemben köz
vetítő szerepet töltöttek be a közös kormány és a par
lamenti támasszal rendelkező országos kormányok, 
„a birodalom és a két ország között. ”25 A közös mi
nisztertanács és a delegációk előtti külpolitikai tájé
koztatók összhangban voltak egymással.

Eltérés volt azonban a külpolitikai feszültségek 
említésében. 1903-tól rendszeresen megjelentek a 
közös minisztertanács előtt az olasz szövetségessel 
kapcsolatos problémák, a delegációk előtt viszont 
csak az olasz külügyminiszterekkel folytatott tárgya
lásokat említtették. A delegációban az olaszokkal va
ló konfliktus úgy jelenik meg, mint felelőtlen ele
mek tevékenysége, a kormányok között az együtt
működés zavartalan: ,A  viszálykeltésre irányuló kí
sérletek hajótörést szenvednek egyrészt mindkét fé l  
abbéli becsületes fáradozásán, hogy a néha-néha  
előforduló elkedvetlenedések mentői elébb elenyész- 
szenek, másrészt pedig az olasz királyi kormány kor
rekt magatartásán, mely folyton arra törekszik, hogy 
a szövetségi hűséget lojálisán kim utassa.” Aehren- 
thal mondta 1906 decemberében: ,A  kormányok köz
ti jó  viszony m egfogja nekünk könnyíteni a -  sajnos 
-  gyakrabban előforduló incidensek egész nyugodt
sággal való elintézését, és a némelykor mindkét ré
szen ideges és félrevezetett közvélemény fe lv ilá 
gosítását. ”26

Az első közös külügyminiszter, Friedrich Ferdi- 
nand Beust szerint a delegáció nemcsak arra szolgál, 
hogy helyeslő szavazatával a kormány számára szük
séges pénzeszközöket és politikája erkölcsi támoga
tását biztosítsa, hanem tárgyalásaival és egész tevé
kenységével a külföld szimpátiáját és tiszteletét is 
meg kell nyernie. Beust külpolitikájának része volt 
a delegáció felértékelése, a parlamenti befolyás bi
zonyos érvényre juttatása. Gróf Andrássy Gyula vi
szont hosszú éveken át tudatosan félretájékoztatta a 
delegációt, amiért komoly törekvés mutatkozott ar
ra, hogy Andrássyt felelősségre vonják. 1878-ban az 
osztrák delegáció nehezményezte, hogy Andrássy fa
it accompli -  kész tények -  elé állította őket: „Mire 
való az alkotmány, ha lehetséges, hogy katonák ez-



rei távoli országokban leljék halálukat, és számolat- 
lanul adjanak ki milliókat anélkül, hogy arról előző
leg a parlamenti testületeket megkérdezték volna ... 
és azoknak csak az ju t, hogy utólag az akciót, mint 
fa it accomplit vegyék tudomásul. ”27

A KÖZÖS KÜLÜGYMINISZTEREK ÉS 
A DELEGÁCIÓK KÖZÖTTI VISZONY 
TERMÉSZETE
Kálnoky közös külügyminiszter szerint a delegá

ció „a kormányt kérdőre vonja, gyakran nagyon in
diszkrét formában, és annak választ kell adnia, még
pedig sokkal részletesebbet, mint az más alkotmá
nyos országokban szokás. De ezzel aztán megnyug
szik a parlament, a kormány pedig azt csinál, ami 
neki tetszik." 1896-ban Gessmann osztrák képviselő 
azt fejtegette, hogy az osztrák delegáció hosszú ide
je  leszokott arról, hogy ténylegesen befolyásolja a 
külpolitikát: „a magas delegáció egy minden kor
mány számára kényelmes szavazógépezet, amelyre 
csak addig kell figyelem m el lennie, amíg a pénzt 
megszavazza." Thallóczy Lajos még élesebben fo
galmazott: „Ha a t. utókor majd olvasni fogja  a de
legációk tárgyalásait, valami komoly ellenőrző tes
tületet ne gondoljon a két delegáció fogalm a alatt. 
Taposómalom az, melyben az őrlő legények szerepét 
vivő delegátusok mindig megkérdik: ugyan miről in
terpellálják a kegyelmes urat. Ezt rendszerint magá
tól az excellenciástól kérdik. Szakértelem, ügybuz- 
góság, komoly ellenőrzés távol állanak a jó  uraktól: 
vanitatum vanitas az egész. A tónus finomabb, mert 
udvari szaga van a közös minisztériumnak, s  ha az 
illető miniszterek tudnak viselkedni, zsebükben van 
a kormánypárt és az ellenzék. ” 28

