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nem szabad és független, saját alkotmánnyal rendelkező 
ország.

A magyar közjog által jogforrásként el nem ismert,
1860. október 20-án kibocsátott Októberi Diploma és az
1861. február 26-án kibocsátott Februári Pátens a trón
öröklési rendet egységesnek ismerte el az „ osztrák biro- 
dalom ” minden országában.6 Közvetett módon tehát a 
magyar trónöröklési törvényeket is elismerte, csak nem 
tett különbséget az uralkodó VI. Károly német-római csá
szárként 1713. április 19-én nyilvánosságra hozott ünne
pélyes nyilatkozata és III. Károly magyar királyként szen
tesített 1723:1., 2. és 3. törvénye között.7 Viszont Ferenc 
József 1865. december 14-i trónbeszéde már kifejezetten 
úgy hivatkozott a Pragmatica Sanctióra, mint Magyaror-

Habsburg-dinasztia országai közötti közjogi vi- szág közjogi önállóságát biztosító alaptörvényre.8 Magyar 
szony nem 1867-ben jött létre és nem is a Prag- részről a Pragmatica Sanctio az 1790/91:10. törvénnyel 
matica Sanctio teremtette meg 1723-ban. Magyar- együtt a magyar alkotmány biztosítéka volt, a dinasztia

ország azóta állt közjogi kapcsolatban Ausztriával (ill. részéről pedig egy olyan alaptörvény, amely biztosította
az osztrák örökös tartományokkal), amióta a két ország Magyarország kapcsolatát a dinasztia többi országához.

Az Ausztria 
és Magyarország közötti 

közjogi viszony elemei

ugyanazon uralkodó dinasztia uralma alatt állt. A közjogi Akárhogy is vélekedtek tehát a Pragmatica Sanctio
kapcsolat tulajdonképpen a több országot és tartományt egységes vagy önálló jellegéről, Magyarország és az örö-
birtokló Habsburg- (illetve Habsburg-Lotharingiai-) di
nasztia és Magyarország közötti kapcsolatból alakult ki.1

kös tartományok kölcsönös védelmi kötelezettsége leve
zethető volt belőle.9 Ezért megfelelő alapnak bizonyult

így a közös ügyek sem a Pragmatica Sanctióból szármáz- a közjogi viszony rendezéséhez. Az 1867:12. törvény
tak, hanem már a dinasztia és Magyarország közötti kap
csolat fennállása óta léteztek.2

hangsúlyozottan a magyar Pragmatica Sanctiót tekintette 
a kiegyezés alapjának, míg a vonatkozó 1867. december

Logikus és érthető volt a Habsburgok azon szándéka, 21-i RGB1. 146. számú osztrák törvény egyáltalán nem
hogy a dinasztia által megszerzett és birtokolt területeket 
ne engedjék szétesni, vagyis le
hetőleg egy fizikai személy tölt
se be az összes, a dinasztia ural
ma alatt álló ország trónját. Ez a 
törekvés a török megszállás alól 
éppen felszabadult Magyaror
szág érdekeivel is találkozott. így 
a magyar országgyűlés törvény
be iktatta a Habsburg-dinasztiára 
vonatkozó elsőszülöttségi elvet 
(primogenitúra -  1687:2. és 3. 
törvény). Az 1723:1. törvény 
3^1. és az 1723:2. törvény 5-7.
§-a ezt az elvet a dinasztia más 
országaiban hatályos trónöröklé
si rend előírásai szerint kiterjesz
tette I. Lipót nőági maradékaira, 
vagyis III. Károly, I. József és 
I. Lipót leányai ágára.3 Tehát 
a magyar Pragmatica Sanctio 
(1723:1., 2. és 3. törvény) által 
biztosított leányági trónöröklési 
jog nem terjedt ki a Habsburg- 
dinasztia valamennyi leszárma
zottjára.4 Az 1723:2. törvény 7.
§-a mondta ki, hogy a Habsburg-dinasztia által birtokolt 
országokat ugyanazon fizikai személy feloszthatatlanul és 
elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen birtokolja. 
Ezt az 1790/91:10. törvény is megerősítette.5 De kimond
ta azt is, hogy Magyarország nincs alávetve semmilyen 
más államnak, nem része semmilyen birodalomnak, ha-
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Az 1703. évi osztrák „pactum mutuae successionis 
I. József és III. Károly kölcsönös örökösödési

megállapodásának záradéka

yy

osztrák örökös tartományok elis
merték azt, hogy a magyar koro
na országaival való kapcsolatuk 
kizárólagos alapja a Pragmatica 
Sanctio.11

