
történeti siemle

/. Bevezető gondolatok Wilhelm Brauneder
Az ..Ausztria császára" („Kaiser von Österreich“) 

cím jelentéséről, karakteréről és különösen hatóteréről 
a 19. században -  különös tekintettel arra, hogy az Ma
gyarországot is lényegesen érintette -  magyar és oszt
rák jogászok és politikusok tollából1 bőséges és gyak
ran ellentmondásos szak- 
irodalom áll rendelkezé
sünkre.2 Vajon kiegészíthe
tő-e még ez a kép valamely 
újdonsággal? Éppen ezért a 
következőkben nem a kér
dés bőven feldolgozott ál
lamtörténeti vonatkozásait 
vizsgáljuk, hanem a császá
ri méltóság 1804. évi kelet
kezésének történetét és ko
rabeli. tehát eredeti jelenté
sét.

Mint az köztudomású.
1804-ben nemcsak az 
Ausztria császára cím és 
méltóság keletkezett, ha
nem ekkor született meg a 
francia császári cím is. A 
két új császári méltóság az 
akkor -  nyugaton minden
képpen -  egyedüli római 
császári cím helyébe lépett.
A két. 1804-ben létrehozott 
császári méltóság között 
igen szoros az összefüggés: 
az osztrák cím nem jöhetett 
volna létre a francia nélkül.
Az osztrák császári cím sa
játos karaktere az új francia 
császári méltósággal törté
nő összevetésben rajzolha
tó meg. Először tehát ezt 
tartjuk szükségesnek rövi
den bemutatni.

Bonaparte Napóleon császári koronázási ünnepsége. 1804 
(Jacques-Louis Dávid festménye)

II. A francia 
császárság

Az 1804. május 18-án 
kelt szenátusi határozat, 
más egyéb szervekről szóló 
alkotmányos szabályozás 
mellett, mindenekelőtt 
kinyilvánította,3 hogy „a 
Köztársaság kormányzása egy császárra bízatik. aki 
felveszi a Franciák Császára címet” (I. §). Ezenkívül 
rögzítette, hogy ..Napóleon Bonaparte, a Köztársaság 
jelenlegi első konzulja a Franciák Császára” (2. §), va
lamint azt a tényt, hogy „méltósága örökletes" (3. §). A 
császári méltóságnak a Bonaparte családban való örök-

/. Napóleon császári díszben 11804)

A z osztrák császári cím
letességét népszavazás erősítette meg, amelynek ered
ményét november 6-án hirdették k f  (4.5 millió igen.

3500 nem szavazat mel
lett4). Ezt 1804. december 
2-án császári koronázás, 
„pompás és félelmetes cere
mónia” (Sieburg) követte.5 
A párizsi Notre-Dame-ban 
összegyűlt az egész új ud
var (még VII. Pius pápa is), 
hogy a jéghideg templom
ban kétórányi várakozás 
után csak tanúként működ
hessen közre Napóleon sa
ját maga általi, majd felesé
gének császárnévá koroná
zásában. Ünnepi viseletével 
Napóleon vizuálisan Nagy 
Károly császári tradícióit 
idézte meg, s a Notre- 
Dame-katedrálist6 is tuda
tosan választotta koronázá
si helyként a francia kirá
lyok korábbi koronázási 
temploma, a Saint-Denis- 
bazilika helyett. A cél lát
hatóan a Karol ingok nyuga
ti összfrank császársága új
bóli felemelkedésének dek
larálása volt. Ez az elképze
lés más eseményekben is 
megnyilvánult. Májusi csá
szári kiáltványa után Napó
leon 1804 szeptemberében 
a Károly-kultusz hagyomá
nyos főhelyén. Aachenben 
Nagy Károly terveinek be- 
teljesítőjeként ünnepeltette 
magát.7

Köztudomású, hogy itt 
ismerte el az új osztrák csá
szári méltóságot.8 Későbbi 
mainzi látogatása már nem 
csak az immár francia, egy
koron a birodalmi kancellár 
városának szólt, hanem két 
jelentős kormányzati aktus 
színhelye is volt. Itt gratu