Természetesen a helyzet ennél valamivel árnyal
tabb képet mutat. A legtöbb külügyminiszter tartott 
a delegációktól, szükségét érezték, hogy elnyerjék 
a delegátusok támogatását, rokonszenvét. Mivel a 
közös miniszterek mögött nem állt parlamenti több
ség, ezért kénytelenek voltak a parlamenti többség
gel együttműködni, hogy tám ogatást kapjanak a 
parlamentekben politikájukhoz és a szükséges 
pénzösszeget megszavazzák. Beust szerint „A kül
ügyminiszternek mégis, az alkotmány szerint, po li
tikáját a két m iniszterelnökkel egyetértésben kell 
folytatnia, ami azt jelenti, hogy gyakran különböző 
nézetekkel találkozik, az alkotmányos felelősséggel 
kapcsolatos skrupulusokkal, kívánságokkal, am e
lyeket persze sokszor alá kell rendelnie az összbi- 
rodalom érdekeinek, de amelyeket nem söpörhet 
egyszerűen félre, mert akkor a rendszert, amelyet 
Ausztria-M agyarország számára egyszer m ár ab
szolút szükségesnek ismertünk el, sodornánk 
veszélybe. ”29 Hogy ez mennyire kényelmetlen 
helyzet volt, arra jó  példa Kálnoky közös külügy
miniszter álláspontja. Egész egyszerűen veszélyes
nek tartotta azt a struktúrát, amelyben a külügymi
niszter volt. A miniszter „parlamenti kapcsolat nél

kü l"  áll, „anélkül, hogy talaj volna a lába alatt, 
hogy parlam enti támasszal rendelkeznék, s  ezáltal 
rendkívül méltatlan helyzetbe ju t. ” Kálnokyban az 
keltett aggodalmat, hogy a belső viszonyokban tá
jékozatlan volt, és így alkalmatlan a belső konflik
tusok elsimítására. „A kiegyezés lehetetlen helyze
tet teremt a külügyminiszter számára: két kormány, 
két parlam ent között a levegőben lóg. ” 1885-ben 
írt m agánleveleiből az derül ki, hogy főleg a ma
gyar delegációtól tartott. A sikeres politika zálogá
nak, az aktív külpolitika feltételének tartotta a de
legációk támogatását. „ Talán akad valaki, aki ilyen 
belviszonyok m ellett is vállalkozna kezdem ényező  
politikára, én semmiképpen. ”30 Aehrenthal ugyan
úgy érezte magát a külügyminiszteri székben, mint 
egykori főnöke, Kálnoky. Terhesnek érezte, hogy 
sem leges álláspontot kell elfoglalnia, hogy nincs 
egy szilárd pont, amire támaszkodni tudna.31 Erre 
utalt Ferdinándy is, amikor megfogalmazta, hogy a 
delegációkban „politikai pártélet nem fejlődhetik  
ki, mert ott csak az országgyűlési többség van kel
lően képviselve, a kisebbség pedig eltörpül. De meg 
itt nem is a pártok küzdelme, mint inkább a két á l
lam ellentétes érdekeinek kiegyenlítése körül forog  
a kérdés. A közös m iniszterek ennélfogva a dele- 
gatiókban pártvezérként szereplő egyéniségek kö
zül ki sem nevezhetők, de különben sem lehetnek a 
delegatiok tagjai, és így az a benső kapcsolat, mely 
a m agyar m inisztérium  és az országgyűlés között 
fennáll, a közös minisztérium és a delegatio között 
nincsen meg. ” 32

KONFLIKTUSOK A MAGYAR DELEGÁCIÓ ÉS 
A KÖZÖS KÜLÜGYMINISZTER KÖZÖTT
Hogy mennyire volt hatékony a delegáció ellen

őrző funkciója, az legjobban azon mérhető, vajon si- 
került-e legalább egyszer egy közös külügyminisz
tert megbuktatnia.

Az első konfliktus a magyar -  és az osztrák -  de
legáció között 1878-ban történt. Andrássy közel sem 
tájékoztatta olyan részletesen a delegációkat, mint 
ahogy elődje, Beust tette. Kifejtette: „Ahol valódi 
konstitucionalizmus van, ott az alkotmányos garan
cia vörös könyvvel, vagy anélkül abban áll, hogy a 
külügyminiszter mindig úgy érzi, csak olyan politi
kát ajánlhat a koronának, amelyet az arra jogos té
nyezők bizonyosan vállalni és támogatni fognak. A 
másik garanciát az interpellációs jog  nyújtja. És 
amennyire a vörös könyv nem alkalmas a miniszteri 
tevékenység megmérésére, mindig kész vagyok arra, 
hogy speciális kérdésekre -  amennyire az állam leg
magasabb érdekei megengedik -  fenntartás nélkül, 
a lehető legnagyobb nyíltsággal a kívánt felvilágo
sítást megadjam ,”33 1 879 augusztusában a boszniai 
válság elmúltával önként távozott, de nem úgy, mint 
bukott politikus, akit a delegáció kényszerített le
mondásra.

