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Viszonylag közismert, hogy
Ferenc József az 1867
utáni „alkotmányosabb”
korszakban is igencsak
kiterjedt felségjogokkal
rendelkezett az Osztrák–
Magyar Monarchia mindkét
államában, ami a
mindennapi politikában is
fontos szereplővé,
megkerülhetetlen
„legfelsőbb jóváhagyóvá”
tette személyét.1
Magyarországon először az
1867. március 17-i, Ferenc
József elnöklésével tartott
minisztertanácson fogadták
el azon ügyek 24 §-ból álló
listáját, amelyek
„végelhatározás végett Ő
Felségéhez terjesztendők”. Az
ügyek listáját a Bánffykormány szabályozta újra
1897-ben, igazán lényeges
változtatásokra azonban nem
került sor.2 Azt láthatjuk,
hogy Ferenc József nemcsak
a fontosabb, hanem sok, a
legfelső vezetői szinten
valójában jelentéktelen

ügyben (például nyug- és
kegydíjak, zetésemelések,
állami beruházások
jóváhagyása, vagy akár
alapítványi helyek
adományozása a
Teréziánumban) is magának
tartotta fenn a végső döntés
jogát.
Felségjogait Ferenc József
a bécsi Burgban lévő
uralkodói Kabinetirodán
(Kabinettskanzlei, magyarban
olykor Kabineti Irodaként is
szerel) keresztül gyakorolta –
kivéve a legfőbb hadúri
jogaiból eredő feladatokat,
mert azok intézése az 1853tól különálló Katonai Irodára
(Militärkanzlei) hárult. A
Kabinetiroda nem tekinthető
sem osztrák, sem magyar, de
valójában közös
kormányszervnek sem,
inkább Ferenc József „saját”
hivatalának. Nem tagolódott
egyetlen minisztérium alá
sem, az uralkodó teljes
szabadságot élvezett a
személyi állomány és a
vezetők kiválasztásában. Ettől
függetlenül az alkalmazottak
nem udvari, hanem állami
hivatalnoknak számítottak.3
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A Kabinetiroda tartotta a
kapcsolatot a ciszlajtán, a
magyar és a közös
államszervekkel, ide
érkeztek be naponta
tömegével a különböző
ügyiratok, és ez a hivatal
közvetítette Ferenc József
döntéseit, rendelkezéseit.
Emellett magánszemélyek is
írhattak ide különböző
(általában pénzügyi
támogatást kérő) kérelmeket.
A személyi állományt
igyekeztek úgy összeállítani,
hogy a Monarchia összes
nagyobb nyelvén értsen

valaki.4 A hivatal 20–25 fővel
működött, ehhez képest
hatalmas mennyiségű
irathalmazt kellett kezelnie,
évente hozzávetőlegesen 3–
4 ezer hivatalos ügyirat
érkezett, a magánkérelmek
száma pedig akár az évi 30
ezret is elérte.5 Az ügyeket
nemcsak gépiesen
továbbították az
uralkodóhoz, körültekintően,
szükség esetén további
háttéranyagokat kérve
kezelték. Marczali Henrik
egyetemi tanári
kinevezésekor (1895) például
a felterjesztő vallás- és
közoktatásügyi miniszter
(Wlassics Gyula) által küldött
anyagok mellett két osztrák
történész, Franz Krones von
Marchland és Alfred von
Arneth véleményét is kikérve
került a király elé a
felterjesztés.6
Az elé terjesztett ügyeknél
lényegesen kisebb
számban, de arra is található
példa, hogy Ferenc József a
magánszemélyek (vagy
csoportok, szervezetek)
részéről hozzá érkező
panaszok vagy kérelmek
hatására, esetleg saját
felindulásból
kezdeményezett egy-egy
ügyet valamelyik
miniszternél. Darányi Ignác
földművelésügyi
miniszterhez például az
alábbi felszólítást intézte
1898-ban: „Kedves Darányi!
Több Jász-Nagykun-Szolnok
megyei gazda folyamodványát, melyben a kenderesi
uradalom határán Horthy
István nagybirtokos által
létesített gát sürgős eltávolítását, avagy annak káros
hatása másképpeni megszüntetését kérelmezik, Ön-

nek mielőbbi jelentéstétel végett ezennel megküldöm.”7
Ilyen és ehhez hasonló
esetekben a miniszterek
siettek az uralkodót a kért
felvilágosítással ellátni.
Előfordult, hogy a király
keményebb hangot ütött
meg, 1890 januárjában
például Csáky Albin vallásés közoktatásügyi
miniszteren már eleve azt
kérte számon, hogy miként
tervezi megakadályozni
budapesti egyetemisták egy
csoportjának Kossuth
Lajoshoz tervezett
tisztelgő
látogatását.8
A Kabinetiroda
igazgatói
(Kabinettsdirektor)
komoly befolyással
bírtak, Ferenc
József legfőbb
bizalmi emberei
voltak – mind a
ketten. Ugyanis a
dualizmus korszaka
folyamán mindössze
kettő vezetője volt a
Kabinetirodának,
1865–1899 között
Adolf Karl von Braun
báró, akit a bécsiek
gyakran
Vizekaisernek, vagyis
„alcsászárnak” neveztek,
1899–1917 között pedig
Franz von Schiessl. A
személyzet között
természetesen
magyarországiak is voltak,
sőt, formálisan 1886-ban, a
gyakorlatban már jóval
korábban kialakult a
hivatalon belül a magyar
osztályfőnökség. Az első
magyar osztályfőnök
(Sektionschef), Pápay István
már 1867 februárjától
jelentős szerepet játszott a

Kabinetirodában, és egészen
haláláig maradt hivatalában.
Ezt követően 1897–1905
között König Károly, 1905-től
1916-ig pedig Daruváry
Géza vezette a magyar
osztályt. Rájuk eddig nem
igazán koncentrált a magyar
történetírás, pedig a magyar
vonatkozású kérdésekben
Ferenc József fontos
bizalmasai, tanácsadói
voltak. A magyarországi
ügyeket ők fogták össze, a
király nevében ők tartották a

hatalmukat az uralkodó
beléjük helyezett bizalma
adta.

kapcsolatot a magyar
kormányszervekkel, az onnan
beérkező összes aktát
vezetésük alatt dolgozták fel,
a javaslatokat többnyire
személyesen terjesztették a
király elé. Kissé paradox,
hogy bár a forrásokból
egyértelműen kiérződik,
milyen komoly befolyással
rendelkeztek a Kabinetiroda
vezetői a politikai életben, a
törvényekben, „hivatalosan”
nem olvashatunk a
jogállásukról – egyértelmű,
hogy tekintélyüket, informális
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