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A jogállami 
intézményrendszer 

klasszikus korszaka és a 
kettős monarchia

Alapelvek, fogalmak

Az elmúlt 200 esztendő első felének kiegyensúlyo
zottsága a Szent Szövetség három alapítójának:

I. Sándor orosz cárnak, I. Ferenc osztrák császár és 
magyar királynak és III. Frigyes Vilmos porosz királynak 
a katonai szövetségén, s az általuk deklarált területrende
zési és együttműködési elveken nyugodott.

Európa történetében a nagyhatalmi kezdeményezé
seket nevezetes kongresszusok kísérték. Közülük is ki
emelkedő a 19. századi bécsi kongresszus, amely 1914-ig 
eredményesen kezelte a nemzetközi válságokat, azaz száz 
esztendőn keresztül szinte „maradéktalanul érvényesítet
te” a fenti elveket.

Három követelmény együttes érvényesítése volt a zá
loga a kontinens eredményességének. Első a legitimitás, 
azaz a hatalomgyakorlás örökletes, avagy választás útjá- 
ni rendje, majd az egyensúlyban lévő államok szövetsége 
volt kritérium, s végül a konfliktusok feloldásában mindig 
a jövő iránti felelősség dominált.

A bicentenárium első 100 évében új rend alakult ki. 
Noha a francia forradalom eszméivel szemben hirdették 
meg a legitimitást, ám ebben a francia forradalommal 
szembeni restaurációban főként a monarchikus, dinaszti
kus szolidaritás fejeződött ki. Ez a hatalom továbbá ke
resztény volt: a trón és az oltár szövetségében épült ki, s 
végül meg tudott maradni kontinentálisnak.

Ismert, hogy az idillinek tűnő kép nem volt konfliktu
sok nélküli. Elég a görög válságra (1821-1829), az 1848. 
évi európai forradalmakra, majd a krími háborúra utalni.

1. A 19. század hatvanas éveire azonban a megváltozott 
érdekviszonyok felismerésével és megértésével a szövet
ség fokozatosan kezdte befogadni az új rendjével egyezte
tendő, alapvetően új szemléletet követelő hatalompolitikai 
elveket, s mindenekelőtt a jogállami intézményrendszer 
megteremtésének szükségességét ismerte fel.

A jogállam két attribútuma a szabadság és a tulajdon 
szentsége: az állam -  társadalom -  egyén triászt tekintve 
pedig lényegesült követelmény, hogy a hatalom gyakorlá
sára ellenőrző intézmények jönnek létre.

A jogállamról a 19. századi (1846-ban kiadott) Állam
lexikon így ír: „Az erőszak állam csak akkor válik jogál
lammá, ha a törvényhozás a szabadon választott parlament 
kezébe kerül.” Ehhez kapcsolódik a politikai irodalomból 
J. G. Droysen lényegre törő problémafelvetése: „...min
den törekvés célja, hogy megalapozzuk a fejedelem és 
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a nép között azt az elmozdíthatatlan jogviszonyt, amely 
mindenkinek kijelöli a saját területét.”

Más megközelítésben tehát a korai jogállam-fogalom 
a politikai liberalizmus kívánságainak összegzése. Ezek 
a kívánalmak: az uralkodó alárendelése a pozitív jognak 
(a princeps legibus solutus „évszázados dilemmájának” 
lezárása); az állami tevékenység joghoz kötése, s végül, 
de nem utolsósorban a jogalkotás és végrehajtás formális 
lehetőségeit ne használják fel a polgárok alapvető jogaiba 
történő jogellenes beavatkozásokra.

