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Kárbin Ákos

Milyen módon gyakorolta e jogát az uralkodó? Mennyire
tekinthető titkosnak az uralkodónak ez a joga? Hogyan je 
lent meg a historiográfiában az előszentesítési jog?

Szuverén volt-e az
Osztrák-Magyar
Monarchia Magyarországa
bizonyos nemzetközi
gazdasági szerződések és
a királyi vétó tekintetében?

1. Szuverenitás, gazdaság,
érdek, ellentét? A Monarchia
Magyarországának érdekei a közös
birodalom nemzetközi szerződéseiben

Az Osztrák Császárság a kiegyezést megelőzően nemzet
közi egyezményeket kötött más államokkal, így a témánk
szempontjából különösen fontos gazdasági szerződése
ket. A kiegyezéssel nagyban változott a helyzet, mivel az
1867. évi XII. tc. 62. §-a kimondta, hogy ezentúl a kül
földdel kötött egyezmények a Magyar Királyságra is érvé
MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjába való
nyesek. Ausztria-Magyarország, hogy a külföldi államok
csatlakozásom kapcsán két kutatási célt tűztem ki
kal minél egységesebben léphessen fel, a közös gazdasági
magam elé. Az első, hogy megkísérlem feltárni s
tér következtében az 1867. évi kiegyezés mellett vám- és
bemutatni, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar
kereskedelmi szerződést, ún. gazdasági kiegyezést is kö
országa mennyire volt szuverén fél a nemzetközi szerző
tött, amelyet a gazdasági körülmények változásainak
dések tekintetében? Volt-e lehetősége a Magyar Király
megfelelően a feleknek tízévenként meg kellett újítania.
A gazdasági kiegyezést természetesen nem csak a nem
ságnak a Monarchia gazdasági szerződéseiben a maga
zetközi szerződések igénye inspirálta, ennél jóval többről
szuverén érdekeit képviselni, belevinni?
volt szó, amelyet most nem célom alaposabban kifejteni.
Második célkitűzésem, hogy a szuverenitás szempont
A közös gazdasági tér ellenére az Osztrák-Magyar Mo
jából megvizsgáljam az uralkodó előszentesítési jogát.
narchia országainak különböző volt a gazdasági érdeke,
Mit jelent az előszentesítési jog? Honnan eredeztethető?