Tehát amíg Magyarországon 
az 1867:12. törvény a közös 
ügyek tekintetében deklaratív 
hatályú, mivel azt állapítot
ta meg, hogy a közös ügyek az 
1723:1. és 2. törvényekből szár
maznak, mintegy elismerve a 
már létező közös ügyeket, addig 
Ausztriában a közös ügyeket az 
1867. december 21-i RGB1. 146. 
számú törvény állapította meg. 
A két törvény között a tartalmi 
eltérések mellett ez a lényeges 
különbség.12 Express is verbis az 
1723:1,. 2. és 3. törvények sem 
tartalmaztak a dinasztia által 
birtokolt országok közötti kö
zös ügyekre vonatkozó rendel

kezéseket.13 Nem találunk semmilyen felsorolást vagy a 
közös ügyek megállapítására vonatkozó kifejezett rendel
kezést.14

Annyira nem, hogy maga az 1867:12. törvény is fel
adatának tartotta a „ közös érdekű viszonyok ” pontos és 
határozott megállapítását.15 Az 1867:12. törvény bevezető
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része és az említett rendelkezései (1-3. §, 6-7. §) értel
mezték úgy a Pragmatica Sanctio egyes határozatait (tar
talmilag az 1723:1. törvény bevezető részét, illetve a 2. 
törvény 7. §-át, bár pontos szakaszmegjelölés nincs), hogy 
abból levezethetők voltak a közös ügyek. Ilyen értelem
ben az 1867:12. tör
vényt az 1723. évi 
trónöröklési törvé
nyek magyarázatá
nak, értelmezésének 
lehet tekinteni.16

Az osztrák tör
vény a közös ügyek 
tekintetében kons
titutív hatályú, nem 
hivatkozik semmi
lyen más jogforrásra, 
vagyis nem származ
tatja a közös ügye
ket valamely más 
jogszabályból. így 
az osztrák közjog, 
amikor az Ausztria 
és Magyarország kö
zötti viszony alapját 
kívánta meghatározni,

A magyar törvény tehát a külügyek közösségét csak a 
közös védelemhez szükséges mértékben ismerte el („ vé
delmi külügy”).21 Az így meghatározott közös külügyek 
tartalmát azonban nem állapította meg, helyette meg

teendőit: ..a birodalomkülügyminiszter
es
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Az 1713. évi osztrák Pragmatica Sanctio első két oldala

Az

diplomaticai 
kereskedelmi kép- 
viseltetése a kül
fö ld  irányában és a 
nemzetközi szerző
dések tekintetében 
fölmerülhető intéz
kedések” Vagyis, 
amit az osztrák tör
vény a külügyek- 
hez mint közös 
ügyhöz sorolt, azt 
a magyar törvény 
a közös külügymi
niszter teendőiként 
határozta meg.

A 8. § a kereske
delmi képviseletet 
is a közös külügy
miniszter feladatai 

közé sorolta, bár az egyáltalán nem vezethető le a Prag
matica Sanctióból. A magyar közjog úgy értelmezte a 8. §
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hagyományait követve, a király és az 
ország jogainak elhatárolására töreke
dett. 18

Az 1867:12. törvény 2. §-a szerint 
a közös ügyek alapja a Pragmatica 
Sanctióból folyó közös és együttes vé
delem. A magyar közjog szerint ezért 
csak olyan ügy tekinthető közösnek, 
ami ..a f ó  állam közös biztosságá

rak törvény elsősorban a közös ügyek pontos, jól körülírt vonatkozó rendelkezését, hogy az különbséget tett a közös 
meghatározására, a magyar viszont a tractatus diaetalis külügy tartalma és a közös külügyminiszter hatásköre kö

zött. E szerint a közös külügyminiszter 
hatáskörébe nem csak a közös külügy 
intézése tartozik, hanem a külön ma
gyar és osztrák külügy intézése is, mi
vel a két államnak nincs külön külügyi 
szervezete.22 Ez az értelmezés azon
ban ellentétben állt a magyar törvény 
27. és az osztrák törvény 5. §-val, ne
vezetesen, hogy a közös miniszterek 
nem avatkozhatnak be a két ország 
kormányzati ügyeibe.23 Ráadásul az 
osztrák törvény minden külügyet kö
zösnek minősített, tehát külön osztrák 
külügyeket nem is ismert.