lált Ferenc császárnak az új osztrák császári méltóságá
hoz. de mint Carolus magnus redivivus követelte tőle 
„elődjének kardját és Evangéliumát”.9 1806 tavaszán 
tudatta a bíborosokkal, hogy „én vagyok Nagy Károly, 
az egyház kardja, a ti császárotok". A  pápának így írt: 
..mostantól én vagyok Nagy Károly. Ezért enyém Fran-
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ciciország koronája a lombardokéval egyetemben, és 
birodalmam határai keletig nyálnak".'" Bécsben ezt 
már 1804-ben úgy tekintették, mint Napóleon szándé
kát arra. hogy „a Nyugat egyedüli császára legyen, és 
felélessze Nagy Károly birodalmát"". Napóleon 1805- 
ben. Milánóban Itália királyává koronáztatta magát, s 
ezzel -  a Károly-hagyományokhoz kapcsolódva -  a 
langobárdok királyává vált.12 A „L’empereur des 
frangaises” korabeli fordítása nem csak a „franciák 
császára" volt. hanem gyakran a „frankok császá
ra" is.

III. A z osztrák császári méltóság
A) Kikiáltás és kihirdetés
Amíg a francia császári méltóság 1804. május 18-ai 

megalapításának deklarálása egy közel teljes, 147 para
grafusból álló alkotmány élén állt. addig az osztrák csá
szárság kikiáltása 1804. augusztus 10-én, a Habsburg- 
monarchia13 legfontosabb személyiségei és magyar 
képviselők részvételével megtartott rendkívüli állam
konferencián, egy szűkszavú dokumentum felolvasásá
val történt meg. Egy korabeli ábrázolás14 szerint a csá
szárt egy, az aranygyapjas renddel díszített palást ölel
te körül, mellette egy párnán a Habsburgok ún. házi ko
ronája. II. Rudolf püspöksüveg formájú koronája és egy 
jogar látható. Miközben Ferenc császár előtt felolvas
nak egy írást, ő bal kezével megérinti a koronát, jobb 
kezével viszont egy másik korona, a német-római csá
szári korona felé nyúl, amelyet előtte, egy kárpitozott 
asztalon helyeztek el. A kiáltvány szövegét augusztus 
11-én császári rendeletben hirdették ki. majd augusztus 
17-én külön a magyarok számára, saját hivatalos nyel
vükön, tehát latin fordításban.15 A császárrá történő ki
kiáltást a külföldi udvarok augusztus 16-án bécsi köve
teik útján elismerték.16 A korabeli értelmezés szerint 
azonban ezzel a kihirdetés még nem vált hatályossá. 
Ezért augusztus 19-én alaptörvényben fektették le, 
hogy a kihirdetést „minden tartomány fővárosában egy 
ünnepélyes Te deum megtartásával, illetve az ilyen kü
lönleges alkalmakkor szokásos civil és katonai ünnepé
lyességgel kell összekapcsolni".'1 Ezt követően decem
ber 4-én elrendelték az augusztus 11-ei rendelet ünne
pélyes kihirdetését. A közhírré tétel december 7-én tör
tént meg. éspedig oly módon, hogy Bécs nyolc megha
tározott terén közzétették.18 Valóban, az augusztusi 
rendelet felolvasását ezen a napon trombiták, üstdobok 
zenéje és a katonaság parádéja kísérte,19 mégpedig a 
városfalon, a mai Ringstrassén belüli területen, két té
ren. Az Am Hof téren, az angyalok kilenc kórusa temp
lomának balkonján (ahonnan 1782-ben VI. Fiús pápa 
húsvéti áldást osztott), valamint a Grabenen. a 13. sz. 
ház, az egykori Spielmann-háznál (a mai Genera- 
lihofnál).20 A városfalon kívül, az elővárosokban a 
templomok előtt építettek emelvényeket: Leo-
poldensdtadtban ez a karmeliták Szent József-templo- 
ma, Josefstadtban a piarista templom, Wieden elővá
rosban a matzlensdorfi Szent Flórián-templom (lebont-
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va 1965-ben). Landstrasse elővárosban az ágostonos 
templom (ma Szent Rókus-templom) volt. Mariahilf 
elővárosban a Mariahilferkirche előtt. Alser előváros
ban a „nyolc áj káttal szemben" (talán a Josephinum 
előtt, a Wahringerstrassén. az államilag épített egész
ségügyi kutaknál) történt. A kihirdetést mindenütt egy 
államtitkár végezte egy kormánytanácsos és a városi 
elöljárók jelenlétében, az elővárosokban pedig a helyi 
főurak képviselői előtt.

