
Kajtár István

A dualizmus jogi 
kultúrtörténeti lenyomatai
1. A  dualizmus: rejtett közjogi értelmek világa
Tanulmányunkat azzal a Közép-Európa szépirodal

mában megjelenő, mély értelemmel bíró, 
történelmi-csoport-pszichológiai megállapítással kell 
kezdenünk, amelyet Róbert Musil tett A tulajdonságok 
nélküli ember című munkájának I. kötetében, a 8. 
Kákánia fejezetben: „Egyáltalán, mennyi furcsaságot 
lehetne mesélni erről az elsüllyedt Kákániáról! Például 
hogy császári-királyi volt, s egyben császári és királyi 
is. bárkire-bármire illett ott vagy a k.k.. vagy a k.u.k. je
lölés. ennek ellenére komoly titkos tudás kellett ahhoz, 
hogy helyesen különböztessük meg, mely intézmények 
és személyek nevezendők k.k.-nak és melyek k.u.k.- 
nak.”1 A tanulmány szerzője úgy véli. hogy az előbbi 
kategóriák a legalább olyan széles és mély értelmű je
lentést hordozó betűjelzéssel egészítendők ki. nevezete
sen a m. kir. (u. kgl.) -  azaz a magyar királyi megneve
zéssel. Rögtön továbbvisszük azonban gondolatmene
tünket. ugyanis a magyar királyság hatalmi-közigazga
tási infrastruktúrájában2 a dekoncentrált. „királyi" -  az
az állami -  szervek mellett a törvényhatósági, vagyis a 
vármegyei, a fővárosi és a törvényhatósági jogú városi 
hivataloknak is kiépült a rendszere.2 A következőkben 
ennek a bizonyos értelemben véve enigmatikus világ
nak jogi-hatalmi kultúrtörténeti lenyomatát vizsgáljuk.

2. A jogi kultúrtörténet terrénuma igen széles 
mező.

A  jogi-hatalmi szimbólumok általában nyíltan vál
lalt, de nem ritkán rejtőzködő világa igen gazdag. Al
kotmányjogi. magánjogi, a büntetőjog területéhez so
rolható, vagy processzuális jelentéstartalmakat magu
kon hordozó képeket vizsgál a jogi ikonográfia, masz- 
szív középületek, erődítmények kódolt üzenetét bon
colja a jogtörténeti architektúra, ceremóniák, közjogi 
processzusok és hatalmi rítusok várnak megfejtésre, a 
jogi-hatalmi stilisztika tudománya pedig a törvényszö
vegek, uralkodói proklamációk. parlamenti beszédek, 
választási programok, vagy akár kortesbeszédek elem
zésével jelentős következtetésekre juthat. A dualizmus 
világába tett kirándulásunk során tarka egyenruhák, szí
nes címerek, zászlók kavalkádja tárul elénk, s -  a felso
rolást nem kimerítve -  az intézmények, utcák vagy akár 
hadiegységek megnevezésével zárhatjuk a sort.3 4

3. A  lenyomat metafora joggal vehető kölcsön, 
hiszen töbo nemzedéknyi iaő eltelt a dualista kor
szak eleven történései óta.

A  lenyomatok teljesen, híven, máskor azonban csak 
__részlegesen tükrözik az eredeti jelenségeket. Ez már

létrejövetelüknél megfigyelhető, nemzedékek elmúltá
val természetszerűen kopnak, elmosódnak -  megszépí
tő vagy akár negatív (rágalmazó) értelmezéssel torzít
ják őket. Akár ha ősidőkből származó lények kövülete
inek vizsgálatára vállalkoznánk, de mindenképpen utal
nunk kell arra. hogy ezek a lenyomatok a közép-euró
pai térség tartós históriai emlékezetéhez, generációk 
megbecsült hagyatékához is tartozhatnak.

4. A  Monarchia államéletének fókuszpontjá
ban kétségtelenül a dinasztia feje, az uralkodó 
állott, akinek közjogi pozíciója és habitusa az 
egyik meghatározó tényező volt a jogi-hatalmi 
kultúrtörténeti mikrokozmosz kialakításában.