Az osztrák törvény a külügyek te
kintetében semmilyen befolyásolást 
vagy beleszólást nem tett lehetővé az 
osztrák kormány számára, ellenben a 
magyar törvény 8. §-a biztosította a 
magyar és az osztrák kormány befo
lyását is a közös külügyek intézésére, 
mivel előírta, hogy a közös külügymi
niszter a közös külpolitikát a két fél
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nak együttes erővel való fenntartását ” 
szolgálj a.19 A magyar közj og tehát szű
kén értelmezte a közös ügyeket: csak 
azokat az ügyeket sorolták közéjük, 
amelyek Ausztriát és Magyarországot 
közösen érdekelték. A magyar tör
vény tehát a közös ügyeket kizáróla
gosan, azaz taxatíve állapította meg.20 
A Pragmatica Sanctióból folyó közös 
védelem egyik eszközének a törvény 
a közös külügyet tekintette. A törvény 
a külügyek azon részét tekintette kö
zösnek, „ melyek az O Felsége ural
kodása alatt álló összes országokat
együtt illetik” (1867:12. törvény, 8. §). Az osztrák törvény kormányával
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Az 1723. évi magyar Pragmatica Sanctio
utolsó oldala

ügynek tassa. Ez lehetővé tette, hogy a miniszterelnökök a két tör-
yyDie auswartigen Angelegenheiten mit Einschlufi dér vényhozás előtt felelősséget vállaljanak a külpolitikáért. 
diplomatischen und commerziellen Vertretung dem Aus- „A mindenkori miniszterelnökök felelősséget vállaltak és 
lande gegenüber, sowie die in Betreff dér internationalen vállalhattak a külpolitikából azért, amit a külügyminiszter 
Vertragé etwa nothwendigén Verfügungen ” (21. 12. 1867. minisztertanácsi és delegációs expozéjában a kormány 
RGB1. 146. §. 1.). vagy’ a teljes nyilvánosság elé tárt. ”24 Semmilyen jogsza-
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bály nem zárta ki ugyanis azt, hogy Ausztria és Magyar- 
ország külön intézményei ne foglalkozhatnának közös 
ügyekkel. A képviselők felszólalhattak és interpellálhattak 
a közös külügyeket érintő kérdésekben.25

Mivel az 1867:12. törvény csak a Pragmatica Sanc- 
tióból folyó közös és együttes védelemhez szükséges 
külpolitikát tette közössé, ezért a magyar közjogi felfo
gás szerint a közös külügyhöz nem tartozó külügyekben 
Magyarország teljesen önállóan 
léphetett fel, vagyis Magyaror
szág rendelkezett nemzetközi 
jogalanyisággal.26 Ezt nem befo
lyásolta, hogy ilyen esetekben is 
a közös külügyminiszter képvi
selte Magyarországot a nemzet
közi kapcsolatokban.27 Ilyenkor 
ugyanis a nemzetközi szerződés 
tartalmának meghatározása nem 
a közös külügyminiszter, hanem 
a két kormány hatásköre volt.
Plósz Sándor szerint „A nemzet
közi szerződések körüli intézke
désekben nem különböztet a tör
vény szerződések között, de ha oly 
üg}’et illet ez a szerződés, mely 
nem közös, ott az akaratelhatá- 
rozás az iránt, hogy szerződés 
köttessék-é s hogyan, a mienk. ”28 
A nem közös külügyekben tehát 
akár az is előfordulhatott, hogy 
adott ügyről Ausztria és Magyar- 
ország eltérően rendelkezett.29

Az 1867:12. törvény a közös 
ügyeket az 1723:1. és 2. törvé
nyekből származtatta. De a kö
zös ügyek kezelési módját nem 
lehetett levezetni a Pragmatica 
Sanctio alapján. Azt az 1867:12. 
törvénynek kellett meghatároz
ni.30 Ezt maga a törvény is elismerte a 23. §-ban. A tör
vény megalkotásának éppen az volt a célja, hogy megol
dást találjon a közös ügyek kezelésére. A magyar törvény 
sem a közös miniszterek számát, sem pontos hatáskörüket 
nem állapította meg szabatosan.31 Hogy végül három kö
zös miniszter intézte a közös ügyeket, azt nem a törvény 
szabta meg, hanem a közös ügyek számából következett.32 
Részletesebben kizárólag a közös külügyminiszter hatás
köréről szólt. Közös hadügyminiszterről például említést 
sem tesz, a közös hadügyekkel kapcsolatos kormányzati 
leendőket az uralkodóhoz telepítette. A 41. § is pusztán 
annak kapcsán említi a közös pénzügyminisztert, hogy a 
magyar hatóságok által beszedett pénzösszegekből a kö
zös célokra fordítandó részt neki kell havonta átutalni. Az 
osztrák törvény egyetlen közös miniszterről sem tesz em
lítést, így hatáskörükre vonatkozóan sem tartalmazhatott 
rendelkezéseket.