Egy nappal később. 1804. december 8-án hálaünnep 
következett.21 Feltűnő és érdekes, hogy ezt nem a kö
vetkező vasárnap, hanem szombaton tartották. Decem
ber 8-a ugyanis Mária-ünnep, mégpedig Mária foganta
tásának ünnepe volt. Ezen a szombaton a császár és 
családja „ünnepi menetben” indult a Hofburgból a 
Herrengassén, valamint a „Freyung", az ..Am H of’ és a 
„Graben" tereken keresztül a Szent István-katedrálisba 
(Stephansdomba, az érseki templomba), az állam és az 
udvar főméltóságainak, illetve több testőrségi és kato
nai egységnek a kíséretében. Az egész úton a katonaság 
állt sorfalat, a lakosság a tereken ünnepelt, „a városon 
belüli és kívüli templomokban" zúgtak a harangok. A 
bécsi érsek által celebrált misére behallatszottak a tü
zérség díszlövései. Mint arról a korabeli sajtó beszá
molt. az udvari karnagy. Antonio Salieri ..kifejezetten 
erre az ünnepségre írt zeneművét" mutatták be. Két ré
gebbi mű is elhangzott,22 a koronázási Te Deum 1790- 
ből és a D-dáir mise 1799-ből. Salieri Ferdinand von 
Geramb egyik, 1804. augusztus 14-én elhangzott versét 
zenésítette meg,23 jóllehet az nem volt az előbbi ünne
pélyes egyházi zenékhez mérhető. Ezt követően az ün
nepi menet egy rövidebb úton visszatért a Hofburgba.

A következő vasárnapon, 1804. december 9-én a 
„legfelségesebb ünneplés" további vallásos ünnepek
kel. mégpedig az ágostai evangélikus egyház, a helvét 
hitvallásúak, az ortodox és a zsidó közösség -  azaz az 
el nem ismert egyházak -  ünnepeivel folytatódott.24

B) Szimbolika
Az új császári méltóság számára nem választottak 

saját, új jelképet. A II. Rudolf által legfőbb királyi mél
tóságainak -  római császár, cseh király, magyar király 
-  együttes jelképeként készíttetett koronát használták, 
amelyet a Habsburg-házból származó német-római csá
szárok viseltek.25 Tehát egy olyan koronát vettek át, 
amelyet már egy másik uralkodói méltóság, nevezete
sen a német-római császár használt római királlyá koro
názása alkalmából (ahol egyébként a császárok az Ottó- 
féle birodalmi koronát viselték.)26 Ebbe a képbe illesz
kedik az 1790. évi Te Deum már említett megismétlése, 
mely II. Lipót német-római császárrá koronázására ké
szült. Az országalma és a jogar ugyancsak korábbiak 
voltak: ezeket Mátyás császár készítette német-római 
birodalmi jelvénynek.27 Az új császárságot szimbolizá
ló színek és a címer is változatlan maradt; a német-ró
mai fekete és arany lettek az új császárság jelképszínei, 
s a kétfejű német-római birodalmi sas szerepelt tovább
ra is a császári címerben (fekete sas arany alapon). 
Díszöltözéket nem készítettek, csupán tervek és képi



ábrázolások készültek.28 így Leopold Kupéiwieser 
(1796-1862) 1843-ban készült, teljes alakos ábrázolá
sán az álló császár fején a Rudolf-féle 
korona, jobb kezében Mátyás császár 
jogara látható. Az uralkodó feszes nad
rágot, rövid, a térdet szabadon hagyó, 
övvel összefogott tunikát és egy herme
linnel díszített koronázási palástot vi
sel, vállán rendi láncokkal, köztük az 
aranygyapjas renddel.29 Friedrich 
Amerling egy korábbi, 1832-ből szár
mazó portréja ugyancsak díszes öltö
zékben ábrázolja az ülő császárt; a tuni
ka itt alig látható, helyette viszont a bal
ra csatolt kard hangsúlyos.30 Ilyen jelle
gű portré (ti. amelyen nem valóságos 
díszruhát visel) az osztrák császárról a 
későbbiekben már nem készült: Ferdi- 
nánd, Ferenc József és Károly a hivata
los képeken egyaránt egyenruhában lát
ható.

