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te Kónyi Manó. Bp.. 1903. „Minisztertanácsok. /Lónyay Menyhért 
naplójából. / Február 27. ...február 26-dikán Deák értésemre adta. 
hogy beszélni kiván velem; ő ki egészen hclyeslé formulátiomat, 
melyet neki még 25-dikén bemutattam, miután meghallá, hogy a 
házi adóról szóló részeket Andrássy ki akarta hagyatni, mondá. 
hogy ha kihagyjuk, ő teszi indítványba. A vége a dolognak az lett. 
hogy hozzá fogott a határozati javaslat diktálásához. s lett belőle 
hosszabb, mint eredetileg volt.... Később oda jött Andrássy és Hor
váth Bódi. megmutatandók a másik három javaslatot; vége az lett 
a dolognak, hogy mind a megyékre, mind a sajtóra nézve újat dik
tált az öreg úr...Különös állás mindenesetre, a ministérium vala
mit határoz és az öreg úr mint aeropág ismét módosítja."

12 L . erre még: Révész T. Mihály: Deák Ferenc időszerű üzenetei. 
Tekintet 2003/6. 3-10.

13 Pölöskei id. m. 87.
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hogy rosszallóan ne nyilatkozzék róla. ..Általában véve két veszé
lyes neme van az ámításnak. Egyik az, ha valaki elérhetetlen vá
gyakat ébreszt a népben. Vágyak az emberi természetben 
feküsznek. s míg azok a lehetőség vagy valószínűség körében van
nak. emelik a tevékenységet: de oly vágyak, melyeknek létesülése 
nem valószínű, sőt nem is lehető, clégülctlcnscgct szülnek még 
azoknál is, kik sorsukkal előbb meg voltak talán elégedve, elvon
ják őket azon ösvényről, melyen biztosabban juthattak volna va
gyonhoz; a munkásság és takarékosság ösvényéről. A sorstól és 
ajándékképp másoktól várják vagyoni állásuk javulását, melyet 
becsületes munka által inkább elérhettek volna. Sem a népnek, 
sem az országnak nem barátja az. a ki elérhetetlen vágyakat éb
reszt a könnyenhivők kebelében. A másik káros eljárás, a mivel is
mét nem vádolok név szerint senkit, a hatalom minden nemének, a 
kormánynak úgy. mint a törvényhozásnak keserű, gúnyos s gyak
ran rágalmazó megtámadása s ezzel azok tekintélyének a kisebb 
műveltségű népnél káros aláásása. Megróni a hibát jog és köteles
ség; de történjék ez oly módon, mely több kárt ne tegyen, mint 
hasznot. Az államhatalom minden ágában szükséges a tekintély: 
jusson bár kormányra egyik vagy másik párt. ily tekintély nélkül 
kormányozni képtelen leend. A kik oda szeretnék vinni a dolgot, 
hogy a megalkotott törvénynek is csak kétkedve, vonakodva enge
delmeskedjenek a hon polgárai: azok nem a kormányt, nem az 
egyik vagy másik pártot, hanem minden kormányt, minden pártot, 
magát az államot kívánják veszélybe dönteni." Uo. 88 -  89.
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Kézikönyv a dualizmusról
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Kozári Mónika munkájának célja, hogy bemu
tassa a magyar állam intézményrendszerének 
történetét 1867 és 1918 között. Hiánypótló 

mű, hiszen nincs kortárs tudományos munka, amely 
ebben a témában a hallgatók, a kutatók rendelkezé
sére állna. Sajnos az elmúlt évtizedekben annyit 
hangoztatták, hogy a dualista Magyarországról nem 
csupán közjogi szemszögből kell írni, hogy a Ki
egyezés által létrehozott struktúráról gyakorlatilag 
semmilyen jogtörténeti, intézménytörténeti munka 
nem született.

Alkotását kézikönyvnek szánta, „amely elsősorban 
nem új kutatási eredményeket tartalmaz, hanem egysé
ges keretbe foglalja a dualista államszervezethez tarto
zó intézményeket" (idézet a szerzőtől). Hangsúlyozza, 
hogy nem jogászként, hanem történészként írta meg a 
könyvet, közérthető formában, hogy a gyakran száraz
nak minősített téma ne csak a jogászok, hanem más tu
dományterület hallgatói és művelői között is érdeklő
désre tarthasson számot.

Nézetem szerint a könyv ennek a célnak meg is felel 
és rendkívül hasznos olvasmány hallgatónak és oktató
nak egyaránt, legyenek akár történészek, politológusok, 
vagy jogászok. Tárgyilagosan, szakszerűen és közérthe

tően tárgyalja végig az első modern magyar polgári ál
lam intézményrendszerének kialakulását, felépítését, 
változásait. A polgári állameszme ideológiájának meg
felelően jól elkülönítve ismerteti munkájában a tör
vényhozás, a végrehajtás, a közigazgatás illetve a tör
vénykezés, vagyis az igazságszolgáltatás intézmény- 
rendszerének fél évszázados működését.