Hic et nunc nem foglalkozhatunk Stahl és Mohl kate
góriáival, csupán azt hangsúlyozzuk, hogy a kialakuló új 
államban kompromisszum született a formális állam javá
ra. „Ajogállam jellegével egyáltalán csak a törvényes rend 
sérthetetlensége adott, nem pedig a tartalma. Az állam lé
nyege: pontosan határozza meg és megváltoztathatatlanul 
biztosítsa a jog által saját működésének pályáját, határait, 
valamint polgárainak szabad mozgásterét. Az erkölcsi 
eszméket államként, vagyis közvetlenül ne valósítsa meg 
messzebbmenően, mint ahogy az a joghoz tartozik.” Vilá
gossá vált, hogy a biztos jogalapok, a jogvédelem, a bírák 
egyéni szabad mozgásterének megőrzése stabilizálóan, s 
mi több, gazdaságilag előnyösen ható tényezők. A politi
kum érdeklődése így egyfelől az elérendő eredményekre 
összpontosult, másrészt a formális jogvédelem különösen 
a közigazgatási ügyek területén vált központi kérdéssé. 
Mindez Werner Ogris bécsi professzor szellemes meg
fogalmazásában: „A jogállam eszméje eltávolodott az ál
lamelmélettől és vehemenciával átugrott a közigazgatási 
jogra és a közigazgatás-tudományra.” A döntő kérdést 
ugyanis az jelentette, hogy a biztosított jogok mennyire 
állnak meg a tapasztalás iskolájában. Erre született a köz
igazgatás ellenőrzésének kényszere, amelyet 1895-ben a 
német Otto Mayer fogalmazott meg: „A jogállam a jó l 
szervezett közigazgatási jog állama, s ez nem mást, mint 
a közigazgatás igazságszolgáltatási formájúságát jelenti.” 
1896-ban pedig már nálunk is megszületett a jogvédelem 
kiemelt intézménye: a Közigazgatási Bíróság, amellyel a 
követő előadás -  Stipta professzor -  foglalkozik részlete
sebben. A közjogi bíróságok felállításával pedig konkrét 
formát öltött a polgárok védelme az állam jogellenes in
tézkedéseivel szemben. Ehhez járultan további sarokpon
tok voltak még: a hatalommegosztás, a bírák független
sége, s a katalógusba foglalt, mára már több generációs 
alapjogok rendszere.

A klasszikus hatalmi triász intézményrendszerének 
joghoz kötöttségét pedig a nagy jogalkotások szolgálták: 
a kereskedelmi törvényünk mellett a magánjogi kodifi- 
káció kiemelkedő teljesítményét jelentő javaslatok, a Pp. 
(lásd Vékás professzor előadását), s nemkülönben a klasz- 
szikus büntetőjogi dogmatika remekeként, az alkotójáról 
elnevezett Büntető törvénykönyvet, a Csemegi-kódexet, 
amely különös részi tényállásaiban -  mutatis mutandis -  
több jogász generációt is kiszolgált.

2. Ám a jogállami alapelvek realizálásának folyamata sem 
a kiépülés idején, sem a jelenkorban nem volt zökkenő
mentes. Fontos, hogy a jogállami modell egyáltalán nem 
lezárt rendszer, állandó figyelemre, fejlesztésre szorul je-



len korunkban is. Nincs garancia arra, hogy eredményei 
örök időkre megmaradnak. Jó példa erre a 21. századi Eu
rópai Unió. „A tagállamok ugyanis saját és közös politikai 
intézményrendszer kettősségének szorításában vergőd
nek”, jellemzi a helyzetet az Európai Parlament elnöke, 
Martin Schultz, akinek erről a sui generis formációról al
kotott véleménye igen szemléletes: „Európában a nemzeti 
szuverenitás a hatalmi ágak elválasztásán alapul. Van egy 
kormányunk, amelyet a parlament leszavazhat és egy füg
getlen bírói kar, amelyik őrködik azon, hogy a törvényeket 
betartsák... De amit most csinálunk, az nem más, mint 
hogy e rendszer egyes elemeit európai szintre emeljük, ám 
a hatalmi ágak elválasztása nélkül. Ami ebből kialakul, azt 
én Frankenstein Európájának nevezném.”