A
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így eltérő célokat követtek a kereskedelempolitikában is.
A felek igényeit pedig egy külföldi állammal folytatott ke
reskedelmi tárgyalássorozat keretében meglehetősen ne
héz volt összehangolni. A dualizmus fennállása alatt Ma
gyarország az iparosítási törekvések ellenére agrárország
maradt, amíg Ausztria egyre több ipari terméket gyártott.1
Miközben Magyarország döntő mértékben Közép- és Ke
let-Európába exportálta agrártermékeit, addig Ausztria
ipari produktumai jellemzően a balkáni államokba áram
lottak.2A Monarchia a századforduló végére átalakuló fá
zisban találta magát a modern ipari és agrárország közötti
átmenetben. Az 1890 és 1913 közötti időszakban Ausztria-Magyarország megduplázta ipari termékeinek a szá
mát, ezen eredményével mégis jóval az európai átlag alatt
teljesített.3
A monarchia legfontosabb katonai és gazdasági szö
vetségese a Német Birodalom volt. Ugyan a XIX. század
második harmadára az osztrákok 1866. évi königgratzi
vereségét követően némi távolodás volt megfigyelhető a
két birodalom között. Viszont az 1870-es évekre Otto von
Bismarcknak köszönhetően a diplomáciai, szövetségi és
egyúttal a kereskedelmi kapcsolatok mentén a két biroda
lom közeledett egymás felé, melynek eredményeképpen
kötötték meg az 1879. évi kettős szövetséget. Bismarck
tervei szerint ez a kapcsolat több volt, mint egy általános
szövetség.4 Ez azonban nem jelentett gazdasági koalíci
ót, mivel Bismarck hitvallása az volt, hogy a politika és
a gazdaság egymástól elkülönített és független területek.
Ezért vizsgálódásomat elsősorban a Német Biroda
lommal kötött vám- és kereskedelmi szerződés konkrét
példáján keresztül szeretném megvalósítani. Az 1850-es
évek végére kialakult a szabad kereskedelem ideája. En
nek nyomán született meg Anglia és Franciaország között
a Cobden-Chevalier-szerződés 1860-ban, melynek értel
mében a szabad kereskedelmi elveket a gyakorlatban is
érvényesítették. A megállapodás első ízben tartalmazta a
legnagyobb kedvezmény elvét, amelynek jogi vizsgálata
is érdekességeket rejthet magában.
Az 1870-es évek végére a szabad kereskedelmi ideát
felváltotta a protekcionista elmélet, mely szerint a nem
zetállamok saját gazdaságukat óvják más külföldi árukkal
szemben védővámokon keresztül. Megszűnt a vámmen
tes, valamint az alacsony vámú kereskedelem, bevezetés
re kerül az ún. autonóm vámtarifa. Bismarck utódja, Leo
von Caprivi kancellár a közép-európai államok szoros
együttműködésében látta megvalósíthatónak gazdasá
gi koncepcióját.5 Bismarckkal ellentétben azt képviselte,
hogy a politikai és a gazdasági kérdések egymással szo
rosan összefüggnek, és a szövetségi viszonyt meghatároz
zák.6 Ennek a gondolatnak köszönhetően tehát Németor
szág elsőként a Monarchiával kívánta felújítani a vám- és
kereskedelmi szerződést 1890-ben.
Az 1891. évi vámszerződés aláírása előtt a Német Bi
rodalom importja Ausztria-Magyarország felé 13,1 %-t
tett ki, míg exportja 10,54%-t mutatott a külkereskedelmi
adatok alapján 1889-ben.7 Így a Monarchia a Német Biro
dalom statisztikájában a harmadik helyen állt. AusztriaMagyarország kereskedelmi statisztikájában Németor
szág import tekintetében 56,1%-ot, míg az export szerint
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62,6%-ot tett ki. 8 Így a Monarchia legfontosabb kereske
delmi partnere a Német Birodalom volt.
Az 1891. évi vám- és kereskedelmi szerződéssel kap
csolatban már születtek eredményeim.9 Ugyanakkor az
új kutatócsoportban vizsgálódásaimat más fénytörésben
s más fókuszpontban szeretném elvégezni, nevezetesen
jogtörténeti indíttatásból vezérelve. A kutatás nyomán arra
a kérdésre keresem a választ, hogy a magyar fél mennyire
lehetett szuverén a Monarchia keretei között? Amennyi
ben volt lehetősége a szuverenitásra, úgy milyen módon
tudta képviselni érdekeit az osztrák féllel szemben?