A közös miniszterek jogállására vonatkozóan, törvényi 
szabályozás hiányában, a magyar közjog azt az álláspon- 

_  tót képviselte, hogy ők „a két állam orgánumai, kik a két 
54

állam akaratának végrehajtására, illetve a két állam által 
a hatáskörükbe áttett kormányzati teendők végzésére hi
vatottak”.33 A külügyminiszterrel kapcsolatban Thallóczy 
Lajos kifejtette: „ami viszont a külpolitika irányát illeti, 
azt sem a közös miniszterek határozták meg, hiszen arra 
mindkét ország miniszterelnöke befolyást gyakoivlt ”.34 
Apponyi Albert szerint a közös szervek csupán a cselek
vés eszközei. Az akaratképzés helye, vagyis ahol az állami 

akarat elhatározódik, az a két ál
lam.35 Vagyis a magyar közjog a 
közös minisztereket pusztán a két 
állam akarata végrehajtó szervei
nek tekintette.36

Osztrák részről Dantscher 
von Kollesberg elutasította ezt 
az álláspontot. Szerinte a „kö
zös birodalmi szervek" semmi
lyen jogviszonyban sincsenek 
az „Einzelstaaten" szerveivel, 
Ausztriának és Magyarországnak 
nem szervei és azok jogszabá
lyainak nincsenek alárendelve.37 
Bematzik szerint a közös minisz
terek két szövetkezett hatalom 
meghatalmazottai voltak.38 A ma
gyar álláspontot fogadta el Franz 
von Juraschek, aki szerint a közös 
miniszterek egyszerre miniszterei 
Ausztriának és Magyarország
nak, vagyis jogilag a két állam 
végrehajtó szerveinek tekint
hetők.39 Olechowski-Hrdlicka, 
Konstanty Grzybowski nézetét el
fogadva, azt hangsúlyozza, hogy 
a közös miniszterek egy olyan, a 
két országtól különálló, harmadik 
jogalany szervei voltak, amelyek 
azonban nem álltak Ausztria és 
Magyarország felett.40 Wilhelm 

Brauneder szerint a közös minisztertanács a „ Gesamtmo- 
narchie " kormánya volt.41

A közös miniszterek hatáskörére vonatkozó egyértel
mű törvényi rendelkezés híján nem lehet kijelenteni, hogy 
a közös kül- és védelmi politika tartalmát a két ország kor
mánya vagy a közös miniszterek állapították meg. Ezt a 
gyakorlat, a közös és országos miniszterelnökök politikai 
súlya és a konkrét politikai helyzet alapján lehet megál
lapítani. Honáth Jenő szerint a magyar kormány szere
pe a külügyekben másodlagos volt: „A magyar kormány 
kezdeményezésének külpolitikai kérdésekben a dualizmus 
ideje alatt semmi nyomát nem találjuk"’.42 Hasonlóan 
vélekedik Somogyi Éva is: „A külpolitikát a Habsburg 
Monarchiában a külügyminiszter csinálta, s  koncepcióját 
rendszerint a minisztertanácstól távol, baühausplatzi ma
gányában. vág}’ informális tanácskozásokon, katonai kon
ferenciákon alakította ki. Bécsben, stájer fürdőhelyen, al
pesi vadászaton ”.43 A történettudomány álláspontja tehát 
ellentmondani látszik a közös miniszterekkel kapcsolatos 
magyar felfogásnak.44
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Az 1867-es kiegyezési törvénycikkek utolsó lapja
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A magyar törvény 27. és az osztrák törvény 5. §-a ren
delkezett egy közös minisztertanács felállításáról. A 27. 
§ szerint „Egy közös ministeriumot kell felállítani azon 
tárgyakra nézve, melyek, mint valósággal közösek, se a 
magyar korona országainak, se 0  Felsége többi országai
nak külön kormányzata alá 
nem tartoznak. E ministe- 
rium a közös ügyek mellett 
se egyik, se másik résznek 
külön kormányzata ügyeit 
nem viheti, azokra befo
lyást nem gyakorolhat. "Az 
osztrák törvény 5. §-a így 
rendelkezett: „Die Verwal- 
tung dér gemeinsamen An- 
gelegenheiten wird durch 
ein gemeinsames ver- 
antwortliches Ministerium 
besorgt, welchem jedoch 
nicht gestattet ist, nebstden 
gemeinsamen Angelegen- 
heiten auch die besonderen 
Regierungsgescháfte einer 
dér beiden Reichstheile zu 
führen." Itt is megfigyelhe
tő az osztrák és a magyar 
törvény rendelkezései kö
zötti különbség: a magyar 
törvény értelmében a közös minisztérium a két fél külön 
kormányzati ügyeire befolyást sem gyakorolhat, míg az 
osztrák törvény csak az ügyek vitelét tiltotta meg, logikai
lag tehát a befolyásolást nem zárta ki.43