A kettős Monarchia
1. De maradjunk a múltban. Más előjelű bizonyság az elő
zőekre a kettős Monarchia sajátos helyzetű, „megkettő
zött” kormányzati rendszere. Itt a két állam közötti közös 
ügyeket az alkotmányos monarchiára jellemző módon, 
míg a kizárólag magyar szervekre tartozó ügyeket parla
menti eszközökkel intézték. Ám ekkor is „sacrosanctus 
követelményként”: a társult szerződő felek, Ausztria-Ma- 
gyarország törvényhozásai, külön törvényekben rögzítet
ték a hatalomgyakorlás módozatait.

Ugyancsak tanulságul szolgál a kettős Monarchia ki
egyezés utáni területi struktúrája. A császári korona alá tar-

tozó területen, a 17 osztrák örökös tartomány reprezentálta 
Ciszlajtániát, a magyar korona joghatósága alá tartozó te
rületeken pedig a magyar királyság, az Erdélyi Nagyfeje
delemség, a Horvát-Szlavón-Dalmát Királyság, valamint 
Fiume és kerülete alkotta Transzlajtániát (17:4 arányban).

Külön közjogi megoldást képezett továbbá Bosz
nia-Hercegovina. A két török provinciát -  az 1878. évi 
berlini szerződés szerint -  Ausztria-Magyarország elfog
lalta úgy, hogy átmenetileg az oszmán fennhatóság meg
maradt 1908-ig. Az annexiót Törökország elismerte. Az 
irányítási feladatokat a közös Pénzügyminisztérium vé
gezte mintegy negyedik pragmatikus ügyként, a Monar
chia két részének kondomíniumaként.

2. A 19. századi helyzetkép az idesorolt jellemzők mellett 
-  további árnyalással -  feltétlenül kiegészítendő a nemze
tiségi politika értékeléséhez, a népességi viszonyok vázla
tos áttekintésével. A statisztikai adatsorokat két mértékadó 
forrásból merítettük. Így J. R. Salis: Weltgeschichte der 
neuesten Zeit (Zürich 1955) és Hugo Hantsch: Die Natio- 
nalitatenfrage im alter Österrech (Wien 1953) című köte
teiből származnak a hivatkozott adatok. Íme: Facta loqun- 
tur, fama volat. Kiinduló állapot: 51 millió fő a Monarchia 
összlakossága. A Gesamtreich nemzetiségi megoszlása 
pedig a következő:

német 23,9%; magyar 20%; cseh 12,6%; 
lengyel 10%; horvát 5,3%; rutén 7,9%; 
román 6,4%; szerb 3,8%; szlovén 2,6%;
olasz 2%; mohamedán: ekkor 1,2%.
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Az Osztrák-Magyar Monarchia országai és tartományai 1913-ban
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Az Osztrák-Magyar Monarchia alkotmányos felépítése

De nézzük tovább az arányokat a Magyar Királyságban, 
1910-ben:

48,1% beszél magyarul; 14,1% román; 9,8% német; 
9,4% szlovák; 8,8% horvát; 5,8% szerb; 2,3% rutén; 
2,1% más.

A nemzetiségi számmisztikát egyébként -  Salis szerint 
ajánlottan -  érdemes a későbbi nemzetállami népességi 
korrelációval egybevetni.

Előadásomban, az elfogultság lát
szatát is elkerülendő, a Monarchia bu
kását követő „területrendezés eredmé
nyét” egy nagy formátumú politikus, 
Kissinger professzor, a 20. század ki
emelkedő diplomatája és diplomácia
történeti elemzője értékelésében szeret
ném közvetíteni:

„Mivel Keleten nem létezett olyan 
nagyhatalom, amellyel szövetkezhetett 
volna, Franciaország az új államokat 
próbálta erősíteni. Támogatta az új ke
let-európai államokat, hogy minél több 
területet vegyenek el Németországtól 
és abból, ami még Magyarországból 
megmaradt. Nyilvánvalóan az új álla
moknak megvolt az indítéka, hogy bá
torítsák azt a téveszmét, miszerint ők 
fogják alkotni az egyensúlyt Németor
szággal szemben.”

