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Bevezetés 

 

A témaválasztás indoklása, historiográfiai áttekintés 

A dualizmus időszakában a főrendiház a hazai törvényhozási és kormányzati rendszer egyik 

alapvető eleme volt. Ennek ellenére a történeti kutatás eddig kevés figyelmet szentelt az 

intézménynek, feltehetően azért nem, mivel a 19. század második felében az országgyűlésen belül 

a politikai súlypontot a képviselőház képezte. A főrendiház kevésbé meghatározó szerepével, 

illetve a történeti szakirodalom által gyakran hangoztatott inaktivitásával magyarázzuk, hogy 

miközben a képviselőház szervezetéről, politikai működéséről, a képviselők társadalmi 

összetételéről számos összefoglaló munka és tanulmány született,1 sőt egy tágabb időhatárú, 

politikatudományi kutatás keretében adatbázis készült annak feltárására, hogy „társadalmi és 

politikai értelemben milyenek voltak a képviselők”,2 addig a jogilag a képviselőházzal egyenlő, 

tagjai társadalmi tekintélyben pedig felette álló főrendiház esetében hasonló vizsgálatok még alig 

jutottak túl a kutatási terv, illetve a résztanulmányok szintjén. Lakatos Ernő az 1848 és 1918 

közötti magyar politikai vezetőréteg összetételét vizsgáló, 1942-ben megjelent tanulmánya 

foglalkozott először, érintőlegesen a főrendiház összetételével: a munka a dualizmus kori politikai 

elit társadalmi összetétele megismerésének máig fontos forrása. A szerző az 1873., az 1890. és az 

1900. évi tiszti cím- és névtárban szereplő tagnévsor alapján hasonlította össze a főrendiház 

összetételét. Megállapította, hogy a főrendiház reformjáról szóló 1885:7. tc. „következtében a 

magas, jómódú arisztokrácia egyre nagyobb befolyáshoz jut a parlamentben”.3 Úttörő munkája 

értékét legfeljebb az csökkenti, hogy a tagság századforduló utáni alakulását nem vizsgálta, és 

kutatása nem terjedt ki a tagok főrendiházi aktivitására, továbbá a földbirtokok nagyságára 

vonatkozó számadatai nem minden esetben megbízhatóak.4  

 Az 1980-as évek második felétől, a társadalmi és politikai elitkutatás megélénkülésével 

kezdett ismét figyelem irányulni a főnemességre. Andrew C. Janos és Gerő András az 

arisztokrácia5 1918-ig megőrzött „túlhatalmáról” írt, 6 ezzel szemben Hanák Péter (még az 1960-

as években megjelent átfogó társadalomtörténeti tanulmányában) és Péter László politikai 

befolyásának csökkenését állapította meg.7 A említett kutatások az arisztokráciának a 

                                                           
1
 Ehelyütt csak felsorolásszerűen utalunk Tóth Béla, Gerő András, Szabó Dániel, Pesti Sándor, Szente Zoltán, 

továbbá Péter László és Cieger András monográfiáira, illetve tanulmányaira. 

Egyszersmind jelezzük, hogy számos további történész, sok esetben dolgozatunkban is hivatkozott, munkája 

foglalkozik főtémaként vagy érintőlegesen a dualizmus kori magyar képviselőházzal, illetve annak tagjaival. 
2
 Képviselők Magyarországon. I. Szerk. Ilonszki Gabriella. Budapest Új Mandátum Kiadó 2005., 12. − A 

Magyar Képviselői Adatbázisra ld. még: Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet Magyarországon a 19. és a 

20. században. Budapest Akadémiai Kiadó 2009., 8. 

Pap József viszont a társadalomtörténet vizsgálati eszköz- és fogalomkészletének alkalmazásával készítette el az 

1901. és a 1905. évi képviselőház összetételének összehasonlító elemzését. Pap József: „Két választás 

Magyarországon”. Az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. század első éveiben. Aetas 2007. 

(22. évfolyam) 1. szám 5−31. 
3
 Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 1848−1918. Budapest Lakatos E. 1942. (A Pázmány Péter 

Tudományegyetem történelmi szemináriumának kiadványai, 25.) 34. 
4
 Ld. Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. Ford. 