Egyik törvény sem rendelkezett arról, hogy kik a kö
zös minisztertanács tagjai, hatáskörét és illetékességét 
mindkét törvény negatív formában határozta meg.46 Nem 
volt szabályozva, hogy a közös minisztertanács adhat-e ki 
rendeletet. Nem történt rendelkezés arról sem, hogy van-e 
elnöke, vezetője a közös minisztertanácsnak.47 A magyar 
törvény 39. és 40. §-a csak annyit állapított meg, hogy 
a közös minisztérium nyújtja be a közös költségvetést a 
delegációk elé. Ugyanezt tartalmazta az osztrák törvény 
14. §-a. Ferdinandy szerint a közös minisztertanács szer
vezete nem olyan, mint egy kormányé, mivel nincs mi
niszterelnöke. A gyakorlat alakította ki, hogy az uralkodó 
távollétében a közös külügyminiszter elnökölt a közös 
minisztertanács ülésein. Mivel semmilyen jogszabály 
nem rendelkezett a közös külügyminiszter közös minisz
tertanácson betöltött szerepéről, legfeljebb annyit mond
hatunk, hogy elnökölt rajta, de nem volt az elnöke.48

A hiányos szabályozás következtében alakulhatott ki 
vita a magyar közjogban, majd később a történetírásban 
is: kormánynak lehet-e tekinteni a közös minisztériumot, 
vagy sem? A „minisztérium” kifejezés a 19. században 
egyaránt jelentett kormányt és a mai értelemben vett mi
nisztériumot is.49 A magyar közjogi felfogás mindeneset
re elutasította, hogy a közös minisztertanács a két ország 
kormánya felett álló intézmény lett volna. „A ministeri
um megalkotásával Magyarország állami főhatalmának 
azon illetékességi körét, mely a közös ügyeket foglalja

magában, nem idegenítette el, csupán bizonytalan időre 
Ausztriával együtt egy közös orgánumra ruházta, de azok 
intézésére befolyását továbbra is fenntartotta. ” így a kö
zös minisztérium hatásköre nem jelent egy közös, a két 
ország fóhatalmától független hatáskört, hanem Ausztria

és Magyarország külön fo- 
hatalmának közös szerve.50 
Ferdinandy úgy vélte, a 
közös minisztertanács csak 
arra szolgál, hogy a magyar 
király és osztrák császár 
egy kormányzati aktussal 
intézhesse el azon ügyeket, 
melyek mindkét államra 
tartoznak.51

A történetírás sem volt 
képes egyértelműen meg
határozni a közös minisz
tertanács szerepét és jelen
tőségét. Diószegi István 
elfogadta az osztrák köz
jogi álláspontot, miszerint 
a közös minisztertanács 
a Monarchia kormánya 
volt.52 Somogyi Éva és Pé
ter László írásaiból inkább 
a közös kormány létének 
tagadása olvasható ki.53 Fia 

megnézzük, hogy 1867 és 1906 között milyen arányban 
foglalkozott a közös minisztertanács a kiegyezési törvény 
szerinti közös ügyekkel, azt látjuk, hogy általában nem 
ezek az ügyek voltak a napirenden.54 Márpedig aligha le
het egy olyan szervet kormánynak tekinteni, amely alig 
foglalkozott a szuverenitás legfontosabb attribútumaival: 
a külügyekkel és a hadügyekkel.

Mivel Magyarország elutasította egy közös törvényho
zó szerv felállítását, így másképp kellett megoldani a kö
zös miniszterek tevékenységének ellenőrzését. Erre a cél
ra hozták létre a delegációk intézményét.55 A kora újkori, 
így a magyar rendi országgyűlések történetében sem volt 
ismeretlen, hogy konkrét feladatok elvégzésére bizottsá
gokat küldtek ki.56 Semmiképp sem tekinthetők tehát for
radalmi újdonságnak, vagy az országgyűlés intézményé
től idegen, szokatlan megoldásnak.57

A delegációk nem voltak közös szervek, hanem a 
Reichsrat és a magyar Országgyűlés által a közös ügyek 
tárgyalására kiküldött bizottságok.58 Osztrák szerzők vi
tatták ezt a nézetet. Bidermann, Dantscher és Harold Stei- 
nacker véleménye szerint a delegációk az osztrák-magyar 
parlamentet testesítették meg.59 Dantscher a delegációkat 
a kibővített birodalmi törvényhozás képviselőinek, közös 
népképviseleti szerveknek tartotta.6*' Más osztrák szerzők 
-  tulajdonképpen a magyar törvény rendelkezéseit elfo
gadva -  a delegációkat a parlamenti bizottságok egy kü
lönleges fajtájaként jellemezték.61 Jelűnek szintén elutasí
totta egy közös osztrák-magyar törvényhozás létezését.62