Részletesen szól az egyes intézmények megváltozta
tását célzó reformokról, azok céljairól, a háttérben zaj
ló érdekkonfliktusokról. Világosan elemzi azokat az 
okokat és indokokat, amelyek sürgették, illetve adott 
esetben gátolták a döntéshozókat, az egyes intézménye
ket érintő változtatások megtételében. Külön hangsúlyt 
kap a műben Tisza Kálmán tevékenysége és szerepe, 
főleg ami a közigazgatást érintő reformokat illeti. Na
gyon plasztikus, ahogy a szerző végigviszi az olvasót a 
közigazgatás intézményrendszerét érintő változásokon. 
Úgy vélem, ez a mű leginkább kidolgozott és egyben 
legérdekesebb része.

Nyilvánvalóan az első kiadás miatt, de van néhány 
kigyomlálni való pontatlanság, elírás a műben. Az 
osztrák törvényhozás felsőházát Urak Házának 
(Herrenhaus) hívták, a koronatanácsot, mint elnevezést 
nem használták. Egy helyütt (31. p.) az szerepel, hogy 
a pragmatica sanctio 1687-ben keletkezett. Természe
tesen ekkor csak a Habsburg-ház fiági örökösödését 
ismerték el. 1885-ben, a felsőház reformja idején még 
nem létezett Közigazgatási Bíróság, következésképpen 
ekkor még nem lehetett a felsőház tagja ennek a bíró
ságnak az elnöke és másodelnöke. Csak 1896 után, 
amikor az említett bíróságot létrehozzák, lesznek majd 
a felsőház tagjai. Valószínűleg sajtóhiba a 300 ezer fo
rint is, mint cenzus a 131. oldalon. Az Esterházy-kor-
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mányt 1917-ben természetesen nem Ferenc József, ha
nem IV. Károly nevezte ki (157. p.). a 218. oldalon 
helytelenül szerepel Budapest főpolgármestere hivatal
ba kerülésének módja. A személynöki szék semmilyen 
tekintetben sem volt a királyi tábla elődje. Törvény 
nem mondta ki konkrétan a jogegyenlőséget sem 
1848-ban, sem 1867-ben, „csak” az úriszéket törölték 
el. Végül, csak egyfajta minuciózus okvetetlenkedés: a 
9. oldalon talán helyesebb lenne Habsburg császár he
lyett Habsburg királyt írni, hiszen a könyv a magyar 
állam intézményrendszerérői szól, nem pedig az oszt
rákéról.

Ezzel rá is térnék arra, hogy miben kellene leginkább 
változtatni a könyv esetleges második kiadásában. Ha 
egy állam intézményrendszerérői írunk, célszerű a jog
szabályi rendelkezéseket és a gyakorlati megvalósulást 
külön kezelni, értelmezni, mert ha nem így teszünk, ak
kor félrevisz bennünket a látszat. Hajlamosak leszünk 
úgy írni a látszólag létezőről, mint olyanról, ami intéz
ményes formában is létezik. Mire gondolok? Az 
Osztrák-Magyar Monarchiára, mint intézményes for
mában létező államra. Ilyen állam ugyanis a magyar al
kotmány és a magyar alkotmányos és közjogi felfogás 
szerint nem létezett. Az Osztrák-Magyar Monarchia 
nem egy létező államnak a neve, hanem csupán két füg
getlen államnak kifelé egységes fellépésekor használt 
elnevezése.

Ha megnézzük a magyar jogszabályokat, egyet sem 
találunk, ahol osztrák-magyar uralkodó, törvényhozás, 
állampolgárság (ezt egyébként a szerző is leírja a 44. ol
dalon) vagy államterület szerepelne. Márpedig egy léte
ző állam esetében a fentieknek létezniük kellene. A két 
állam bizonyos esetekben egységesen lépett fel (külpo
litika. nemzetközi szerződések kötése), de ez nem jelen
ti. hogy kifelé egységes államot alkottak volna. Hiszen 
az Európai Unió is köt nemzetközi szerződéseket, tagja 
nemzetközi szervezeteknek, van külügyi főképviselője, 
mégsem alkot egységes államot. Tévedés, hogy az ural
kodó közös lett volna! Osztrák-magyar uralkodói cím, 
titulus sohasem létezett. Soha, semmilyen uralkodói 
címlistán ilyen cím vagy titulus esetleg megnevezés 
nem szerepelt. Külön jogi aktussal került trónra az ille
tő személy Ausztria császári, illetve Magyar királyi 
trónjára. Aki Ausztriában császár volt, nem biztos, hogy 
egyúttal Magyarországon is király volt (lásd Ferenc Jó
zsef 1848 és 1867 között). Csak és kizárólag az uralko
dó személye volt azonos. Még a trónöröklési rend sem 
volt azonos.