Az első osztrák császárt. Ferencet is 
beleértve, soha nem volt osztrák csá
szárkoronázás. Rudolf püspöksüveg 
formájú koronája sem erre a célra szol
gált. és aligha tekinthető állami jelkép
nek. A legfontosabb szimbolikus szere
pet az említett állami aktuson. 1804 augusztusában ját-

/. Ferenc
német-római császári ornátnsban

szólta, jelenléte más állami aktusokon -  miként a bajor 
királyi korona esetében sem31 -  nem bizonyítható. Pél

dául a trónörökös Ferenc Ferdinánd le
mondási nyilatkozatánál sem volt jelen a 
korona; a császárság megtestesítője 
ugyanis maga a mindenkori uralkodó 
volt. Ez még a bélyegekre is igaz; a ha
gyományos forgalmi bélyegek kizárólag 
a császár babérkoszorúval koronázott ar
cát mutatják. Csak később, 1916-ban je
lent meg a bélyegen a püspöksüveg ko
rona. de akkor is csak a kisebb névérté- 
kűeken, a nagyobb címletűek továbbra is 
a császár arcát mutatják. Károly magyar 
királlyá koronázása alkalmából 1916 vé
gén különleges bélyegeket adtak ki, 
ugyanez Ausztriában -  koronázás hiá
nyában -  nem történt meg.

C) A z 1804-es esemény okai és 
indokai

Az 1804. augusztusi rendelet hangsú
lyozza. hogy, a római császárság méltósá
ga „nem ci cím és tekintély gyarapodását 
célozza". Mi lehetett akkor az indoka a 
második császári cím felvételének 1804- 

ben 11. Ferenc római császár számára?
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A Német-római Birodalom újjáalapítása során, a vá

lasztófejedelmek tanácskozásán. 1803-ban döntő fordu
lat következett be. melynek különösen egy Ferenc csá
szárnak 1804 márciusában írt memorandum adott hang
súlyt;32 megszűnt az addig biztos katolikus többség, s 
ezáltal a biztosíték arra. hogy az utódot a Habsburg-lo- 
taringiai házból választják meg. A birodalmi alkot
mányból eredő császári jogok elvesztésétől eltekintve 
felmerült az aggály, hogy a cím és a rang átszállhat más 
uralkodókra, különösen az új francia császárra. Az ettől 
való félelem érlelte meg a döntést kiváltó időpillanatot 
az Osztrák Császárság számára. Ez vezette az egyes vá
lasztófejedelmeket az osztrák császári méltóság elisme
réséhez, amit „az új francia császár példájára " csele
kedtek, s azt mintegy a „Bonaparte-császárság ellenté
tét" értelmezték, ahogyan tette ezt Friedrich von Gentz" 
is. Még tovább lépve: a két új császári méltóságot a des 
do, ut des elve alapján lehet összekapcsolni,, mint ahogy 
azt az orosz nagykövet is tisztán kifejtette.'4

Az osztrák császári méltóság hivatalos alapító indo
kai különösen az 1804. évi rendeletekből olvashatók ki, 
de más jogi aktusokból is értelmezhetők, miként példá
ul egyes választófejedelmek, a birodalmi tanács és a 
külföldi államok hozzájárulásaiból.35 Minden esetben a 
rang és cím megóvása állt az előtérben. Megmutatko
zott ez a nemzetközi jogban. így az egyes szerződések
ben is, amelyek jogot adtak arra. hogy az az orosz és a 
francia császársággal azonos rangúnak tekintessék. 
Mindkét (ti. a francia és az osztrák) császári méltóság 
azon a lényegi argumentáción nyugodott, hogy „szük
séges a rang és cím egyenlőségének fenntartása, amely 
mindig is létezett Ausztria és Franciaország között".

További okot szolgáltatott a Habsburg-monarchiát 
alkotó „államok” jelentős száma, különös tekintettel ar
ra. hogy közöttük „királyságok" és „független államok 
is találhatók. Azon államokat, amelyek nem a Német
római Birodalomhoz tartoztak, mint Magyarország, 
Galícia vagy Dalmácia, a birodalmi területekkel ellen
tétben szuverén államokként kezelték. További érv volt 
a dinasztia „ősi fénye”. Ehhez a hivatalos indokhoz to
vábbi érv is járult: a Habsburg-ház a császári cím nél
kül is kiemelkedő szerepet játszott Európában, mint 
például a nem császámő Mária Terézia, amit a Campo 
Formi(d)o-i és a Lunéville-i békekötés is elismert.'6 
További argumentum ezzel összefüggésben, hogy a né
met-római császári méltóság „puszta tiszteleti címmé 
vált”, ami ezen felül „szabad döntés alapján örök
lődik”*1. A Habsburg-monarchia uralkodója külföldi ál
lamokkal szemben mindig császárként lépett fel. Akkor 
is, amikor az aktus csak egy országra hatott ki. mint 
például a Tiroli grófságra, és akkor is, amikor nem csak 
a birodalmi területre kiterjedő esetekről volt szó, hanem 
például a szuverén Magyar Királyságról vagy 
Galíciáról.38

D) Eredeti jelleg
Jóllehet már megalakulásakor kapcsolatba hozták az 

osztrák császárságot a franciával, sőt Friedrich von
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Gentz az osztrákot a Bonaparte-császárság párhuzamos 
ellenpontjának nevezte, mégis jelentős különbség van a 
két császári méltóság között.