Ferenc József az alkotmányos rendszerek közepette 
is a végső óráig kitartott az uralkodóról kialakított ha
gyomány megszentelte régi felfogás mellett, akarata bi-

/, Ferenc József királlyá koronázása 
(Eduard von Engerili olajképe. Szépművészeti Múzeum, jelenleg 

a Gödöllői Királyi Kastélyban)

rodalmán belül a legerősebb akaratként törekedett érvé
nyesülni, számára a koordinátarendszert az uralkodó
ház érdeke jelentette, s ez az eszme azon az ősi jogon 
nyugodott, hogy a gondviselés által adományozott ural
kodói hivatás gyakorlásának kereteit csak a keresztény 
uralkodó saját lelkiismerete jelenti.-'1 A közjogi etikettet, 
amely az udvarban élők és az azzal kapcsolatba kerülő 
alattvalók életét irányította, archaikus, végső soron spa
nyol gyökerekre lehetett visszavezetni, merev szabálya
ihoz Ferenc József következetesen és pedánsan 
ragaszkodott.6

A királyi fenséggel kapcsolatos legfontosabb rituálé
ként a dualizmus korszakában. 1867 nyarán és 1916 vé
gén került sor magyar királykoronázásra.7 Mindkét 
esetben a dualizmus korán messze évszázadokkal túl
mutató szakrális magyar ordóval. amelynek legfonto
sabb mozzanatai: a hitlevél kiadása, az egyházi eskü. a 
felkenés, a koronázás és a koronázási jelvények átadá
sa, a királyné koronázása, az „aranysarkantyús vitézek7’ 
avatása, az eskütétel, a kardvágások, az ünnepi, koroná
zási ebéd,8 a koronázási ajándék átvétele.9
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Ferenc József koronázási esküje a magyar kormány jelenlétében

IV. Károly koronázása (Rudnay Gyula akvarellje)

5. A z  udvari gyász különböző fajtáit ugyan
csak részletesen szabályozta az állami szertar
tások rendje.10

I- Ferenc József temetésének rituáléjára hadvészes 
időben. 1916 végén került sor. Nem volt szükség nagy 
borúlátásra ahhoz, hogy valaki felismerje: ez egyben az 
Osztrák-Magyar Monarchia előrehozott gyászszertar
tása is volt. Egy több évszázados múltú európai dinasz
tia aggastyán uralkodója szállt alá a kapucinusok temp
lomának kriptájába. A bécsi gyászszertartásról a kora
beli sajtó a legaprólékosabban számolt be." A legin
kább megragadó ceremóniarész éppen a kapucinus 
kripta előtt zajlott: ..és mennek a kapucinus barátok sze
rény temploma elé. És a császári főudvarmester megko
pogtatja a templom ajtaját, s a rendfőnök megszólal a 
csukott ajtó mögött: Ki kopog?

-  Ausztria császárja, feleli a főudvarmester.
-  Nem ismerem, mondja az ajtón belül a barát.
-  Ausztria császárja. Magyarország apostoli királya, 

ismétli az udvaronc.
-  Nem ismerem, ismétli a szegénységi fogadalmán s 

alázatosságban élő szerzetes.
-  Egy szegény bűnös lélek. Ferenc József testvérünk, 

mondja tompa megadással az udvarbeli és a templom 
ajtója fölpattan, a néma jövevény bevonul, szíve ezüst 
edénybejut, teste az ott pihenő Habsburgokkal egy sor
ba állítódik, felesége koporsója mellé.”

Ferenc József ravatala a Hofburg kápolnájában 

A magyar királyt az egész nemzet hivatalos szervei 
és civil közösségei gyászolták.12

6. A  közjogi architektúra legjobban a Mo
narchiát alkotó két ország törvényhozásának 
bemutatásával érzékeltethető.

Mindkét végleges épületet sajátos, nem kielégítő 
megoldások előzték meg. A bécsi „Reichsrath” épülete 
1883/1884 óta látta el funkcióját. Tervezője, Th. von 
Hansen a választott hellenisztikus stílusból olyan kife
jezéseket vezetett le, mint „Politika" „Demokrácia”. 
Törekedtek arra, hogy a császárság valamennyi korona
tartományából alkalmazzanak építőanyagokat -  a törté
nelmi tárgyú műalkotások azonban nemigen kerülhet
tek elhelyezésre, hiszen az egyik államalkotó győzelme 
másokat igencsak sérthetett.I? A neogótikus stílusú bu
dapesti Parlament 1885-1903 között -  mint a kor leg
nagyobb beruházása -  valósult meg, számtalan kiemel
kedő történelmi esemény művészi ábrázolásával.14

Hangsúlyozni kell, a dualizmus a Lajta mindkét ol
dalán nagyszámú közigazgatási, önkormányzati épüle
tet eredményezett (tehát a k.k. és a m. kir. hivataloknál 
és a tartományi, vármegyei, városi önkormányzati szin
ten egyaránt). A k.u.k. szférában laktanyákat, erődöket 
emeltek; különösen fontos a bécsi Kriegsministerium 
(Hadügyminisztérium) 1912-ben épült, masszív, az 
osztrák haderőnemek harcosainak fejét ábrázoló szob
rokkal dekorált homlokzatú épülete, amelyről a hazai 
Vállalkozók Lapja ugyanabban az évben cikkel emléke
zett meg.