Azokon a helyeken, ahol a könyv „közös állam” 
megnevezést használ, egészen másról van szó. A közös 
költségeket nem a „közös állam” számára szavazták 
meg, hanem csupán a két állam közös ügyeinek a vite
lére (13. p. utolsó bekezdés, érdekes, hogy a 69. oldalon 
helyesen írja le a Szerző a közös költségek célját). A 
kvóta nem a „közös állam” működtetésére szolgát, ha
nem a közös ügyek viteléhez szükséges összegek 
Ausztria és Magyarország közti megoszlásának arányát 
jelentette (32. p.). Működtetni egyébként sem a „közös 
államot” kellett, hanem a két állam közös ügyeinek in

tézésére létrehozott szerveket (67. p.). Fogalmilag ki
zárt, hogy egy államnak (amely ebben az esetben a Mo
narchia lett volna) közös szervei legyenek. Közös ügyei 
és szervei csak legalább két államnak lehetnek.

A szerző több helyen is ellentmondásba keveredik 
önmaga korábbi állításával, aminek az lehet az oka, 
hogy sok az ismétlés a műben. Több helyütt arról ír, 
hogy a közös minisztertanácsról törvény nem rendelke
zett (14. p. 68. p. 70. p. utolsó bekezdés), máshol vi
szont arról ír, hogy a törvény nem határozta meg ponto
san a hatáskörét, vagyis mégis szól a törvény erről az 
intézményről (szintén ezt írja a 70. p. harmadik bekez
désében). Természetesen az 1867. évi XII. törvény 27. 
§-a igenis rendelkezett a közös minisztertanácsról.

Ami a delegációk szerepét illeti: azt, hogy csupán 
formális szerepe volt és nem töltötte be célját, talán túl
zás állítani. Kétségtelen, hogy az osztrák delegáció ha
mar leszokott a közös miniszterek ellenőrzéséről, de 
nem szabad elfelejteni, hogy volt magyar delegáció is. 
Az osztrák delegáció rendelkezett törvényhozó jogkör
rel is. a közös költségvetést mindig a delegációk vizs
gálták meg először. Közös minisztertanácsi jegyző
könyvek hosszú sora semmi egyébről nem szól, csak a 
közös költségekről. Ha a delegációknak tényleg csak 
formális szerepük lett volna, akkor a közös miniszterta
nácson vajon miért fordítottak olyan sok időt a közös 
költségvetés előkészítésére? Berchtold közös külügy
miniszter leírja, hogy mindig szívdobogása volt, amikor 
be kellett számolnia a delegációknak. Nincs ellentmon
dás a delegációk ülései helyszínének meghatározása
kor: meg kell nézni az 1867. évi XII. törvény 32. §-nak 
pontos szövegét.

Nehezen tudom értelmezni, amit a Szerző a polgári 
államról a 29. oldalon ír: ha a polgári államnak az a fel
tétele, hogy az államfő a választásokon győztes párt 
vezérét jelölje vagy javasolja miniszterelnöknek, akkor 
Magyarország még ma sem polgári állam, ugyanis ezt 
még a jelenlegi Alkotmányunk sem írja elő az államfő
nek. A minisztereket jelenleg szintén az államfő neve
zi ki és nem a miniszterelnök. Nem tudom, hogy a 
Szerző mit ért „klasszikus polgári állam” fogalmán? 
Ha ugyanis van ilyen állam, akkor tőle nem csak Ma
gyarország fog eltérni, hanem az összes többi egyéb 
polgári állam is. Érdemes lenne még a Szerző meglehe
tősen sommás véleményét a sajtótörvényről felülvizs
gálni, mivel a legújabb kutatások már nem képviselik 
azt a túlságosan elmarasztaló nézetet, amit a könyv 
még tartalmaz.

A dualista szerkezet közjogi értelmezése még egy jo 
gász, jogtörténész számára is nehéz, mivel a gyakorlat
ban megfigyelt jelenségek nem biztos, hogy összhang
ban állottak a jogi helyzettel. Éppen ezért az esetleges 
második kiadásban hasznos lenne egymástól elkülönít
ve kezelni a gyakorlatot és a jogi hátteret.

Mindezek mellett a szóban forgó munka hasznos és 
bátran ajánlható azok számára, akik behatóbban kíván
ják megismerni a modern magyar polgári állam intéz
ményrendszerét.

Szabó Szilárd ......
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