Gieler Gyöngyi. In: Túlélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában. Válogatás a nemzetközi történeti 

irodalomból. Budapest Atlantisz 1993. (Circus Maximus), i. m. 234. (51. lábjegyzet) 
5
 A dolgozatban az arisztokrácia általában szűkebb „főnemesség”, nem pedig átfogó, „elit” jelentéssel szerepel, 

az ettől eltérő használatot jelezzük. 
6
 Andrew C. Janos: The politics of backwardness in Hungary, 1825−1945. Princeton Princeton University Press 

1982.; Gerő András: Az elsöprő kisebbség: népképviselet a Monarchia Magyarországán. Budapest Gondolat 

1988.; Gerő András: Mamelukok és Zoltánok. Népképviselők a Monarchia Magyarországán. In: Magyar 

polgárosodás. Budapest Atlantisz 1993. (East-European non-fiction) 177–242. 
7
 Hanák Péter: Vázlatok a századelő magyar társadalmáról. In: Magyarország a Monarchiában. Tanulmányok. 

Budapest Gondolat 1975. 342−404. (első megjelenése: Történelmi Szemle 1962. 2. szám 210−245.), 355-356.; 
Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon. Ford. 
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képviselőházban, illetve a kormányban elfoglalt pozíciójára összpontosítottak. A főrendiházban 

elfoglalt számbeli dominanciájuk mellékesen, mint a politikai súlyvesztésüket nem ellensúlyozó 

tény került említésre, a főnemesek ottani szereplésének részletesebb vizsgálatára nem került sor. 

A magyar törvényhozás második kamarájában8 a 19. században végbement változások társadalmi 

változásoknak először Vörös Károly szentel figyelmet. A kiváló és sokoldalú történész az 1885. 

évi főrendiházi reformnak a magyarországi arisztokrácia főrendiházi részvételi jogára gyakorolt 

hatását vizsgálta alapvető fontosságú, kutatásainkhoz is számos támpontot nyújtó 

társadalomtörténeti megközelítésű tanulmányában. Megállapította, hogy 1885-ben a családok több 

mint fele képtelen volt teljesíteni a törvény által előírt földadó cenzust, a reform végrehajtása 

betetőzte a nem asszimilálódott indigenák kiszorulását a politikai életből, és a főrendiház örökös 

tagjainak gerincét alkotó, többségében az ország nyugati régiójában birtokos grófi családok 

csoportjának artikulációját eredményezte.9 A főnemességre vonatkozó kutatások keretein belül 

legújabban ismét figyelem irányul ezek főrendiházon belüli szerepére. Ballabás Dániel 

kutatásainak köszönhetően a közelmúltban számos ponton bővült az örökös jogú tagjaira 

vonatkozó tudásunk.10 Mi magunk a főrendiházi tagság két csoportját, az 1885 után örökös 

tagsági jogban részesült főnemesi rangot nyert családokat, valamint az uralkodótól élethossziglani 

kinevezéssel tagsági jogot nyert főrendeket vizsgáltuk egy-egy tanulmány keretében.11 Az átfogó 

tudományos feldolgozás irányába mutat, hogy A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak 

feltárása és társadalomtörténeti elemzése című, Pap József vezetésével 2015 elején indult OTKA-

kutatás (vezetője: Pap József, nyilvántartási száma: K 112429) keretében terveink szerint 

megtörténik a dualizmus kori főrendiház tagjainak archontológia formájában történő 

számbavétele. 

 A főrendiház témakörében a tagság társadalomtörténeti szempontú vizsgálata mellett a 

másik leginkább kutatott témakör az 1885. évi reform, illetve annak előzményei.12 Püski Levente 

és Szalai Miklós átfogó értékelést is adott az 1885. évi törvényről. Emellett Püski Levente 

                                                                                                                                                                                     
Gieler Gyöngyi. In: Túlélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában. Válogatás a nemzetközi történeti 

irodalomból. Budapest Atlantisz 1993. (Circus Maximus) 191−241. 
8
 A dolgozatban a törvényhozás kifejezést az országgyűlés törvényalkotó tevékenységére, ugyanakkor pars pro 

toto az intézmény egészére is használjuk. A második kamara kifejezést modern értelmében, a felsőház 

szinonimájaként szerepeltetjük, szemben a 19. században elterjedt szóhasználattal, amely általában az 

alsóházakat nevezte második, a többnyire arisztokratikus felsőházakat pedig első kamarának. 
9
 Vörös Károly:A főrendiház 1885. évi reformja. Egy kutatás tervei és első eredményei. In: Rendi társadalom, 

polgári társadalom 1., Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Salgótarján, 1986. szeptember 28−30. 