Az 1906-1910 között kormányzó m agyar koalí



ciós kabinet Goluchowskit a külpolitikai tevékeny
sége kritikájával, bírálatával illette, bár az ellene 
irányuló tám adásnak belpolitikai háttere is volt. 
Goluchowski bírálatának betetőzése az volt, ami
kor az algecirasi konferencián -  Ném etország ol
dalán -  leszavazták, amiből a m agyar kormány 
Goluchowski diplomáciai súlytalanságát szűrte le. 
1906. október 18-án Goluchowski megjelent a ma
gyar minisztertanács előtt az uralkodó üzenetével. 
A magyar kormány a közös külügyminiszter politi
kájával csak „egyes fon tos részletektől eltekintve" 
értett egyet, és szem élyének tám ogatását azzal az 
indokkal tagadta meg „mert a parlamentáris körök
nek a külügyminiszter elleni hangulata nem csak a 
személyes bizalom hiányára, hanem a delegáció ta
nácskozásainak során több oldalról hangoztatott 
tárgyi indokokra is vezethető vissza. ” Goluchow
ski nem várta meg a delegáció formális szavazását, 
már előtte, 1906. október 24-én benyújtotta lemon
dását. A magyar koalíciós kormány nem felejtette 
el megbüntetni, amiért az 1905. évi magyarországi 
alkotmányos válság idején beavatkozott a magyar 
belügyekbe.34

Tehát összesen egy alkalomm al fordult elő az, 
hogy a delegáció közös külügyminisztert buktatott. 
Már a korabeli vélem ények is eltértek abból a 
szempontból, vajon mennyire hatékony a delegáci
ók tevékenysége. 1867 tavaszán Gorove István De
ák-párti képviselő kijelentette: „aki nem a delegá
ció szellemében akarja az ügyet vezetni, az ügyek 
vezetéséről leszoríttatik. ”35 A századfordulón Fer- 
dinándy már máshogy vélekedik: ,A  két delegatio  

■tehát csak a törvényesség szem pontjából utólag 
gyakorolhat ellenőrzést a közös m inisztériumm al 
szemben és a közös m inisztereket csakis törvény- 
sértés miatt vonhatja felelősségre, de politikai 
irányára befolyást gyakorolni még hozott határo
zataival is alig képes. ”36 Valóban, az 1867. évi XII. 
törvény nem szól arról, hogy mi a teendő, ha a de
legáció nem fogadja el a külügym iniszter expozé
ját, vagy kinyilvánítja bizalmatlanságát. A delegá
cióknak tehát nem volt az 1867. évi XII. törvény 
alapján lehetőségük arra, hogy a bizalm at a közös 
külügyminisztertől -  vagy bármelyik közös minisz
tertől -  megvonják, és ezzel a közös minisztereket 
megbuktassák. Ferenc József 1913-ban kijelentet
te, hogy a delegáció ellenszenve nem ok a külügy
miniszter felmentésére. Az uralkodó eme kijelenté
se nem ütközött sem osztrák, sem m agyar 
törvénybe.37

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ÉS 
A KÖZÖS KÜLPOLITIKA
Az 1867. évi XII. törvénycikk pontosan szabá

lyozta, hogy a közös m inisztertanács mivel nem 
foglalkozhat, de azt nem zárta ki, hogy a két állam 
saját intézményei ne foglalkozhassanak közös 