Az osztrák császárság lényege a méltóság formális 
felvétele a már rangot viselő dinasztia részéről. Az 
1804. évi rendelet, utólag szemlélve, egy dinasztia fej
lődésének végpontja, amelynek története az 1358. évi 
Privilégium Májustól az 1713. évi Pragmatica Sanctión 
keresztül jutott el az 1804. évi jogi aktushoz. Az új csá
szárságot kifejezetten a dinasztia nevéhez kötötték, és 
semmidképpen sem az osztrák hercegséghez. Amikép
pen hasonló párhuzam áll fenn az osztrák ház után el
nevezett „osztrák birodalmi térséggel" (Reichskreis) 
is. Azt a megfontolást, hogy a császári méltóság a biro
dalmi jog és az önálló államok (Magyarország, Galícia 
stb.) közötti kollízió elkerülését biztosíthatja, megtá
mogatta az az általános körülmény, hogy Ferenc csá
szár alatt ismét „a tisztán dinasztikus államfelfogás 
győzedelmeskedett”.39 Soha nem jött komolyan szóba a 
„Magyarország és Galícia császára" ötlet vagy a 
„Magyarország örökletes császárát ”-vá történő előlép
tetés gondolata, illetve annak esetleges rögzítése, hogy 
az „Ausztria császára" cím a birodalmon kívüli terüle
tekre is kiterjedjen.40 Ezzel az osztrák ház a császári 
méltóságnak a hatókörét valamennyi terület helyett 
nemcsak saját meghatározott tartományaira korlátozta 
volna, hanem területi alapúra cserélte, s így csorbította 
volna dinasztikus hatalmát. Ezzel pedig az oszthatatlan, 
egységes birodalom gondolatát ásták volna alá;41 egy 
Osztrák Császárság létezett volna a cseh tartományok 
és az osztrák birodalmi területek mellett. Ez pedig sem
miképpen sem felelt meg annak az alkotmányos hely
zetnek. amely szerint a birodalmi területek Galíciával 
és Dalmáciával államszervezetileg is összekapcsolód
tak.42 A dinasztia (nézetük szerint anyagi értelemben 
császári) rangjának deklaratív emelkedése, a császárság 
1804. évi kikiáltása szoros összefüggésben állt az 1713. 
évi Pragmatica Sanctióval. A Habsburg-területek „el
választhatatlan birtoklására " való utalás közvetlenül is 
hivatkozik erre. Az 1713-ban rögzített oszthatatlanság 
és ennél fogva a Habsburg-monarchiának az elsőszü- 
löttségi trónutódlás révén megteremtett közös uralko
dója immáron formálisan is címet kapott.

A dinasztia számára szinte csak deklaratív, elsősor
ban tehát házon belüli 1804. évi jogi aktus egy további 
párhuzamot is mutat a Pragmatica Sanctióval:43 1713- 
ban csak kimondták azt, ami már megtörtént, mégpedig 
a házon belüli örökösödés 1703-ban elfogadott szabá
lyát. 1713-ban is először egy szűkebb grémium, a titkos 
tanács előtt olvasták fel 1703 „Instrumentá”-ját. Végül 
meghagyták az egyes területeknek, hogy a Pragmatica 
Sanctiót teljesítsék, azt megfelelően kihirdessék. Ehhez 
Magyarországon és Erdélyben az országgyűlés határo
zata is kellett, míg a Habsburg-monarchiához tartozó 
egyéb területeken az uralkodó egyedüli jogalkotó volt. 
Ugyanígy történt 1804-ben: augusztusban megtörtént a 
szűk körű felolvasás, éspedig egy „szokatlan államkon
ferencián", decemberben pedig az ebből származó tör-