Salgótarján, 1987. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 15.) 397−405. 
10

 Pl. Ballabás Dániel: A főrendiházi reform és a főrendek generációi. In: A magyar arisztokrácia társadalmi 

sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára, Püski Levente. Debrecen Debreceni Egyetem 

Történelmi Intézet 2013. 277−283.; Ballabás Dániel: A főrendiházi cenzus a gyakorlatban. A Széchényiek 

példáján keresztül megvilágítva. In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XLI. Sectio Historiae. Szerk. 

Bartók Béla. Eger EKF Líceum Kiadó 2013. 239−259. 
11

 Tóth-Barbalics Veronika: Vigyázó, Harkányi, Żeleński és társaik ─ 1885 után örökös főrendiházi tagságot 

nyert családok. In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Főszerk. Gergely Jenő. Budapest ELTE 

Történelemtudományi Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program 2010. 67−83.; Tóth-

Barbalics Veronika: A „korona védpajzsa” vagy „észarisztokrácia”? A magyar főrendiház élethossziglan 

kinevezett tagjai. Századok 2011 (155. évfolyam) 3. szám 723–752. 

A „főrend” kifejezést a disszertációban „főrendiházi tag” értelemben használjuk, szemben azzal a dualizmus 

időszakában is időnként jelentkező felfogással, amely csak a főrendiházban személyi jogon megjelenésre hivatott 

személyekre alkalmazta. 
12

 Püski Levente: A liberális alkotmányosság és az 1885. évi főrendiházi reform. In: Történeti tanulmányok. I. A 

KLTE Történelmi Intézetének kiadványa. Debrecen KLTE 1992. 67–79.; Szalai Miklós: Az 1885-ös főrendiházi 

reform. In: Az 1885-ös főrendiházi reform. In: Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerk. Pölöskei Ferenc, Stemler 

Gyula. Budapest ELTE BTK Újkori M. Történeti Tanszék 1997. 28–43.; Tóth-Barbalics Veronika: Kossuth 

Lajos és a főrendiház polgári átalakítása. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy 

Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes, Völgyesi Orsolya. Szeged Csongrád M. Lvt. 2011. 87−99. 
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kutatása feltárta, hogy az elterjedt (Szalainál is olvasható) vélekedéssel szemben, miszerint az 

izraelita-keresztény polgári házasságról szóló törvényjavaslat 1883. decemberi főrendiházi 

leszavazása volt a reform közvetlen oka, Tisza törvényjavaslatát már 1883 augusztusában 

bemutatta a minisztertanácsnak.13 A történész emellett arra is rámutatott, hogy az értékelése 

szerint egyébként szűk mozgásterű második kamarának a kormányzati és az uralkodói befolyás 

összhangjának megbomlása esetén ugrásszerűen megnőtt a mozgástere. Püski ezzel magyarázta 

azon megállapítását, miszerint a megreformált főrendiház alkalmatlannak bizonyult az alkotmány 

védelmében és a liberális reformok támogatásában neki szánt szerep betöltésére. Püski 

álláspontját a főrendiház alkotmányvédő szerepének illuzórikusságáról igazolni látszik a háznak 

az 1905–1906. évi politikai válság alatti magatartására vonatkozó saját elemzésünk, amelyből az 

uralkodó és a népképviseleti első kamara közötti közvetítő, egyszersmind a nemzeti érdeket 

képviselni hivatott főrendiház eszköztelenségből fakadó, szerepkonfliktussal súlyosbított 

tehetetlensége tűnik ki.14  

A főrendiház belső, intézményi működése azok közé a témák közé tartozik, amelyekre 

vonatkozóan eddig csak részkutatások eredményei kerültek publikálásra.15 

 