Kissinger végkonklúziója: „Ennek 
a folyamatnak a végén, amit az önrendelkezés nevében 
hajtottak végre, csaknem annyi ember élt idegen uralom 
alatt, mint az Osztrák-Magyar Monarchia idején, azzal 
a különbséggel, hogy most sokkal több, sokkal gyengébb 
nemzetállam között osztották meg őket, s ezek, hogy még 
jobban aláássák a stabilitást, egymással is konfliktusban 
álltak. ”
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3. Összegzésként, tényekkel bizonyítottan megállapítható, 
hogy ez a szent szövetségi elveket realizáló, rendkívüli te
rületi változatosságú, sok kultúrájú entitás: a kettős Mo
narchia sikeresen kiépítette a hatalommegosztásos intéz
ményrendszer teljes 
spektrumát, megal
kotta az európai jogi 
értékeket hordozó kó
dexeket, s mindezt a 
legkifejezőbben Bibó 
István értékeli: „a
nyugati kultúrkör leg
maradandóbb értékű 
társadalomszervezése 
ekkorra zajlott le Ma
gyarországon”

A Monarchia vég
ső jellemzésénél fon
tos hangsúlyozni to
vábbá, hogy elsőként 
a jogrend-intézmény
rendszer megterem
tése volt domináns, 
s e keretekre épülve 
bontakozott ki a gaz
daság. Az 1870-1914 
közötti helyi piacok 
dominanciájával mű
ködő Wirtschaft alap
vetően szociális indíttatásával új polgári életstílust ered
ményezett.

Mai posztmodern világunkban is a gazdaságossági 
érdekeltségi szempontok elsődlegessé válnak. A poszt
modern fogalmon: a történetiség elvesztésével, a puszta 
árucikké válás folya
matának fogyasztását 
értjük. Figyelemre 
méltó összehasonlítás 
lehet a kettős Monar
chia gazdasága, ahol 
a pragmatikus (kö
zös) ügyek költség
vetési aránya kez
detben 70-30% volt, 
s néhány módosulás 
után, utoljára 1908- 
ban 63,6%-36,4% 
arányban alakult a 
birodalmi tanács or
szágainak hátrányára.
A gazdasági eredmé
nyesség pedig ebből 
következően a magyar 
szuverénnek kedve
zett. Eisemann fran
cia történész szerint:
Magyarország ’67-tel a költségek harmadáért megkapta a 
jogok felét, és megszerezte a befolyás kétharmadát a Mo
narchiában.

4. Fredric Jameson, az Egyesül Államok egyik legjelentő
sebb kortárs gondolkodója a posztmodern kulturális logi
kájával foglalkozó, világhírű monográfiájában rendkívül 
kifejező, szellemes értékelését adja a Monarchiának. Ez

azért is kiemelendő, 
mert mai korunk csak 
a saját lehetőségei
nek feltételeiről gyárt 
elméleteket, amelyek 
a változások, átala
kulások puszta felso
rolásából állnak csu
pán. Jameson pedig 
úgy próbál változtat
ni, hogy megkísérel 
történelmileg gon
dolni a jelenre, olyan 
korban, amely már 
elfelejtette, hogyan 
is kell a történetisé
get használva érteni 
a jelent.

Íme a posztmodern 
világ értékelőjének 
könnyed, sziporkázó 
expozíciója:

„A Monarchia 
nemcsak az utolsó 
régi archaikus biro

dalom volt, de egyben az első multinacionális, több etni
kumú állam is, amely Poroszországgal összehasonlítva 
kényelmesen impotens, a cárokhoz képest pedig embersé
ges és toleráns, s végső soron nem olyan rossz kombináció 
ez a saját nemzetek utáni, de nacionalizmusok által még

mindig marcangolt 
korunkban is érdek
feszítő modell. ”

A jogtörténeti ér
tékelésben pedig a 
kínált regionális al
ternatíva ma is igen 
hasznosítható modell 
lehet, különösen a 
gazdasági együttmű
ködésben, de ugyan
így a rugalmas jog
egységesítési példái 
is ösztönözhetnek, 
bizonyítva, hogy kü
lönböző jogrendsze
rek is megállhatnak 
egymás mellett. Új
fent idézve W. Ogris 
kollégám értékelésé- 

„A Monarchia 
hibái ellenére is ered

ményesen járult hozzá a jogállam fejlődéséhez, amiért is 
gondolati, intézményi örökségeit vizsgálva érdemes eze
ket átvinni a jövőbe!”