történeti szemle

vény kihirdetése a megfelelő, emelkedett formában. 
Ehhez kapcsolódnak a már említett ünnepségek, ame
lyek azonban a „szokásos (!) civil és katonai ünnepé
lyesség" méreteit nem szárnyalták túl. Mindenekelőtt: 
itt nem történt koronázás -  ellentétben a néhány nappal 
korábbi, a pápa jelenlétében zajló, párizsi ceremóniá
val. Bécsben megelégedtek egy ünnepi érseki misével 
és egy évekkel korábban született egyházi zeneművel. 
Nem hoztak létre sem új hatalmi jelvényeket, sem új 
hagyományt, hanem átvették egy már létező császári 
méltóság jelképét. A cél csak a német-római császár
ság. mint csupasz cím átörökítésének kimondása volt. 
Ez a szemlélet tiltotta a különleges pompát és Ferenc 
császár újbóli megkoronázását. Érthető, s talán fölösle
ges is az 1804. évi császári kiáltványban a dinasztiát 
kötelező előírás, amely szigorúan tiltotta az addigi al
kotmányos rendben eszközlendő esetleges változtatáso
kat. Ezért az országok rendjeinek nem ís kelteit semmit 
tenniük az ügyben.44 Szignifikáns az új. pompás kezdet 
hiánya (miként azt Franciaország prezentálta), s ez ösz- 
szecseng azzal is. hogy itt nem volt szükség új legitimi
tás megteremtésére.45 Ahogyan a Pragmatica Sanctio a 
Habsburg-monarchia egységes uralkodóinak születési 
dátuma volt, úgy az 1804. évi császári proklamációt pe
dig keresztelőjének tekinthetjük.

Más. újabb keletű uralkodói címekkel való összeha
sonlításban feltűnő a területhez való kapcsolódás hiá
nya. miként a Poroszország királya. Oroszország cárja, 
vagy az 1805-ben létrejött Württemberg királya"és Ba
jorország királya címek esetében.

A „L'empereur des fran?aises"/..Frankok császára" 
címnek egyáltalán nincsen néphez kötődő aspektusa. 
De a francia példával ellenkező módon a Habsburgokat 
nem terheli a visszahivatkozás argumentuma sem. Na
póleon egy egész hivatkozási láncolatot épített fel an
nak bizonyítására, hogy ő tulajdonképpen Nagy Károly 
egységes Frank Birodalmát építette újjá. Miként az új 
bajor királyság is helyreállítóként értelmezte magát. Az 
osztrák császárság esetében nincs szükség ilyen jellegű 
múltba nyúlásra, például olyan osztrák monarchia létre
hozására. mint amilyen legutóbb a 16. században léte
zett. Ennél sokkal többet mondtak ki: a dinasztia örök
letes császári méltóságát.46

Az alapítás a status quo fenntartása szempontjából 
is szignifikáns. Legyen az uralkodó jogosult a császá
ri cím viselésére, de amint azt az 1804. augusztusi 
rendelet is hangsúlyozza, más európai uralkodók 
rangjára való tekintettel, s az „a nemzetközi gyakorlat 
es szerződések útján megerősíttessék". Ez a közel ter- 
mészetjogi. de mindenképp nemzetközi és közjogi 
szemlélet abban is megnyilvánult, hogy 1804 decem
berében a központi katolikus ünnep mellett hasonló
kat tartottak az összes el nem ismert egyházi feleke
zetek is.

E) Közvetlen reakciók
Oroszország és Nagy-Britannia47 először elutasító

an nyilatkozott, amennyiben nem ismerték el rögtön az 
új császári méltóságot. Az osztrák császári címet azo