7. A  dualista korszak államépülete egyik, ta
lán legfontosabb cementjének, a hadseregnek 
az életében a katonai eskü mindig kiemelkedő 
szerepet játszott.

A dualizmus idején a (k.u.k.) hadsereg kiegészítő ré
szét elsősorban a (k.k.) Landwehr. a haditengerészet, a 
népfelkelés alakulatai és nem utolsó sorban a m. kir. 
Honvédség jelentette.1'’ Meg kell állapítanunk, hogy a 
Habsburg-uralkodó véderejének esküszövegei végső 
soron a 15-16. század fordulójának német-svájci lands- 
knecht tradícióira vezethetők vissza.16 A magyar királyi
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honvédség esküje17 ezt tükrözi, a magyar hadtörténet 
veretes esküszövegeihez nem kötődött,18 mindössze 
egyetlen, nagyon jelentős közjogi passzussal tért el a 
k.u.k. szövegezéstől, ezt kiemelten jelöljük:

„Mi ünnepélyesen esküszünk a Mindenható Istenre, 
hogy Ő Felséges, Legfőbb fejedelmünk és urunk [...], 
Isten kegyeméből Ausztria császára, Csehország kirá
lya sat. és Magyarország apostoli királya és hazánk 
szentesített törvényei iránt, hűséggel és hódolattal visel
tetünk.

Esküszünk, hogy Ő Felségével. Ő Felsége táborno
kainak és minden egyéb elöljáróinknak és feljebbvaló
inknak is engedelmeskedünk, azokat tiszteletben tartjuk 
és védelmezzük, rendeleteiket és parancsaikat minden 
szolgálatban teljesítjük; minden ellenség ellen, bárki le
gyen is az, vízen és szárazon és a légben, éjjel és nap
pal, csatákban, rohamokban, ütközetekben és minden
nemű vállalatokban, szóval mindenütt, mindenkor és 
minden alkalommal vitézül és férfiasán harczolunk; 
csapatainkat, zászlóinkat és lövegeinket semmi esetben 
el nem hagyjuk; az ellenséggel soha a legkisebb egyet
értésbe nem bocsátkozunk; magunkat a hadi törvények 
szerint és derék honvédekhez és harcosokhoz illő mó
don viseljük, és így becsülettel élünk és halunk! Isten 
minket úgy segéljen! Ámen!" Figyelemre méltó, hogy 
az újoncok közvetlen felavatása mellett a honvédségi 
esküt a hadseregből való áthelyezés esetén is le kellett 
tenni!

8. A hadseregben a dualizmus idején a köz
jogi viszonyokat is tükröző hadijelvényeket 
használtak. '9

A szolgálati szabályzat 1.423. pontja szerint „A zász
ló a honvéd szentsége, dicső záloga ama bizalomnak, 
melyet király és ország harezosainak vitézségébe he
lyez, a gyülekezési és egyesülési jei a legfontosabb pil
lanatokban, és ama jelvény, mely alatt győzniük vagy 
halniok kell.”

Forrásunk szerint 1880-ban20 a közös gyalogezre
dekben az első sorbeli magyar és minden osztrák

/t bécsi Páriáméul épülettömbje 1900 körül

A bécsi Parlament ülésterme

A bécsi Hadügyminisztérium épülete 1908-ban

Landwehr gyalogos zászlóaljnak, a 14. dragonyos ez
rednek 1-1 zászlója van, a többi csapat nem rendelke
zik zászlóval. Meghatározott alegységnél hordva egy 
fehér, egy sárga zászló viendő. 4 sorgyalogezred -  
tradicionális dicsőségük alapján -  két sárga zászlót 
hordozhat. A fehér zászló előlapján Szűz Mária képe 
van, a hátlapon a kétfejű császári sas. A sárga zászló 
mindkét lapján kétfejű sas látható. Mindkét alapszínű 
zászló széleit vörös, ezüst, fekete és arany pártázat dí
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szíti. A 14. dragonyos ezred ..Kollin" szalaggal ékesí
tett Standartoi hord. A Landwehr-zászlóaljak zászló
ja fehér, egyik oldalán a zászlóaljat kiállító korona
tartomány címerével, a másikon a császári kétfejű 
sassal.

A magyar honvéd zászlóaljak zászlójának előoldalán 
a magyar szent koronával fedett I.F.J. névjegy látható, 
a hátsó oldalra a magyar állam két. ezüstszövésű angyal 
tartotta, színes címerét hímezték. Az első hat m. kir. 
honvédkerületbeli zászlóaljak három külső szélén 10 
cm szélességű, vörös-fehér-zöld pártázat, a 7. kerület
beli (horvát-szlavón)21 zászlóaljak pedig vörös-fehér- 
kék pártázat látható. E színek belső részei ív alakú há
romszögeket képeznek. A levél alakú zászlócsúcs elő- 
oldalára Magyarország (kapcsolt részek nélküli) címe
re. hátoldalára pedig O Felségének a magyar koronával 
fedett névjegye van erősítve.