Vizsgált kérdések, vizsgálati módszerek 

Péter László a következőképpen értékelte a dualizmus kori főrendiház működését: „A dualizmus 

időszakában a felsőház alig töltötte be a második kamara szerepét: a választott képviselőházban 

elfogadott törvényjavaslatok felülvizsgálatát és módosítását. A főrendiház ritkán ült össze, ülései 

rövidek voltak, látogatottságuk pedig igen csekély. Az elvileg korlátlan vétójogot csak módjával 

alkalmazták. A püspökök és a mágnások esetenként akadályozták ugyan a törvényhozást és meg 

tudták hiúsítani a képviselőház és a kormány akaratának érvényesülését, de a főrendek a vétójogot 

nem használták hatékonyan. Fontos tényező volt, hogy 1848 után az arisztokrata politikus 

választhatott: elfoglalja helyét a főrendek között, vagy beválasztatja magát a képviselőházba. Ez 

arra vezetett, hogy a tehetségesebb arisztokrata politikusok a képviselőházba mentek át, és a 

veszteséget a főrendiház soha nem heverte ki.”16 

Ez a sommás (és konkrét adatokkal kellően nem alátámasztott értékelés) számos kérdést, kutatási 

témát vethet fel, elsőként azt, hogy amennyiben a főrendiház a képviselőházhoz képest alapvetően 

kisebb súlyú tényező volt, vajon mi okozta azt. Milyen közjogi és politikai keretek határozták meg 

a főrendiház politikai és törvényhozási tevékenységét? Mit gondoltak a dualizmus időszakában 

általában a felsőházak szerepéről a hazai kortársak? A hazai, rendi eredetű főrendiház 

feladatkörére, szerkezetére és ezzel összefüggésben a főnemesség politikai szerepére vonatkozóan 

milyen elképzelések fogalmazódtak meg a dualizmus időszakában? Hogyan (milyen úton és 

tartalommal) valósult meg a főrendiház reformja 1885-ben? Milyen szervezeti keretek között és 

formák határozták meg működését? Kik voltak a tagjai? Mik voltak társadalmi és politikai 

jellemzőik? Hogyan működött a ház a gyakorlatban mint törvényhozási intézmény és mint 

politikai fórum? Milyen helyet foglalt el a gyakorlatban a hazai politikai és alkotmányos életben? 

A főrendiház jogkörét, összetételét, valamint a tagok aktivitását milyen mértékben érintette az 

1885. évi reform? Röviden: azt kutatjuk, hogy a főrendiház milyen keretek között működött 

(főrendiházi reform, az intézmény szervezete és jogköre), kik (tagság összetétele), hogyan 

                                                           
13

 Püski L.: A liberális alkotmányosság i. m. 71. 
14

 Tóth-Barbalics Veronika: Az 1905─06. évi politikai válság és a magyar főrendiház. Első Század 2010 (9. 

évfolyam) Rendszerváltások különszám 55−80. 
15

 Tóth-Barbalics Veronika: A főrendiház mentelmi bizottságának működése, mentelmi ügyek a főrendiházban a 

dualizmus időszakában. In: MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 

2010/2011. Szerk. Réfi Attila, Sziklai István. Budapest MTA – ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus 

Kutatócsoport 2011. 137–175. 
16

 Péter L.: Az arisztokrácia, i. m. 204-205. 
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(házszabályok, bizottságok, plénum) és mit tettek (a főrendiház tevékenységének eredménye és 

megítélése). Kutatásaink eredményeit hét átfogó fejezetbe szervezve próbálunk választ adni 

ezekre a kérdésekre.  