nos szinten kezelték a bitorlónak tekintett Napóleoné
val. s így ezért, hozzá hasonlóan, az osztrák császárt 
sem ismerték el. 1804 vége felé azonban Anglia hajlott 
az elismerésre, annak egyértelmű kinyilvánításával, 
hogy véleménye szerint az addigi rangbéli azonosság a 
továbbiakban is fennáll. Ezzel szemben állt Károly 
spanyol király pozitív reagálása, aki „méltányolta a 
császári kiáltvány indítékait".48 Erre éppúgy felfigyelt 
a közvélemény, mint az egyes választófejedelmek ha
sonló, elfogadó nyilatkozataira.49 III. Vilmos porosz 
király helybenhagyólag gratulált, de az alapot és tulaj
donképpeni feltételét többször is hangsúlyozta. Nyo
matékosította egyfelől „a (Habsburg-) ház fénye eme
lésének motívumát", ugyanakkor „az európai hatal
mak közötti egyenlőséget tántoríthatatlanul fenntarta
ni akarta”. Másfelől „megnyugtató nyilatkozatot tett 
az addigi kapcsolatok változatlanságáról", illetve ar
ról. hogy „az addigi politikai kapcsolatok nem változ
nak meg".50 Egyértelmű volt Károly badeni nagyher
ceg magatartása, aki szerint a Német-római Birodalom 
számára „örvendetes és tiszteletteljes" helyzet, ha „egy 
örökletes császárt birodalmi társai között tisztelhet". 
Vagyis az új császári méltóság viselőjét csak a biroda
lom egyik tagjának tekintette, s dicsérettel illette, ami
ért a „birodalmi alkotmányt nemcsak hogy nem változ
tatja meg, hanem maga is megerősíti, és új fénnyel 
erősíti' \ 51 A többi birodalmi fejedelem is sajátos 
módon52 gratulált, hangsúlyozva a birodalmi alkot
mány tiszteletben tartását (Kurhessen). „a rangok kö
zötti teljes egyenlőség" megteremtését (Sachsen- 
Weimar), a Habsburg-monarchia „fényét" és „boldog
ságát" (Frankfurt/Main). A svéd király, eltérően 
Vorpommer hercegétől, a birodalmi alkotmány sérel
mét látta az új császári címben, és indítványozta meg
tárgyalását a Birodalmi Tanácsban.53 A Tanács54 azon
ban nem érezte magát kompetensnek, hogy előlépteté
sekbe beavatkozzék, s mind a svéd király, mind 
Vorpommer hercegének indítványát figyelmen kívül 
hagyta. Bécsben erről a lépésről „szinte''általános cso
dálattal és „közel általános örömteli helyesléssel" 
tudósítottak. A Birodalmi Tanács néhány képviselője 
igen ügyesen táplálta a kételyt (a „szinte”, „közel” jel
zők utalnak erre). Néhányan úgy gondolták, hogy a 
Habsburgok meg akarják szűntetni a német-rómaí vá
lasztott császárságot, és fel akarják újítani a keletró
mai-bizánci örökletes császárságot. Mások, a sokkal 
reálisabban gondolkodók a porosz törekvések követé
sét látták benne, s ezáltal a birodalmi szövetség felrob
bantását vizionálták.55 (A porosz császár vezetése alatt 
álló Észak-német Birodalmi Szövetség konkrét terve 
1800 augusztusára datálható.56) Mindenesetre a Biro
dalmi Tanács a rangemelkedésről szóló közlést 1804- 
ben tudomásul vette.

Feltétlenül szükséges rögzíteni, hogy valamennyi re
akció a dinasztiáról szóló ügynek "tekintette a rang 
emelkedését. Köztudomásúan Oroszország és Nagy" 
Britannia, a bitorló érvével, s mint láttuk, a passzív Bi
rodalmi Tanács, valamint a gratuláló külföldi uralko
dók és fejedelmek egyaránt.
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F) Következmények

1. A Habsburg-monarchia
Az ..Ausztria császára" címmel az egységes Habs

burg-monarchia közös uralkodója, a német-római csá
szári titulustól függetlenül, először jutott egy területe
ket átfogó címhez.
Az „Ausztria csá
szára" betetőzte a 
történelmileg nö
vekvő címeket, a- 
melyek úgy kezdőd
tek, hogy „Csehor
szág Királya. Ma
gyarország Királya” 
és úgy végződtek, 
hogy „stb.. stb.”.

A Habsburg-mo
narchia, mint olyan, 
először kapott hiva
talos államnevet:
Osztrák Császárság.
Az új császári rang 
kül- és belföldön 
egyaránt erősítette 
az 1713-ban rögzí
tett oszthatatlansá
got. A jogi aktus 
csak egy országra, a császárira volt érvényes, és semmi
képpen sem a királyi (pl. Csehország), a hercegi (pl. 
Steiermark) vagy a grófi (pl. Tirol) címmel ren
delkezőkre.'7 Ezek a szabályok formálisan a dinasztia 
területein belül maradtak, s az egyes országok alkotmá
nyai nem változtak, és nem változott az egységes mo
narchiában sem. Vagyis a rendeknél semmiféle válto
zás nem következett be. Az 1804. évi események a jog
fejlődésben sem jelentettek fordulópontot.-'8 A Lajtán 
túli területeken ekkor már kiépült az egységes hivatali 
rendszer. 1803-ban életbe léptették a büntető törvény- 
könyvet, 1786 előtt a magánjog egységesítése is rész
ben megvalósult, s 1812-ben. az Osztrák Polgári Tör
vénykönyv életbe léptetésével minden cezúra nélkül ki- 
teljesedett.