A Monarchia és a Habsburg dinasztia bukása:
1918. november 13-án IV. Károly, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója 

aláírta az ún. eckartsaui nyilatkozatot, amelyben lemondott minden részvételéről 
az államügyek vitelében és elismerte azt a döntést, amellyel Magyarország jövendő 
államformáját megállapítja. Károlyt megfosztották uralkodói jogaitól, vagyonától, s 

családjával együtt száműzték.

Az I. világháború utáni új európai rend „ alkotói ” Versailles-ban:
David Lloyd George angol, Vittorio Emanuele Orlando olasz,

Georges Clemenceau francia miniszterelnök és Woodrow Wilson amerikai elnök
Versailles-ban
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A jaltai konferencia (1945. február 4.) nagyhatalmainak vezetői -  
Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Joszif Sztálin

A potsdami konferencia (1945. július 17.-augusztus 2.) résztvevői a 
tárgyalóasztalnál: Harry S. Truman amerikai elnök, ClementAttlee brit 
miniszterelnök, Joszif Sztálin, a szovjet Népbiztosok Tanácsának elnöke

Adalékok a második 100 évhez
1. Európa bicentenáriumának második 100 esztendeje a 
tévedések végjátékához vezetett. Mint arra utalás történt, 
az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer fel
rúgta a területi rendet, szétzilálta Kelet-Közép-Európát. 
A második világháború utáni jaltai egyezménnyel, a pári
zsi békemegállapodással Európa megindult a transzatlan
tivá válás útján, elvesztve világpolitikai befolyását.

Az 1989. december 2-i máltai egyezmény pedig, Ke- 
let-Közép-Európa újraintegrálásával, már teljesen más 
minőséget hordozott, hiszen az USA által közvetített wa
shingtoni konszenzus szellemében kellett ezeknek a terü
leteknek visszatérnie a 20. századi római szerződések po
litikai és gazdasági kapcsolatrendszeréhez.

2. A Grand Strategyvel 
egypólusúvá vált világ
ban Kelet-Közép-Eu- 
rópa integrálása még 
inkább távolodott a ko
rábban elfogadott el
vektől. A washingtoni 
konszenzus elemeinek 
sorrendje -  privatizá
ció, dereguláció, keres
kedelmi liberalizáció 
-  a nemzetközi pénz
világ forgatókönyve 
alapján realizálódott. 
A programalkotóknak 
ugyanis nem sikerült 
az államiság különbö
ző dimenzióit koncep- 
tuálisan elkülöníteni és 
megérteni, hogy azok 
miként kapcsolódnak a 
gazdasági fejlődéshez. 
A privatizáció ugyan
is hatalmas aszimmet
riákat szült, amelyek 
korrigálása az állam 
feladata lett volna. Ta
lálóan jegyezte meg 
Milton Friedman, a 
szabadpiaci közgaz
daságtan legkiválóbb 
képviselője: „Kiderült, 
hogy a jogrend való
színűleg alapvetőbb a 
privatizációnál.”

3. Az EU 28 tagállama 
szuverenitása egyes 
elemeinek átruházá
sával, az európai érté
kekre alapozottan jött 
létre. Jelenlegi időkeretünkben nem foglalkozhatunk az 
államok közötti hatalommegosztás elvi kérdéseivel. Azt

azonban mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy a szuvere
nitás és a jogállam komplementer fogalmak.

A 21. században is meghatározó értékünk a jogállam, 
amelynek vezérgondolata a jogbiztonság, s amelyben a 
jog az állam működésének „mérő factora” A jogállam
-  alkotmányos állam, amely szabályozza a törvényhozás 

menetét;
-  törvényi állam, amely szabályozza az egyén viselke

dését, állami szerveket állít fel, amelyek felépítését és 
kompetenciáját meghatározza;

-  jogvédő állam, amely az alkotmány és a törvények be
tartását megfelelő intézmények segítségével biztosítja.