_ ügyek körébe tartozó kérdésekkel. Ezért a magyar

közjog álláspontja teljesen egyértelm ű volt abban 
a tekintetben, hogy a magyar Országgyűlés előtt le
het foglalkozni közös ügyekkel. A magyar delegá
ció m indig jelen tést tett a m agyar O rszággyűlés 
szám ára, amely a jelentéssel érdem ben foglalko
zott.38 „A kiilügyekre való alkotmányos befolyás 
nélkül M agyarország híjával volna az államiság  
leglényegesebb attribútumának. És a delegatiok al
kotmányos befolyása nem pótolná a parlament be
folyását. Ha a magyar kormány, illetőleg a minis- 
terelnök nem volna fele lős a küliigyek vezetéséért, 
ha a magyar parlamentben ezt nem lehetne megin
terpellálni a külviszonyok felő l, úgy a magyar par
lament nem volna valójában parlament, Magyaror
szág nem volna valójában állam. ”39 A közös m i
niszterek parlam enti felelőssége a m iniszterelnö
kök közös m inisztertanácsi részvétele révén való
sult meg. Ők mindig hivatkoztak arra, hogy felelő
sek a parlam entben a közös ügyekért is. A közös 
ügyekért a magyar Országgyűlés előtt a miniszter- 
elnök tartozott felelősséggel.40 „A mindenkori m i
niszterelnökök fe le lősséget vállaltak és vállalhat
tak a külpolitikából azért, am it a külügym iniszter 
minisztertanácsi és delegációs expozéjában a kor
mány vagy a teljes nyilvánosság elé tárt. A minisz
terelnökök kifejezhették egyetértésüket akár úgy, 
hogy ezt form álisan  deklarálták a m inisztertaná
cson, akár úgy, hogy csupán a gyakorlatban támo
gatták a külpolitikát azzal, hogy a képviselőtestü
letektől a közös költségvetés jóváhagyását kérték. 
Ilyen értelemben a két m iniszterelnökkel egyetér
tésben intézték a M onarchia kiilügyeit. ”41 A kép
viselők felszólalhattak és interpellálhattak a kül- 
ügyeket érintő ügyekben, amelyekre a miniszterel
nök válaszolt. így pl. Bosznia-Hercegovina annek- 
tálása ügyében Nagy György, gróf Apponyi Albert, 
gróf Batthyány Tivadar, Rakovszky Béla, Issekutz 
Győző is felszólalt.42 A m agyar országgyűlés kö
zös ügyekre gyakorolt befolyásának hatékonyságát 
akár egyetlen szerző egyetlen művében is eltérően 
értelm ezhette. Ferdinándy pl. kifejti, hogy „a m a
gyar minisztérium pedig, melyre a magyar ország
gyűlés befolyást gyakorolhat, a közös ügyekre be
fo lyást gyakorolni nemcsak jogosítva van, de köte
les is, és a közös ügyekre vonatkozó törvényhozási 
politika i kérdések is a magyar minisztérium  által 
előterjesztve a magyar országgyűlésen dőlnek el, 
ennélfogva a közös minisztériumra és annak egyes 
tagjaira a magyar országgyűlés közvetve, vagyis a 
magyar minisztérium  útján gyakorol befolyást, a 
mely befolyás sokkal hatályosabb, mint az a mely 
a delegatio ellenőrzési joga útján érvényesül, mert 
állandó, " majd utána hozzáfűzi: „De ezen befolyást 
sem lehet azért valami sokra becsülni, mert egy
részről annak közvetett volta, másrészről az Auszt
riában érvényesülő hasonló befolyás végered
ményében a magyar országgyűlés befolyását tete
mesen csökkenti. ”43

Egy alkalommal fordult elő, hogy a magyar kor-



mány és a külügyminiszter szembenállásából a ma
gyar kormány került ki nyertesen és a külügyminisz
ter búcsúzott el tisztségétől. 1895-ben Kálnoky kö
zös külügyminiszter és a báró Bánffy Dezső vezette 
új magyar kormány között vita robbant ki. A magyar 
miniszterelnök 1895. május 9-én bizalmas átiratban 
megsürgette a külügyminiszternél „a nuncius maga
tartása miatti diplomatikus felszólalásnak Rómában 
való mielébbi megtételét. ” Kálnoky aznapi átiratban 
a nehézségeket sorolta fel. Május 11-én a magyar 
minisztertanácson „a helyzet beható megbeszélése és 
meglatolása után egyértelműleg az a meggyőződés 
nyert kifejezést, hogy ha a helyzet rövid idő alatt nem 
tisztáztatik, a magyar minisztériumnak megmaradá
sa lehetetlen. ”44 Kálnoky szerint a m agyar minisz
terelnök „alkotmányos befolyását a külügyek veze
tésére erőteljesebben akarta érvényre juttatni, mint 
elődei tették, ”45 ezért távozott. Ferenc József a friss 
magyar kormány hivatalban maradását tartotta fon
tosabbnak.