2. Birodalmi alkotmány
A birodalmi rendek túlnyomórészt jóindulatú, illetve 

akár helybenhagyó magatartása ellenére 1806-ban. a bi
rodalom históriájának végéhez közeledve, egy jelentős, 
a birodalmi alkotmányt érintő probléma tárult fel.'9 Az, 
hogy a német-római császárnak hűbérurai között az 
osztrák császárral azonos rangúnak kellett lennie, már 
önmagában is nehezen volt értelmezhető a mindig leg
magasabb uralkodói méltóság vonatkozásában. Ehhez 
jött még az a tény, hogy az osztrák birodalmi terület 
(nagyjából a mai Osztrák Köztársaság területe Salzburg 
nélkül) a birodalom egyik részét képezte.60 Az egyolda
lú státusnövekedés egy birodalmi pozíció esetében 
mindenképpen a pozitív birodalmi jogba ütközött. Egy 
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másik birodalmi területre. Brandenburg-Preussenre te
kintettel ez a státusnövekedés politikai gyúpontot képe
zett: várható volt a saját császárság kikiáltása.61 Az in
dokokat (köztük a rangazonosság megteremtését), ame
lyek Ausztriát egy császári cím felvételéhez vezették. 
Poroszország királya is használhatta volna. Ebben a 
kontextusban talán érthetőek is a Ferenc császárhoz in

tézett jókívánságai.
Nem jelentett vi

szont törést a biro
dalmi alkotmány
ban a „független ál
lamokra" való uta
lás. Ezekre ugyanis 
nem mint birodalmi 
területekre (vagyis 
valamiféle kilépés 
analógiájával) kell 
gondolni -  ahogy 
azt néhány későbbi 
szerző tévesen meg
állapítja62 - , hanem 
épp ellenkezőleg, 
olyanokként, ame
lyek a birodalmi 
szövetségen kívül 
álltak.

A birodalmi jog
gal való összeütkö

zés miatt megerősödött azoknak a javaslatoknak az el
utasítása, melyek a császári rangot egy „Magyarország 
és Galícia császára”, vagy egy „Magyarország örökle
tes császára", illetve az „Ausztria császára” címnek 
nem birodalmi területre vonatkozó kiterjesztésével hoz
ták volna létre.63 Ezzel az új méltóság általános dinasz
tikus terveinek útjába álltak.

Az osztrák császárság létrejötte mindenképpen jelen
tősen hozzájárult a birodalom 1806. évi széthullásához. 
Ez az aktus valóban „a régi birodalom felbomlásának 
első lépése volt" (Srbik).64 Napóleonnak Ferenc császár
hoz intézett ultimátuma, mely lemondásra szólította föl 
a német-római császárságról, következetes lépés volt a 
francia császárság szempontjából. Minden frankok, és 
ezzel a keleti frankok császára nem tűrhetett meg maga 
mellett egy másik egyenrangú uralkodót, s különösen 
nem a Nagy Károlytól a birodalmat visszaállító új frank 
császárig vezető tradicionális láncolatban. Az osztrák 
császári méltóság kárpótolta az osztrák uralkodót a né
met-római császárság elvesztéséért, és nem csak arra az 
estre, ha az más birodalmi fejedelemhez került volna. 
Milyen kapcsolatban kellett volna állnia tehát egymás
sal az azonos fekete-arany színeknek és a hasonlóan 
azonos kétfejű sasnak? Voltak az osztrák császárságban 
párhuzamai a folytonosságnak azon uralkodókkal, akik 
a rangot és címet is fenntartották vagy fenntarthatták? 
Ezzel kapcsolatos tapasztalatai Franciaországnak vol
tak. s Stanislaus Leszczinsky király is megmaradhatott 
rangjában és címében azután is. hogy -  mint már Lota- 
ringia hercege -  lemondott a lengyel trónról.

Az osztrák császári korona, jogar és országalma 
(llécs, Sclmtzkammer)



Jog
Valóságos különbség volt azonban, hogy az osztrák 

császár pozíciója a Habsburg-monarchia általános ura
ként megmaradhatott. Várhatta-e vajon Napóleon, ma
gatartásának és politikájának következményeként, ép
pen az új francia, azaz összfrank császársággal össze
függésben az új osztrák (dinasztikus) császársággal a 
német-római császárság végét és nem annak más terüle
tekre történő kiterjesztését? A francia szempont bizto
san ez volt. Innen tekintve az 1806. évi ultimátum kon
zekvens lépés, amelyet a két új 1804-es császári cím 
konfliktusa váltott ki.
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