 Kutatómunkánk során többnyire, így a főrendiház működésére, összetételére és 

aktivitására vonatkozó vizsgálatok esetében, a dualista államszervezet fennállására terjesztettük ki 

az időhatárt. Bizonyos esetekben azonban (pl. a főrendiház jogkörére vonatkozó elképzelések, 

házszabályok, egyéni életpályák bemutatása során) kitekintést teszünk a korábbi és későbbi 

korszakokra. Úgy véljük, tekintettel a főrendiház a rendi korszakban gyökerező történelmi 

alapjaira, a hosszú időtávú történeti szemlélet alkalmazásának kiemelt szerepe van az intézmény 

jellegzetességeinek megismerésében. Az egyes résztémák kutatásakor visszatérően vizsgáljuk azt, 

hogy a főrendiház 1885-ben végrehajtott reformja az adott területen milyen következményekkel 

járt. Emellett azonban az időfókuszt a vizsgált téma sajátosságainak megfelelően határozzuk meg. 

Ez magyarázza, hogy dolgozatunk első nagyobb szerkezeti egységében, a reformtervekről szóló 

részben a tárgyalás kezdő időhatáraként az 1860-as éveket választjuk, és a főrendiház, illetve a 

felsőtábla átalakítására vonatkozóan korábban született tervek ismertetésétől ezúttal eltekintünk. 

Korábbi kutatásunk során áttekintettük a felsőtábla átalakítására vonatkozóan az 1790-es évektől 

1849-ig született terveket,17 és arra a megállapításra jutottunk, hogy az 1848 előtti átalakítási 

elképzelések a felsőtábla rendi jellegű összetételében és működésében szinte kivétel nélkül csak 

kis mértékű változásokat javasoltak, 1848−1849-ben pedig a polgári államrendszer 

megteremtésével járó egyéb feladatok csak kevéssé adtak lehetőséget a felsőház reformjának 

kidolgozására, az ekkor születtet tervek inkább a politikai és katonai helyzet változására adott 

közvetlen válaszok, semmint távlatos elképzelések voltak. Ennél fogva az 1790-1849 közötti 

terveket a kapcsolódási pontok megléte ellenére nem tekinthetjük a dualizmus időszakában 

született tervek közvetlen előzményének. A longitudinális vizsgálatok mellett az egy konkrét 

történelmi helyzetet elemző esettanulmány eszközével is élünk. A főrendiház 1905−1906. évi 

magatartására vonatkozó korábbi kutatásunk eredményeinek a dolgozatba történt beemelésével 

így próbáljuk megragadni, hogy a főrendiház számára politikai válsághelyzetek esetén milyen 

mozgástér állt rendelkezésre és a ház milyen módon, milyen stratégiát alkalmazva lépett fel. 

 Kutatásaink középpontjában a magyar főrendiház áll, ugyanakkor tekintettel ennek 

intézményi beágyazottságára szükségszerű volt, hogy a hazai törvényhozás egyéb tényezőire 

(képviselőház, uralkodó, kormány) is figyelmet fordítsunk. Emellett párhuzamok és példák 

formájában egyes kérdéseket illetőleg kitekintünk a 19. századi külföldi parlamentáris 

intézményekre, különösen az alkotmányos monarchiák felsőházaira, mindenekelőtt az ausztriai 

Urak Házára, amelynek vonatkozásában elsősorban Gerald Strourzh kutatásaira támaszkodtunk.18 

Összetett kutatási célunk társadalom- és politikatörténeti vizsgálatokat egyaránt 

szükségessé tesz. Ezek disszertációnkban összekapcsolódnak, anélkül azonban, hogy kutatási 

témánk a főrendiház politikai társadalomtörténetére korlátozódna.19 Emellett ugyanis politikai 

eszmetörténeti, szűkebb értelemben vett, a főrendiház szervezetének, illetékességi és hatáskörének 

                                                           
17

 Tóth-Barbalics Veronika: Reformtervek a felső tábla átalakítására a 19. század első felében. In: Fejezetek a 

tegnap világából. Tanulmányok a 19−20. század történelméből. Főszerk. Gergely Jenő. Budapest ELTE 

Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Doktori Program 2009. 76−91. 
18

 Gerald Stourzh: Die Entwicklung der ersten Kammer in der österreichischen Verfassung unter besonderer 

Berücksichtigung der Zeit von 1848−61. [Bölcsészdoktori disszertáció]. Wien Universität 1951.; Gerald 

Stourzh: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer im österreichischen Herrenhause, 1862−1918. In: Mitteilungen des 

Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Bd. LXXIII. Graz−Köln Böhlaus Nachfolge 1965. 63−117. 
19

 A politika- és társadalomtörténet lehetséges kapcsolódási pontjaira, illetve a politikai társadalomtörténetre a 

külföldi és hazai kutatási irányzatok és módszerek áttekintésével ld. Szabó D.: Politikai társadalomtörténet – a 

politika társadalomtörténete, valamint az Aetas folyóirat 2009. évi 3. számában Cieger András, Kövér György és 

Sipos Balázs írását. Cieger A.: A 19. századi politika társadalomtörténetének hazai kutatása; Kövér Gy.: A 

politikatörténet „visszavétele”; Sipos B.: Van-e a politikának társadalomtörténete? 
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fejlődésére összpontosító intézménytörténeti, és érintőlegesen hivataltörténeti vizsgálódásokat is 

alkalmazunk. Ugyanakkor követendőnek tartjuk Helmut Neuhaus álláspontját, aki az 

intézménytörténetet és politikatörténetet egyaránt a modern alkotmánytörténet összetevőinek 

tekinti.20 Az általa az újkori Reichstag leírására alkalmazott kutatási keretet, mely szerint az 

intézmény formális rendszer és informális kapcsolatháló együttese, a magyar főrendiház 

kutatására is alkalmasnak tartjuk. Kutatási témánk több irányból történő megközelítéséből 

adódóan a kutatás során alkalmazott vizsgálatok módszerek és a felhasznált forrástípusok köre 

viszonylag széles.  

 A disszertáció első, a főrendiházra vonatkozó reformtervekkel és az 1885. évi 

reformtörvény megszületésével foglalkozó részében elsősorban a szövegelemzés módszerét 

alkalmazzuk, amely ebben az esetben magába foglalja a rekonstrukciót (elképzelések az 

arisztokrácia és főrendiház politikai szerepére vonatkozóan, a reform országgyűlési vitájának 

állomásai), az összehasonlítást (a reformtervek hatása egymásra, különböző politikai pártok és 

csoportok elképzelései), valamint a törvényjavaslat szövege esetében filológiai jellegű vizsgálatot 

is (a szöveg alakulásának fázisai mint a kompromisszum megszületésének útja). A 

reformkoncepciók vizsgálatánál a kronologikus tárgyalást követően az összefüggések felismerése 

érdekében tematikus áttekintést is alkalmazunk. A főrendiházi reform történeti értékelése 

bemutatásakor a historiográfia módszerére támaszkodunk. A dualizmus kori főrendiház tagjairól 

nem áll rendelkezésre tudományos igényű átfogó archontológia. A közelmúltban megjelent a 

főrendiházi elnökök (az országgyűlés többi elnökeivel közös) életrajzgyűjteménye,21 de Bölöny 

Józsefnek kiterjedtebb körű gépiratos anyaggyűjtése a főrendiházi tisztségviselők nevének, 

hivatali idejének és alapvető életrajzi adatainak felsorolására korlátozódik.22 A fentiekre 

tekintettel a főrendiház általunk vizsgálni kívánt egyes további csoportjaira (pl. a főrendiházba a 

horvát országgyűlés által delegált tagok, az élethossziglan kinevezett tagok, a főrendiházban tag 

protestáns egyházi vezetők) vonatkozóan archontológiai jellegű adatgyűjtésre volt szükség. Az 

archontológiai és biográfiai anyaggyűjtéseink eredményeit számítógépes adattáblákban 

rögzítettük, ez lehetőséget adott az adatok többféle szempont szerinti rendezésére és 

csoportosítására. Az élethossziglan kinevezett, a választott tagok és az örökös tagsági jogban 

részesült személyek, illetve a főrendiház üléseken aktív tagjaira vonatkozó átfogó adatgyűjtésre 

támaszkodva prozopográfiai vizsgálatok útján kíséreljük meg feltárni az említett csoportok 

társadalmi és politikai jellemzőit, valamint főrendiházi szerepét. A főrendiház elnökei, alelnökei 

és háznagyai tevékenységének megismeréséhez szintén felhasználjuk a prozopográfia módszerét. 