2. Az előszentesítési jog
A második kérdés, amellyel behatóbban kívánok foglal
kozni, az az uralkodó előszentesítési joga. Az előszentesítési jog német nyelven Vorsanktionierung, Vorsanktion,
angol nyelven pedig pre-Royal Assent. A XIX. század
középére a feudális állam elemeit Magyarországnak sike
rült maga mögött hagynia. A kiegyezés megalkotásában
szerepet játszottak az abszolutista múlt egyes elemei, ke
veredve az alkotmányosság igényével, amelynek eredmé
nyeként egy rugalmatlan alkotmány, s nehezen kormá
nyozható birodalom született meg. Így látta a kiegyezés
folyamatát Hanák Péter 1959-ben.10A magyar kiegyezési
törvényeket 1867 nyarán szentesítette Ferenc József, míg
az osztrákok kiegyezési törvényeit 1867. december 21-én
írta alá az államfő, s ezért nevezzük azt decemberi alkot
mánynak.
Az uralkodó az állami élet különféle szektoraiban erős
és kiterjedt jogosítványokkal rendelkezett. A királynak jo
gában állt az országgyűlést összehívni, megnyitni, az ülé
seket elnapolni és az országgyűlést feloszlatni. Az ural
kodó bizonyos privilégiumai a magyar törvényhozásra
kiemelkedő befolyást gyakoroltak. A király hozzájárulása
nélkül a magyar minisztertanács és annak miniszterei az
országgyűlés elé törvényjavaslatot nem terjeszthettek. Ez
az előszentesítési jog volt, amelyet a magyar miniszter
tanács 1867. március 17-én fogadott el, s amely ezt köve
tően az egész korszakban lehetővé tette az uralkodó szá
mára, hogy az összes, a minisztertanács napirendjén levő
törvényjavaslatot előzetesen megvizsgálhassa, azok ellen
kifogást emelhessen, s azt követően kizárólag az ő enge
délyével kerülhettek nyilvános országgyűlési előterjesz
tésre és tárgyalásra a vonatkozó javaslatok.
Az 1867. március 17-én tartott magyar minisztertaná
cson az uralkodó elnökölt, ahol az ügyek intézésére egy
sor szabályzatot hoztak, s ennek keretében elfogadták az
1867/64. M.E. sz. bizalmas szabályzatot, amelynek a 12.
§-ában rögzítésre került az előszentesítés joga. A szabály
zatról Iványi Emma Magyar minisztertanácsijegyzőköny
vek az első világháború korából 1914-1918 című forrás
kiadványában olvashatunk bővebben.11
Az előszentesítési jog titkosságáról szóló tévhitről, elter
jedt s berögzült (fél)igazságról Szente Zoltán Kormányzás
a dualizmus korában című munkájában részletesen szólt,
illetve számba vette és feltárta a szakirodalmi utalásokat.12
Szente munkájában tehát bizonyítja azt, hogy az uralkodó
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előszentesítési joga nem volt titkos. És arról is írt köteté
ben, hogy a dualizmus korában született jogi szakmunkák
is tényként kezelték az előszentesítési jog működését és
alkalmazását. Ugyanakkor Szente megjegyzi azt is, hogy
a második világháborút követő jogi és történeti szakiroda
lomban utalnak az előszentesítési jog titkosságára.
Újabb megvilágításba helyezte a kérdést Steven Beller
közelmúltban megjelent munkája, amelyben az 1867 és
1879 közötti időszakot egyértelműen a liberalizálódás ko
rának tartja, azonban meglátása szerint a magyar politiku
sok túlzottan nagy vétót adtak az uralkodó kezébe az előszentesítési joggal. Viszont Beller is titkosnak írja le azt
az 1867. március 17-i minisztertanácsi határozat alapján.13
Szabó Dániel egyik munkájában olvashatjuk, hogy
„A kormány alkalmazkodási kényszerének utólag leg
látványosabb jellemzője a Monarchia mindkét államá
ban érvényben lévő előszentesítési »jog«, azaz hogy a
kormány csak az uralkodó által jóváhagyott törvény
javaslatot terjeszthet az országgyűlés elé. Azért alkal
maztam az utólag kifejezést, mert erről még a politikai
közvélemény sem értesült egészen a századfordulóig,
a számtalan s sokszor az ellenzékbe átallott miniszter
megtartotta a »titkot«. ”14

Szabó azt állítja, hogy a korábbi miniszterek, miniszter
elnökök, akik egyébként hivatali idejüket követően ellen
zékbe kerültek, megőrizték a titkot. Ez meglehetősen élet
szerűden, s nehezen kivitelezhető a gyakorlatban.
Ugyanakkor a XX. század második felének jogtörté
netírásában számos utalás figyelhető meg arra vonatkozó
an, hogy az előszentesítési jog mennyire volt befolyásolta
az uralkodó hatalomgyakorlását az országgyűléssel és a
kormánnyal szemben. A törvényjavaslatok szempontjából
az előszentesítési jog még felfogható valamiféle biztosí
téknak arra vonatkozóan, hogy az uralkodó nem tagadja
meg a szentesítést - írja Sarlós Béla egyik munkájában.15
Ellenben a költségvetés szempontjából az előszentesítés
egy új elem az 1848. évi III. tc. szerint. Szente jelzi, hogy
az 1848. évi III. tc. 9. §-a már utal olyan jogosítványra
az uralkodónál, melyet „végelhatározás” miatt elé kell ter
jeszteni.16
Kutatásaim fókuszába az előszentesítési jog rögzítésé
nek körülményei és annak különböző jogtörténeti megíté
lései kerülnek. Az előszentesítési jog milyen hatással volt
a magyar államiságra, valamint a törvényhozásra? A jog
valóban egy abszolutisztikus elem, amely alapján Őfel
ségének megfelelő politikát folytat a kormány, vagy egy
biztosíték a felek együttműködéséhez?
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