9. A  világháború alatt -  annyi évtized siker
telen törekvései után -  a felségjelvényeknél sa
játos törekvések voltak a Monarchiában a kö
zös címer és az új, közjogilag „reálisabb" ha
dilobogók bevezetésére.

Ez utóbbinál álljon itt az uralkodó 1915. október 11- 
ei hadi- és hajóhadparancsa:22

..Akarom, hogy Hadseregem zászlaja és Haditenge
részetem lobogója közjogilag megfelelő jelképe legyen 
annak a kapcsolatnak, amely a pragmatica sanctio alap
ján az osztrák-magyar monarchia két állama között 
fennáll.

Jóváhagytam tehát, hogy a hadsereg zászlaja és ve
zérzászlaja egyik oldalán Ausztriának és Magyaror
szágnak egymás mellé helyezett címereit viselje. Eze
ket egymással Házam címere köti össze, és az 
»Indivisibiliter ac Inseparabiliter« jeligés szalag övezi. 
A másik oldal közepére Névjegyem, sarkaiba váltakoz
va a császári korona és a magyar szent korona állít
tassák. A zászló és vezérzászló színe fehér; szélein vál
takozva fehér-sárga és vörös-fehér-zöld háromszögű 
lángívek veszik körül."

.,A színek alkalmazása tekintetében változatlan ha
ditengerészeti lobogón (vagyis amely továbbra is 
vörös-fehér-vörös alapszínű, szemben az 1869-es ke
reskedelmi tengerészeti lobogóval, amely teljesen 
korrektül „dualista” jellegű, mert az alapzászló fele 
vörös-fehér-vörös, a másik vörös-fehér-zöld. rajta a 
két címerrel) az „Ausztriai Ház” címere és pajzsa 
mellett az ősi magyar vörös-fehér címer ábrá- 
zoltassék.”

Jellemző, hogy az új lobogókat fokozatosan kellett 
bevezetni -  a haditengerészetnél ez a világháborús 
összeomlás miatt nem is történt meg. Az osztrák-ma
gyar haditengerészeknek 1918. október 31-én kellett 
fenékig üríteni a vereség keserű poharát. Az uralkodó 
parancsára a flottát a Délszláv Nemzeti Tanácsnak 
kellett átadni: a tradicionális tengerészeti rituálé sze
rint napnyugtakor került sor a hadi lobogó levo
nására.23

10. Az államiság szimbolikus megjelenésé
nek különböző síkokon megnyilvánuló elemei 
esetenként egyszerre is jelentkezhettek, például, 
amikor az SMS „Szent István" 1916 januárjá
ban magyar ereklyezászlót kapott.

Az események jogi-hatalmi kultúrtörténetileg is rele
váns mozzanatai mögött a 20. század elején jelentkező 
ún. navalizmus, azaz a nemzetközi szintéren felértéke
lődő tengeri hatalmi törekvésekkel kapcsolatban a ma
gyar nagyipari és politikai elitnek az Adria iránt meg
erősödő érdeklődése állt. Ez a törekvés hangsúlyosan 
magyar hadihajógyártást is igényelt.24 A tengeri érvé
nyesüléssel, a haditengerészeti fejlesztéssel kapcsolatos 
magyar törekvések központi szerve a Magyar Adria 
Egyesület volt, amely kitüntetett figyelmet fordított a 
fiumei magyar hajógyárban épített „Szent István” csa
tahajóra.25

Ennek jegyében26 adományozták a hajónak a Szent 
István-bronzplakettet a következő felirattal: „Amilyen 
szerencsével indította Szent István hazánk hajóját a 
történelem tengerére, az a szerencse kísérje Ő Felsége 
e hajójának minden útját. A Magyar Adria Egyesület". 
A másik jelképes tárgy az ugyancsak 1916. január 6- 
án, vízkereszt napján a csatahajónak átadott ereklye- 
zászló volt. Ebbe honleányok történelmi ereklyeként 
egy 1848-as komáromi zászlódarabot dolgoztak bele;27 
egyik oldalán Magyarország Patrónáját ábrázolták a 
kis Jézussal. ..Magyarország Védőasszonya" felirattal, 
a másik oldalon Magyarország címerét helyezték el, 
„Hazáért és Királyért" fölírással. Az ünnepségen 
Anton Haus admirális, flottaparancsnok is jelen volt. A 
magyar küldöttség beszéde után a csatahajó parancsno
ka „német, de ízig-vérig hazafias magyar érzésű be
széddel vette át a plakettet és a dísz-zászlót".28 Az ün
nepség során a zenekar keretként, ismételten játszotta 
a „császárhimnusz ünnepélyes akkordjait", és „fel
hangzott a hajó magyar legénységének az ajkáról a ma
gyar Himnusz, mely szent zsolozsma legyen a magyar
ság itteni térfoglalásának, a »Tengerre magyar« meg
valósulásának biztató előhírnöke." A szentmisét celeb
ráló, a kegyeletes ajándékok beszentelését végző lel
kész rövid, buzdító beszédet intézett a hajó egész le
génységéhez magyar, német, majd szerb, horvát és 
olasz nyelven.