A közös osztrák-magyar parlamentre vonatkozó el
képzeléseket sem az osztrák, sem a magyar törvénnyel 
nem lehet alátámasztani. Semmilyen jogszabályt nem
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Az első magyar delegáció tagjainak csoportképe (1868)

lehet felmutatni, ami alapján bizonyítható lenne, hogy a 
két törvényhozás a közös ügyek tárgyalásakor átalakulna 
birodalmi parlamentté. Ezzel szemben a magyar törvény 
28. §-a kifejezetten elutasította a közös törvényhozás gon
dolatát. A magyar törvény 37. §-a értelmében a bizottsá
gok hatáskörébe csak olyan ügy tartozhatott, amelyet az 
1867:12. törvény kifejezetten a bizottságok hatáskörébe 
rendelt. így a magyar törvény által közös ügyeknek minő
sített tárgyakon kívül a delegációk semmilyen más üggyel 
nem foglalkozhattak. A 40. § külön kiemelte a közös költ
ségvetés megállapítását, amit a bizottságok legfontosabb 
éves feladatának minősített. Az osztrák törvény 6. §-a el
rendelte, hogy a magyar és osztrák törvényhozó szervek a 
közös ügyek körébe eső törvényhozó jogaikat a'delegáci
ók révén gyakorolják.63 A 13. § értelmében „ minden közös 
ügyeket érintő kérdés " a delegációk hatáskörébe tartozott. 
A magyar rendelkezéshez hasonlóan minden más ügyet 
kizárt a delegációk hatásköréből.64

A két törvénynek a delegációk hatáskörére vonatkozó 
rendelkezései mégis jelentősen eltértek egymástól. A lé
nyeges eltérés -  nézetem szerint -  nem abban áll, hogy 
az osztrák delegáció törvényhozó jogkörrel rendelkezett, 
a magyar pedig nem. A magyar törvény 43. §-a szerint is a 
delegáció határozatai, „amennyiben fejedelmi jóváhagyás 
alá tartoznak. Ő Felségének fólteijesztendök. s ha 0  Fel
sége által megerősittetnek, kötelező erővel birandnak ”.65 
Sokkal jelentősebb különbség, hogy a magyar törvény 
csak azokat az ügyeket sorolta a delegációk hatáskörébe, 
amiket a Pragmatica Sanctio alapján az 1867:12. törvény 
minősített közös ügyeknek, míg az osztrák törvény csak 
annyit mondott, hogy minden közös ügyet érintő kérdés a 
delegációk hatáskörébe tartozik. Mivel az osztrák törvény

nem a Pragmatica Sanctióból vezette le a közös ügyeket, 
és így nem zárta ki annak lehetőségét, hogy újabb közös 
ügyek keletkezzenek, ezért ha újabb közös ügy keletkez
ne, az automatikusan a delegációk hatáskörébe tartozna. 
Vagyis ha bővítenék a közös ügyeket, ezzel ipso iure ki
bővülne a delegációk hatásköre is.66

A közös ügyek intézési módja mellett az 1867:12. tör
vény 52-68. §-ai meghatározták a közös érdekű, közös el
vek szerint kezelendő ügyeket és azok kezelési módját is. 
A magyar törvény szerint a közös érdekű, közös elvek sze
rint intézendő ügyek abban különböztek a közös ügyektől, 
hogy ezek közössége nem a Pragmatica Sanctióból eredt, 
hanem politikai célszerűségből fakadt.67 A közös érdekű 
ügyek intézése nem tartozott a közös szervek hatáskörébe, 
hanem a „két fé l"  egymás közötti rendszeres megállapo
dásainak kellett szabályoznia azokat. A megállapodás el
maradása esetére Magyarország fenntartotta magának az 
önálló döntés jogát.68 A magyar közjog szerint az 1867:12. 
törvény nem taxatíve határozta meg a közös érdekű ügye
ket, vagyis az ott felsorolt ügyek mellett a törvényalkotó 
akár más ügyeket is ilyennek minősíthetett.69 Erre jó példa 
az 1878:25. törvény az osztrák-magyar jegybank felállítá
sáról (Ausztriában az 1878. június 27-i RGB1. 66. törvény 
hirdette ki).70

Az osztrák törvény tartalma a közös érdekű ügyek 
vonatkozásában is eltért a magyar szabályozástól. A kö
zös és közös érdekű ügyek között abban állapította meg 
a különbséget, hogy utóbbiakat nem a közös szervek in
tézték.71 Abból adódóan, hogy az osztrák törvény nem a 
Pragmatica Sanctio alapján határozta meg a közös ügye
ket, az osztrák közjog tulajdonképpen ezeket az ügyeket 
is közöseknek tekintette.72 Csupán abban különböztek a
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valódi („eigentlich'e") közös ügyekhez képest, hogy a 
„quasi" közös ügyek intézésére nem hoztak létre közös 
szerveket, hanem mindkét törvényhozás külön, de azo
nos tartalmú törvényekben szabályozta azokat („paktierte 
Gesetze ").n