Címszavakban jellemzője még: a törvényhozó alkotmány
hoz kötése; a végrehajtó-bírói hatalom törvényhez kötése,

az alapjogok védehne, 
állami szervek felelős
sége a jogszabályok be
tartásáért, s végül a jogi 
rendelkezések megfo
galmazása és kihirdeté
sének egyértelműsége.

4. A domináns jellem
zők között, a hatalom
megosztással összefüg
gésben említendő egy 
másik jelentéstartalmú 
kategória: a fékek és 
egyensúlyok rendszere. 
A szakirodalom han
goztatja, hogy az ame
rikai alkotmány nem 
a hatalommegosztás, 
hanem a fékek és el
lensúlyok kormányzati 
rendszerét hozta létre. 
Merry amerikai pro
fesszor pedig odáig 
megy, hogy azt állítja: 
a cheks and balances 
mint alkotmányos be
rendezkedés különbözik 
a hatalommegosztás
tól, mivel azt az elemet 
foglalja magában, hogy 
a politikai hatalmat, po
litikai hatalommal lehet 
és kell ellenőrizni.

5. A transzatlantizáló- 
dás vezérkategóriája: a 
globalizáció. A globa
lizáció elvileg tagadja 
a nemzetállamok mar
káns szerepét a gazda
sági folyamatokban. 

A témával kapcsolatos széles körű szakmai vitában, 
kiemelten Jeremy Rabkin amerikai kutató eredménye-
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sen érvel amellett, hogy a globális rendnek is az államok 
szuverenitásán kell alapulnia. Ezek ugyanis azok az egye
dülálló nemzetközi tényezők, amelyek egyesítik a demok
ratikus legitimációt, a jogszabály-kikényszerítés képessé
gével. Nem is említve, hogy az EU-relációban az egyes 
szuverének között -  egybehangzó akarat-elhatározás alap
ján -  létrehozhatók gazdasági régiók, régióközpontok a 
határokon belüli-túli kölcsönösségi területeken.

Ezek lehetnek a 21. századi államelméleti prioritások, 
amiért is a közös valuta jegyében fogant, s a magállamok 
által „működtetni kívánt” EU egész szervezetét, döntés
hozatali mechanizmusát újra kell alakítani, mégpedig 
nem a globalizációhoz, hanem -  Fernand Braudel találó 
megfogalmazásában -  egyszerre több gazdasági világhoz. 
Európán belül pedig a közös értékhordozó régiók kiala
kíthatók. Igen tanulságos ebből a szempontból is Szücs 
Jenő klasszikus értékelése: Vázlat Európa három történeti 
régiójáról. A történeti régiók sajátosságai, hogy azok egy
beesnek az EU jelenkori gazdasági trendjeivel.

6. Zárógondolatként Francis Fukuyama 21. századi 
kormányzati monográfiájának citátumára hívom fel a 
figyelmet:

„Egyértelmű válasz hiányában nincs más lehetőségünk, 
mint az, hogy visszatérjünk a szuverén nemzetállamok
hoz, és újra megkíséreljük megérteni, hogy hogyan lehet 
hatékonnyá tenni. Az, hogy az európaiak tényleg jobban 
tudják-e az amerikaiaknál, hogyan kell a kört négyszöge- 
síteni, majd még kiderül. Bárhogyan is legyen azonban, az 
államépítés művészete a nemzeti hatalom kulcsfontosságú 
alkotóeleme lesz éppen úgy, mint a világrend fenntartását 
célzó hagyományos katonai erő bevetésének képessége.”

Tudott, hogy az európai jogállamok léte a civilizáció 
alapfeltétele. A civilizáció pedig a világrend attribútuma. 
A civilizáció magállamai a rend forrásai. Kötelező tehát 
felelősséggel dönteni. Paul Krugmann Nobel-díjas köz
gazdász monográfiája címének kölcsönzésével: Felelősen 
dönteni MOST.
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