11. A  dualista magyar állam mechanizmusá
ba illeszkedő törvényhatóságoknak különösen 
a vármegyéknek is sajátos, nagy múltra vissza
menő közjogi kulturális világa alakult ki.

A municipális élet a vármegyeházak „megszentelt” 
termeiben összpontosult, a megyét megjelenítette címe
re és lobogója, a tradicionális fordulatokat őriző hivata
li eskük, a közgyűléseken pedig ünnepélyes szónokla
tok cizellált fordulataival felépesítve jelentek meg az 
érvelések.29 A rituálék között kétségtelenül kiemelkedő 
helyet foglaltak el a főispáni beiktatások.30 Ennek pél
dául Baranyában a következő rendje alakult ki a 19. 
század végére: a vonaton érkező főispánt a fontosabb _
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vasútállomásokon üdvözlő küldöttségek fogadták, a já 
rási főszolgabírók pedig lejelentkeztek nála. A pécsi fő- 
pályaudvaron, az oda vezető utcákon tízezrek várakoz
tak. üdvözlőbeszéd hangzott el. A menet élén bandéri
um lovagolt, este fáklyás menetre és kivilágításra, szín
házi díszelőadásra került sor. A tulajdonképpeni instal
lációra, istentisztelet után, a 
vármegyeház dísztermében 
került sor, ennek csúcspontja
ként, ősi szokás alapján a vár
megye négy legidősebb fő
szolgabírója megragadta a fő- 
ispáni szék négy lábát, és a 
rajta ülő főispánnal együtt há
romszor a magasba emelte.31 
A pécsi városi beiktatás a kö
vetkező napon történt, mind
két este több száz fős banket
tet rendeztek, ahol a helyőr
ség zenekara szolgáltatta a 
kíséretet.32

12. Volt a Magyar Ki
rályságnak a dualizmus 
idején egy saját azonos- 
sáaünnepe: az ezredév
ről, a millenniumról törté
nő megemlékezés 1896- 
ban.

A honalapítás ezeréves ju
bileumát nagy alkotások sora 
volt hivatott megörökíteni, 
így a Városligetben a honala
pító Árpádot és a nemzet 
egész történelmi múltját meg
örökítő emlékmű, emlékosz
lopok az ország hét különbö
ző pontján. Szent István lovas 
szobra a budai várban, a 
Szépművészeti Múzeum léte
sítése és szerte az országban 
400 új népiskola felállítása.33 
Az ezredév látványos orszá
gos kiállítása34 egyrészt a 
nemzet múltját és jelenbeli 
szellemi és anyagi erejét volt 
hivatva bemutatni a külföldi 
és a hazai látogatóknak, mintegy 5,8 millió főnek. Az 
ünneplés fénypontját a koronázás évfordulóján a hódo
ló menet historikus kosztümös felvonulása, a szent ko
rona jelenléte a menetben, valamint a két Ház együttes 
díszülése adta. Ezt az országos életérzést a törvényho
zás is dokumentálni kívánta, amikor az 1896:7. tör
vénycikkben (a honalapítás ezredéves emlékének tör
vénybeiktatásáról). kijelentette: „A magyar szent koro
na országainak törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát 
az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz hadai 
által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit 
bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó hazaszere-
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tettel megáldotta, és az országot jó és balsorsba segítve, 
annak létét ezer éven át sok viszontagságok között is 
fenntartotta." Ugyanakkor az ünneplés azt is tükrözte, 
hogy hazánk a dualista viszonyok szövedékébe illesz
kedik, és az európai népek közösségének is tagja.3''

13. Ugyanakkor a hi
vatalos dualista állami ce
remóniákkal, rítusokkal 
szemben ellenérzések, 
mondhatni ellenrítusok is 
keletkezhettek.