A magyar közjog a közös ügyek vizsgálata mellett leg
alább olyan súlyt fektetett arra is, hogy mi az, ami nem 
számít közös ügynek. így határozottan elutasították az 
uralkodó közösségét, 
vagyis hogy létezne 
egy „ osztrák-ma
gyar uralkodó". Az 
1867:12. törvény 7.
§-a szerint a Pragma- 
tica Sanctio úgy ren
delkezett, hogy Ma
gyarország koronája 
ugyanazt a személyt 
illeti, aki a többi 
Habsburg országot is 
birtokolja.74 Az ural
kodó nem közös, csak 
személye azonos:75 
Deák Ferenc szerint 
„a személy tehát nem 
kettő, hanem egy; a 
hatalom kétféle, vagy 
ha tetszik kettős ugyanazon egy személyben; és a fejede
lemnek nem véletlen esetből származott, nem csak egy 
esetre szorított, hanem az ország és uralkodóház közötti 
ünnepélyes szerződés által megállapított ugy’anazonossá- 
ga az a kapocs, mely a különben egymáshoz nem tartozó 
országokat összetartja ”.76

Horváth János szerint „az uralkodó személye önma
gában kettős uralkodói személyiséget egyesít, ö  egy sze
mélyben Ausztriában császár, Magyarországon király, 
de e tekintetben úgy hatalomköre, mint akaratnyilvánítá
sának jogi módozata a két államban teljesen különböző, 
de a személyben azonos uralkodónak valamely közösnek 
elismert ügyben történő akaratnyilvánítása jogilag kettős 
államakaratot rejt magában, azaz az osztrák és magyar 
államokét, csupán ezen két akaratnyilvánítás anyagi azo
nosságából ered az egységes akarat látszata".11 Külön 
jogi aktussal kerül a trónörökös az osztrák és a magyar

trónra. Magyarország esetében a koronázás elmaradhatat
lan közjogi aktus, Ausztriában csak egy uralkodói mani- 
fesztum adja tudtul az uralkodó trónra lépését.7*

Az osztrák álláspont nem volt egyértelmű: a magyar 
közjogi felfogást fogadta el Stanislaus Ritter von Star- 
czynski és Rudolf von Hermritt.7'’ Friedrich Tezner szerint 
viszont a magyar királyi cím része az osztrák császári cím
nek.80 Állítását arra alapozta, hogy az /. Ferenc által 1804.

augusztus 1-én felvett 
osztrák császári cím 
kiterjedt Magyaror
szágra is.81 Hasonló 
álláspontot képviselt 
Dantscher von Kol- 
lesberg,82 Gustav Túr
ba és Josef Ulbrich, a 
jogtörténészek közül 
pedig Rudolf Hoke 
és Wilhelm Braune- 
der.83 A magyar köz
jog tényekkel igye
kezett cáfolni Tezner 
nézeteit. Deák idézi 
a császári címet fel
vevő pátenst, amely 
kimondta, hogy min
den Habsburg-uralom 

alatt lévő ország megtartja addigi alkotmányát.84 Magyar- 
országon egyébként sem a pátenst hirdették ki, hanem 
külön királyi leirat intézkedett a császári cím felvételének 
értesítéséről, ami szintén kinyilvánította Magyarország 
jogainak, törvényeinek és alkotmányának épségben tartá
sát. Apponyi Albert pedig az 1807. évi országgyűlésnek a 
császári cím felvételére vonatkozó határozatát elemezve 
utasította el Tezner nézetét.85

A kiegyezés után az uralkodó titulatúráját az 1868. no
vember 14-i Legfelsőbb Elhatározás szabályozta. E szerint 
az uralkodó megnevezése „Kaiser von Österreich, König 
von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn ". 
86 Magyarul „Ausztria császára, Csehország királya stb. 
és Magyarország apostoli királya ”.87 Az uralkodó elneve
zésére vonatkozó rendelkezés 1918-ig hatályban maradt. 
Nincs tehát nyoma annak, hogy létezett volna osztrák
magyar császári cím vagy bármilyen más hasonló titulus.

I. Ferenc József kardvágása a pesti koronázási dombon mag}’ar királlyá 
koronázásakor (Ferenc Kollarz metszete, 1867)

Jegyzetek_____________________________________

' Deák Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz (Pfeifer Ferdinánd, Pest, 
1865, 22. p.). „Ez a törvény (az 1687. évi 11.) újból egyértelműen 
taníts ltja, hogy Magyarország nem valamiféle Habsburg-birodalom- 
mal. hanem kifejezetten és kizárólag a Habsburg-házzal még ponto
sabban saját Habsburg-házbéli királyával és annak családjával mint 
dinasztiával állt közjogi viszonyban. " Lásd: Kovács István: Deák 
„Adalék"-a és a magyar közjog. Utószó és jegyzetek Deák Ferenc 
„Adalék a magyar közjoghoz" című könyvéhez (KJK, Budapest, 
1987, oldalszám nélkül).

