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A duális állam ausztriai és magyarországi reprezentációja között 
feltűnő volt a különbség. Ausztriában az állami reprezentáció
ban a dualitás gyakorlatilag nem jelent meg, mivel az ezt kifejező 
szimbolika (címer, zászló, himnusz) hiánya ezt megakadályozta, 
sőt mivel a ciszlajtán és a közös intézmények ugyanazt a szimbo
likát használták, teljesen egybemosódott Ausztria és Ausztria- 
Magyarország. Magyarországon ezzel szemben -  kényszerűség
ből -  folyamatosan jelen volt a politikai reprezentáció kettős
sége, de ez a kettősség nem Ausztriára és Magyarországra, ha
nem a birodalomra/dinasztiára és Magyarországra vonatkozott 
-  ez egyenesen következett abból, hogy a kiegyezés valójában 
nem két állam, hanem egy állam és annak uralkodója között köt
tetett.

Ausztria-Magyarország állampolgárai számára így csak rit
kán, leginkább közvetlenül a kiegyezés utáni években, illetve az 
első világháború elején tűnhetett fel, hogy egy közös, de kettős 
szerkezetű államban élnek. Ettől még Ausztria-Magyarország 
állampolgárai több formában is megtapasztalhatták, hogy egy kö
zös állam lakosai: a birodalom két felén közös pénzt használtak, 
és Ausztria és Magyarország egy gazdasági teret képezett; a férfi
lakosságjelentős része katonai szolgálata révén a kettős Monar
chia más vidékeit megismerte; szabadon lehetett utazni, és aki 
valóban élt is ezzel a lehetőséggel, minden bizonnyal észrevette a 
Monarchia egészére kiterjedő kulturális és életmódbeli ha
sonlóságok sorát; Ausztriában pedig az oktatás és a sajtó révén el
tévedt nézet volt a Habsburg-monarchia egysége. De a politikai 
és jogi realitást jelentő paritás megtapasztalásában a politikai 
reprezentációk alig segítették a kettős monarchia polgárait.

Varga Bálint tanulmányát számunk 5-20. oldalán olvashatják.