Ilyen mindjárt az első, a ko
ronázás napján, 1867 nyarán, 
amikor hét ellenzéki képvise
lő a szertartásokról tüntetőén 
távol maradt, s kivonult 
Cinkotára a „Cinkotai nagyic
céhez" címzett fogadóba, és 
ott mulatták az időt ezen a ne
vezetes napon.36 Sajátos az is, 
hogy IV. Károly koronázásán 
felvonultak a vármegyei ban
dériumok, s nem egynek zász- 
lórúdján a vezérlő fejedelem, 
II. Rákóczi Ferenc adomá
nyozta kuruc zászló díszel
gett -  és ezt a historikus pi
kantériát nem észrevételezte 
senki...37

A dualizmus ellenkultu
szának kell minősítenünk a 
„Kossuth-kultuszt”.38 A ma
gyar nép nagy fiáról utcákat 
neveztek el, szobrai állnak a 
magyar köztereken.39 Az 
1894. április 2-ai temetést a 
főváros rendezte, a hivatalos 
hatalom nem vett tudomást 
róla. köztisztviselők, katonai 
személyek nem vehettek 
azon részt. Mégis tízezrek 
énekelték a Himnuszt, a Kos- 
suth-nótát. És ami ismét ka
rakterisztikus: „A »Károly- 
kaszárnya«. ahol Budapest 
katonai központja van. lezárt 

kapujával, lefüggönyözött ablakaival némán mered a 
gyászmenetre. De a padlásablakokból huszárok és ba
kák fejei kandikálnak ki. Itt zúg leginkább a Kossuth- 
nóta”.40

14. A dualista korszakban, a jogi-hatalmi 
kultúrtörténeti vizsgálódásnál is figyelemét ér
demel az elnevezések emblematikus világa.

Hatalmi szimbolikái szempontból igen figyelemre 
méltó a haditengerészet világa. Megjegyezendő, hogy a 
Kriegsmarine, a Kákánia ..misztériumait gyarapítva”, 
1889-ig k.k.-nak nevezte magát.41 A hadihajók Őfelsé

ge Ezredéves Országos Kiállítás madártávlatból 11896)

Az Ezredéves Országos Kiállítás plakátja (1896)



történeti szemle

ge hajói voltak (SMS), a korai időszakban 
mindössze ,.Zrínyi"-ről és a ..Duna'-ró! ne
veztek el hajókat. A 19. század vége előtt a 
hadihajók neve például ,.Kaiser Franz 
Joseph” „Kaiserin Elisabeth" és „Kaiserin 
und Königin Maria Theresia" volt. A „szim
metrikus" névadás jelenik meg két csatahajó
osztálynál („Wien". „Monarch", „Budapest", 
illetve „Árpád”, „Habsburg”, „Baben- 
berg").4: A paritásos alapot elérni végül nem 
sikerült: jellegzetes a „Viribus Unitis" csata
hajóosztály negyedik tagjának, a magyar ha
jógyárban épült, tragikus sorsú „Szent Ist
vánénak névadási hercehurcája. Ferenc Fer- 
dinánd trónörökös, bár maga nem vett részt a 
vízrebocsátáson. elvetette a „Hunya
di”. „Corvin Mátyás”, „Erzsébet ki
rályné" neveket, nagyobbrészt az 
esetleg felmerülhető magyar várako
zások visszaszorítása miatt. Javasolta 
a „Laudon" nevet, végül is így lett a 
hajó neve „Szent István”. A bécsi 
kormányzati elit megfontolásai a ne
vek jelképértékének értékelésében itt 
jól nyomon követhetők.43

Az „elnevezési szimbolika” a civil 
szférában is megfigyelhető. Ferenc 
Józsefről földet, csúcsot, fjordot ne
veztek el. Nevét viselte híd. rakpart, 
utca. A kolozsvári Tudományegye
tem is az ő nevét kapta, egy iparmú-

Osztrák Császári Fe
renc József-rend. 

1914-1918

tisztelgések eredményeztek tömeges elneve
zéseket az elhunyt uralkodóról.44 A kettős 
monarchia életstílusának eklektikusságára, 
egyben talán liberalizmusára is utalnak a 
mindennapokban a Ferenc József, a Rákóczi, 
a Hunyadi János, a Petőfi ásványvíz-elne
vezések...

Ismét fennköltebb témákkal magasra 
emelkedve utalhatunk az uralkodó nagyszá
mú nemesítésére,45 a Ferenc József-rend. a 
megszentelt tradíciójú Mária Terézia- és a 
Szent István-rend. vagy akár a Vaskorona- 
rend adományozására.46

A Szí. István-rend 
nagykereszljének csillaga)

zeum. a budapesti tanítók háza, az orosházi tanoncott- 
hon. alapítványok, árvaházak, nevelőotthonok stb. szin
tén. Különösen a temetése utáni önkormányzati gyász-

15. A jellegzetes jogi kultúrtörténeti 
megállapítások és a még felso
rakoztatható jelenségek (vagy 
talán közjogi kuriózumok) ár
nyalására a szerző általánosabb 
érvényű joghistóriai megállapí
tásokkal kívánja zárni tanulmá
nyát.