:  Polner Ödön: Közös ügyek. Különlenyomat a Jogi lesikon IV. köte
téből (Singer és Wolfncr. Budapest. 1901. 30. p.): Bcksics Gusztáv: 
A dualizmus (Athenaeum. Budapest. 1892. 81. p.). Ellenkezőleg:

Márffy-Manluano Rezső: Külügyeink közössége Ausztriával (Benkő 
Gyula Könyvkereskedése. Budapest. 1908, 10. és 64. p.).

5 Corpus Iuris Hungarici -  Magyar Törvénytár 1900, 566-569. p.; 
Magyar Jogi Lexikon. Szerk. Márkus Dezső. VI. kötet (Pallas. Bu
dapest, 1907, 691-692. p.). Az 1723:1. törvény 3. §-a azt az elsö- 
szülöttségi elvet kívánta átvenni, amit III. Károly egyéb országaiban 
megállapított. Ez a rendelkezés pontatlan és félreérthető, mivel III. 
Károly csak a II. Ferdinánd 1621. évi végrendeletében megállapított 
öröklési rendet tartotta fenn.

4 Az osztrák Pragmatica Sanctio az 1703. szeptember 12-i. I. Lipót 
és fiai. József és Károly közötti „pactum mutuae successionis", 
illetve III. Károly 1713. április 12-én kelt ünnepélyes nyilatkozata.



amit 19-én a Geheimer Rat ülésén nyilvánosságra hozott. Ezeket 
az osztrák örökös tartományok bccikkelyezték. Lásd: Brauneder, 
Wilhelm: Österreichische Verfassungsgeschichte (Manz-Wien. 
2005, 73. és 75. p.). Az 1703. évi szerződés szövegét lásd: Poi- 
ner Ödön: A pragmatica sanctio és a  házi törvények (különnyo
mat a Magyar Jogászegyleti Értekezések, XXV. Kötet, 3. füzeté
ből, 1902, 50-51. p.). Az 1713. évi nyilatkozat szövege: Deutsche 
Geschichte in Quellén und Darstellung. Bánd 5. Zeitalter des 
Absolutismus 1648-1789. Herausgegeben von Helmut Neuhaus 
(Reclam, Stuttgart, 1997. 172-174. p.). Az örökös tartományok
ban becikkclyezett trónöröklési rendet 1719-töl, Mária Jozefa re- 
nunciációjától (trónról való lemondásától) nevezték Pragmatica 
Sanctiónak. Lásd: Olechowski-Hrdlicka. Karin\ D ie géméin,samen 
Angelegenheiten dér Österreichisch-Ungarischen Monarchie (Pé
ter Láng, Frankfurt am Main, 2001.34. p.). Stricti iuris a  magyar 
királyi ház igy csak e három uralkodó leszármazottaira terjed ki, 
ilyen értelemben tehát az uralkodó dinasztia sem azonos az osztrák 
örökös tartományok uralkodó házával.

5 „Az 1723:1. le. és II. czikkelyek által a magyar királyságban és a 
hozzá kapcsolt részekben megállapított örökösödése ugyanazt a  fe 
jedelmet illeti, a kit a megállapított trónöröklési rend szerint a  Né
metországban és azon kívül fekvő, elválaszthatatlanul és folosztha- 
latlanul birtoklandó többi ország és tartományokban ille t",

6 Az 1861. február 26-i RGB1. 20. számú törvény: http://alex.onb. 
ac.at

7 Olechowski-Hrdlicka, 2001,30. p.
8 A Kiegv’ezés. Szerk. Cieger András (Osiris Kiadó, Budapest 2004, 

37. p.).
9 ,J  Pragmatica Sanctiót valamennyi fé l a  dinasztia, az örökös tar

tományok és a magyar korona országai egyaránt elfogadták, va
lamennyinket közös szállal kötötte össze”. Hanák Péter: Deák és a 
kiegyezés közjogi megalapozása. In: A Kiegyezés. 2004.489. p.

10 1867:12. törvény bevezetése, 1 -3. §, 6-7. Kiegyezés, 2004,133. p.
11 Jelűnek, Georg: Die Lehre von den Slaatenverbindungen (Alfréd 

Hölder, Wien. 1882, 251. p.).
12 Polner, 1901,4-5. p.
13 Kmety Károly:/! magyar közjog tankönyve (Grill. Budapest, 1911, 

490. p.). „ Volt tehát a magyar közjognak egy sarkalatos törvénye, 
amelynek egyes kifejezéseit és fogalmazását is. érdemi rendelkezését 
és érvényességéi is többféleképpen lehetett magyarázni. " (Hanák. 
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