ÖSSZEGZÉS
Vajon a Monarchia külpolitikája két szuverén ál

lam közös külpolitikája volt-e, vagy inkább a két ál-
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Varga Norbert

A honosítás ogintézménye, 
kü önös tekintettel 

az Amerikai Egyesült 
Államok és 

az Osztrák-Magyar 
Monarchia által kötött 

1870-es államszerződésre

A z állampolgársági jogviszony törvényi szintű sza
bályozása az alkotmányos államokban a 19. szá
zad második telében kezdődött meg, amelynek 

következtében a magyar törvényhozás 1879-ben látta 
elérkezettnek az időt az állampolgárság végleges ren
dezésére az európai tendenciáknak megfelelően.1 Az 
első állampolgársági törvényünk (1879:L. te.) egyik 
legjelentősebb előzménye az 1870. szeptember 20-án 
az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák-Magyar 
Monarchia által kötött államszerződés a kivándorló 
egyének állampolgárságának szabályozása végett.2

A szerződés rendezni kívánta a Monarchia területét 
elhagyó polgárok és az Amerikából érkező személyek 
állampolgárságát. Természetesen az első magyar ál
lampolgársági törvény (1879:L. te.) megalkotása előtt 
is voltak a honosság megszerzésének és elvesztésének 
feltételei. Az államszerződéssel a kettős állampolgár
ságból származó esetleges negatív következményeket 
szerették volna kiiktatni. A szerződést aláíró államok 
honosságának megszerzéséhez a kikötött feltételeket 
teljesíteni kellett, amelyek szerint legalább öt éven ke
resztül folyamatosan a másik ország területén kellett 
tartózkodni.3 Ezen idő alatt a kérelmező az adott ál
lam honosított polgára lehetett. A reciprocitás elve ter
mészetesen itt is érvényesült, de sajátos helyzet adó
dott abból, ha egy amerikai állampolgárságú személy 
tartózkodott az Osztrák-Magyar Monarchia valame
lyik országának területén. A monarchiának nem volt 
közös állampolgársága, amelynek következménye az 
lett, hogy vagy ausztriai, vagy magyar állampolgársá
got kapott az illető személy.4 A honosítási szándék

puszta kijelentésének nem tulajdonítottak különösebb 
jelentőséget az állampolgárság megszerzésénél, 
amelynek következtében az nem is teremtett automa
tikus naturalizációs lehetőséget.5

Egy másik állampolgárság megszerzésének indoka 
gyakran az volt, hogy az illető személy mentesüljön 
az őt terhelő büntetőjogi felelősség és az állami köte
lezettségek teljesítése alól. Előfordulhatott így olyan 
sajátos helyzet, amikor a honosított személy vissza
tért előző hazájába, ahol kivándorlása előtt bűncselek
ményt követett el, amelyért büntetés terhelte. Haza
térte után a korábbi állampolgársága szerinti ország 
törvényeinek hatálya alatt állt, kivéve, ha elévülés 
vagy büntethetőségi akadály forgott fenn. Külön prob
lémát jelentett, ha valaki a védkötelezettség alóli men
tesülés reményében hagyta el az Osztrák-Magyar Mo
narchia területét.6 Három esetet sorolt fel az állam- 
szerződés, amikor később a felelősségre vonás érde
kében vizsgálatot kellett indítani. Ezek közül az első 
- nevesített - szituáció az volt, ha az osztrák vagy a 
magyar állampolgár, mint szolgálattételre beosztott, 
sorköteles katonaként hagyta el az ország területét. A 
második eset az volt, hogy éppen akkor vándorolt ki, 
amikor szolgálatban volt, vagy a meghatározott idejű 
szabadságát töltötte. Végezetül pedig akkor, ha mint 
határozatlan időre szabadságra bocsátott, vagy mint 
tartalékos, vagy mint honvéd hagyta el az országot, de 
csak akkor, ha már korábban megkapta a behívóleve
lét, vagy a nyilvános felhívást szétküldték, vagy a há
ború kitört. Az Osztrák-Magyar Monarchia volt pol
gára semmilyen más esetben nem volt kényszeríthető 
utólag hadiszolgálatra és nem vonhatták vizsgálat és 
büntetés alá a védkötelezettség elmulasztása miatt.7

A szerződés értelmében továbbra is érvényben ma
radt az 1856. július 3-án megkötött kiadatási egyez
mény a szökött bűnözőkkel és az 1848. május 8-án 
aláírt pótegyezmény a hadi és a kereskedelmi hajók 
dezertáltjaival kapcsolatban.8

Természetesen szabályozták azt is, mi történik 
azokkal a volt állampolgárokkal, akik visszatértek ere
deti országukba és szerették volna újra megszerezni a 
honosságot. Abban az esetben, ha lemondott a hono
sítás által korábban szerzett állampolgárságáról már 
nem kívánták meg a meghatározott ideig terjedő tar
tózkodást. A visszatérése alkalmával azonban nem 
volt kényszeríthető arra, hogy újra az állam köteléké
be lépjen.9 A kettős állampolgárság fentebb említett 
problémáinak elkerülése végett hasonló egyezményt 
kötöttünk Szerbiával is.10