A dualizmus évtizedeiben Ma
gyarország gyors ütemben zárkózott 
fel Nyugat-Európához -  gazdasági 
tekintetben éppen úgy, mint jogrend
szerét illetően.47 Sajátos, számos mi
nőséget hordozó, alapjaiban mo
dernnek minősíthető, európai jogi 
értelemben vett geográfiai térség 
alakult ki a kettős monarchia mind

két felében. Ezt a kultúra és a tudományok virágzásá
ra való figyelemmel is mindenképpen le kell 
szögeznünk.48
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Maciit. Hg. Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch (Wien. 1987.83. p.)
42 A hadihajónevek szimbolikájáról részletesen lásd: Kajtár István: 

Maclitsymbole auf dér See (Ein geschichtlicher Beitrag zűr 
Namengebung dér Kriegsschiffe). In: Rechtsgeschichte: 
Cédánkén fiir Gegenwart und Zukunft. Hg. Szekeres. Róbert. (A 
Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai. 
8. sz. Új sorozat 5. sz. Pécs, 2005, 46-67. p.; a k.u.k. hajókra kü
lönösen: 53-54. p.).

43 Ramoser. Christofer: K.u.K. Schlachtsschijfe in dér Adria. Öster- 
reich-Ungarn Tegetthoff Kiüsse (Wien. 1998. 239-240. p.). Meg 
kell jegyeznünk, hogy a dunai folyami hajóraj egységeinek elne
vezésében (folyók, halak) lényegében a paritás érvényesült, lásd: 
Csonkaréti Károly-Benczúr László: Haditengerészek és folyam
őrök a Dunán. A császári (és) királyi haditengerészei 
DunajlottUájától a magyar királyi honvéd folyamerőkig. 
1870-1945. (Budapest. 1991).

44 Erre lokális példák sokaságát találjuk Pécsen és Baranyában, a 
helyi sajtó vagy a törvényhatósági gyászközgyűlések jegyző- 
könyvi lapjain!

45 A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly király által 
1867-től l9Í8-ig adományozott nemességek, főnemességek, elő- 
nevek és címerek jegyzéke. Szerk.. kiadó: Gerő József (Budapest, 
1940). A kiadványt lapozva nyilvánvalóvá válik, hogy a tradicio
nális rangemelésben a dualista kor hivatali, katonai, társadalmi, 
tudományos és művészeti elitjeinek széles spektruma részesült.

46 A rendi statútumok stílusa igen emelkedett, erre példa: Statuien 
des löbliclien Militarisclien Maria Tlieresien Ordens (Wien. 
1811). A korszak kitüntetéseit vizuálisan is megjeleníti: Makai 
Ágnes-Héri Vera: Kereszt, érem. csillag. Kitüntetések a magyar 
történelemben (Budapest, 2002).
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4í Kajlár István: A duálisul kori magyar állam- és jogrendszer a mo
dernizáció fényében. In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőie
rében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Szerk.: 
Fischer Ferenc, Majoros István. Vonyó József (Pécs, 2000, 
307-320. p.)

48 A megítélés kettőségének szinte ambivalens jellegét jól adja visz- 
sza Musil gondolata, ahogy az általunk hivatkozott fejezetét zár
ja: ,. Igen. bár sok minden cáfolja látszat szerint. Kákánia talán 
mégiscsak zseniknek való ország lehetett: valószínűleg ettől is 
ment tönkre." (Musil, 1977, I„ 38. p.).

A leiral. amely Magyarország alkotmányát helyre
állította, 1867. február 17-én kelt. A kormány
alakítási tárgyalások során Deák Ferenc maga 

helyett gróf Andrássy Gyulát javasolta miniszterelnök
nek, igazságügyérré pedig Horvát Boldizsár nevét hoz
ta szóba.1 1867. február 19-én sor került a miniszteri ki
nevezésekre.

A leendő minisztereket az uralkodó már meghívta a 
február 12-ei bécsi minisztertanácsra. Az utolsó alku
dozások eredményeképpen megköttetett megállapodás 
szellemében született meg a trónbeszéd. „A bécsi ta
nácskozások eredménye lett azon történeti nevezetes 
leirat, melynek szerkesztésével a felség Horvát Boldi
zsárt bízta meg. hogy egy fényes toll méltó kifejezésre 
juttassa a nemsokára megkoronázandó magyar király 
szeretetteljes érzelmét magyar nemzete iránt. E leirat a 
képviselőház február 18-iki ülésében olvastatott fel, s 
gróf Andrássy Gyula február 23-án értesítette a képvi
selőházat. hogy a felelős minisztérium február 28-ikán 
meg fog jelenni a nemzet képviselete előtt.”2 

A február 11-én kinevezett, s a dualista állam ma
gyar felének jogpolitikájáért felelős Horvát Boldizsár 
az igazságügy-miniszteri tárcát 1871. június I l-éig, le
mondásáig birtokolta.-' A miniszterek között Horvát 
Boldizsár volt az egyetlen polgári származású. De hiá
ba volt 'nem nemes', „eddig a legtöbb reputatióval 
bír.''4 A kortársak szemében is jó döntésnek látszott 
Horvát Boldizsár kinevezése. „Bódi (Horvát) erélyesen 
beszél, szépen ír, legtovább lát, fáradhatatlanul mun
kás, becsületes ember. A sajtó ügyében sokat mulasz
tott, nem tud ő sem gyorsan organizálni” -  jegyezte le 
naplójában Lónyay Menyhért." Horvátról „Csengery 
sincerizálva mondá, hogy codificálónak jeles, de minis- 
temek gyenge; ideges, jószívű, de inpracticus lesz a 
közigazgatásban".6 így. utólagos perspektívában hatá
rozottan állíthatjuk: Horvát rácáfolt a jóslatokra. Egyet
len tárca sem hajtott végre olyan, mindenre kiterjedő 
reformprogramot, mint az igazságügyi. Lehet, hogy 
..Bódi” nem volt gyors organizátor, de kitartó szervező, 
az bizonyos.

Bárkit választottak volna ki az igazságügyi miniszteri 
posztra, hihetetlen felelősséget és terhet kellett magára 
vállalnia. Az igazságügyi tárca minisztere ugyanis nem 
egyszerűen szakminiszter. Ő felelt a kormány alkotmá
nyos magatartásáért, a törvények alkotmányszerűségéért, 
tehát lényegében a kormány által kibocsátott valamennyi 
aktusért és az ezzel összhangban álló kormányzati tevé
kenységjogszerűségéért. Amennyiben akár a jogalkotás
ban. akár a joggyakorlatban törvényességi problémák je
lentkeztek, az igazságügyi minisztert kérdezték, interpel
lálták, végső soron vonták felelősségre.

Mezey Barna

A  kiegyezés
jogpolitikájának kialakítása

Horvát Boldizsár igazságügyi miniszter 
reformprogramja

S nem feledhető, a kiegyezéses korszak első igazság
ügyérének hagyatékában ott volt az 1848-as törvények 
folytatása, az április törvényhozók szándékának végre
hajtása. a jogalkotási folyamat lezárása. S rendeznie 
kellett az önkényuralom korának oktrojált joganyagát 
is. melynek revideálása, politikai ellenérzésektől kísért 
kiválogatása sarkalatos kérdéssé vált. Mert az Ország
bírói Értekezlet tárgyalásai után aligha volt kérdéses, 
hogy a modernizáció számos értékes eleme megőrzen
dő volt ebből a korszakból is, összecsiszolva a magyar 
joggal, beleillesztve a magyar jogrendszer fejlesztési 
programjába. Mert az érdemi reformokat tervező Hor
vát Boldizsár előtt lényegében egy teljes jogrendszer 
felépítésének feladata állt. Szinte alig rendelkezett ez 
idő tájt a magyar jog korszerű, a világ haladását tükrö
ző jogszabályokkal, annál több feudális-rendi marad
vánnyal. amelyek nem egyszerűen részei voltak a jog
rendszernek. hanem a politikai ellenzék egyre inkább 
zászlajára tűzött, ismét felidézett jelszavaivá váltak. Az 
igazságügyi minisztériumnak csupán körvonalai vol
tak, hiszen Deák, majd Vukovics Sebő hivatalai a sza
badságharc bukását követően elenyésztek, az önkény- 
uralom az igazságügyet bécsi kormányszervein keresz
tül intézte. Az új igazságügyérre várt tehát még a mi
niszteriális apparátus kiépítése is.

7. A  kormány
A kormány összetételét döntően a Deák Párt lehető

ségei határolták be. Szemben az 1848. évi kormánnyal, 
amely valamennyi politikai irányzatot felölelő nemzeti 
egységkormányként kezdte meg regnálását, a hatvanhe
tes kormány volt az első, valóban a parlamentáris kor
mányzati elvárásoknak megfelelő, választásokon győz
tes pártból kinevezett felelős minisztérium. A kormány 
tagjai nagyrészt a párt magjához tartozó vagy ahhoz kö
zel álló politikusok közül kerültek ki: Eötvös József 
(vallás- és közoktatásügy), Gorove István (földműve
lés-, ipar- és kereskedelemügy), Horvát Boldizsár