A csoportjellemzők kimutatása mellett az életpályák biográfiai elemzése révén az egyéni 

sajátosságok megmutatására is gondot fordítunk. A főrendiházi tagság összetételének vizsgálata 

során elsősorban a kvantitatív elemzés módszerét használjuk, de emellett az örökletes jogú tagok 

esetében a genealógiai kutatás eszköztárát is segítségül hívjuk. A tagság különböző csoportjainak, 

illetve egyes tisztségük vagy aktivitásuk folytán kiemelkedőnek tartott egyes tagok vizsgálatán 

kívül figyelmet szentelünk az intézményi szintű viselkedés vizsgálatának is. A főrendiház 

munkaformái, politikai szerveződése és alkotmányos szerepének megismerésére egyaránt 

figyelmet kívánunk fordítani. Kiemelten foglalkozunk a főrendiház és a kormány 

viszonyrendszerével, amelyet az erre vonatkozó jog- és politikatudományi álláspontok és a 

gyakorlati működés szintjén is be kívánunk mutatni. Szabó Dániel rámutatott, a dualizmuskori 

                                                           
20

 Helmut Neuhaus: Das Reich in der Frühen Neuzeit. München Oldenbourg 2003. (2. Auflage) (Enzyklopädie 

deutscher Geschichte, 42.), 66., 81.; idézi: Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 21. 
21

 Jónás Károly – Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei 1848–2002. Almanach. Budapest Argumentum 

Kiadó 2002. 
22

 Bölöny József : A magyar törvényhozó testületek 1848−1984. 1−2/A köt. Kézirat. Budapest Magyar 

Országgyűlés 1985. 
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képviselőház három rendszeres ún. politikai vitája a költségvetési, a válaszfelirati és a kormányok 

(kormányfők) kinevezésekor lezajló kormányprogram-vita volt.23 A főrendiház politikai 

szerepének megismerése szempontjából hasznosnak tartjuk megvizsgálni, hogy ezeknek a 

vitáknak a főrendiházban mik voltak a jellemzői. A három említett vitatípus közül 

disszertációnkban a költségvetési jellegű (költségvetési, indemnitási és zárszámadási) vitákkal 

foglalkozunk. A választást a terjedelmi korlátok és az indokolja, hogy az állam működése 

szempontjából a legnagyobb súllyal a költségvetési jellegű viták bírtak. A költségvetés 

(indemnitás), illetve az appropriáció megszavazása nélkül a kormány nem rendelkezhetett az 

állami ügyek viteléhez szükséges pénzügyi háttérrel. Ezen kívül a három vitatípus közül a 

költségvetési vita nyújtott leggyakrabban alkalmat a kormány pénzügyi és általános 

tevékenységének értékelésére.24 A költségvetési tárgyalások főrendiházi naplóban megörökített 

szövegének elemzése feltételezésünk szerint a főrendiház tagjainak a kormánnyal kapcsolatos 

alkotmányos és politikai álláspontjának megismerésén kívül lehetőséget ad pénzügyi-gazdasági 

felkészültségük megismerésére is. A főrendiház alkotmányos, politikai és szakmai szerepének, 

illetve a kormány és a főrendiház viszonyrendszerének megértése szempontjából jelentőséget 

tulajdonítunk annak, hogy megismerjük az interpelláció itteni funkcióját, ezért a költségvetési 

viták bemutatását az interpellációk vizsgálatával egészítjük ki. A főrendiháznak a Fejérváry-

kormány alatti tevékenységére vonatkozó esettanulmány az intézmény alkotmányos és politikai 

szerepének megismeréséhez hivatott további adalékokkal szolgálni. A főrendiház átalakítására 

vonatkozóan 1885 és 1918 között megfogalmazódott elképzelések nagy vonalakban történő 

áttekintése reményeink szerint a főrendiházról annak reformja után a hazai politikai életben élő 

kép megismeréséhez nyújt adalékokat. 

 

A kutatáshoz felhasznált források 

A kutatásunkhoz felhasználható nyomtatott források első nagyobb csoportját a főrendiház 

működését szabályozó jogforrások alkotják. A törvények, az országos határozatok, a rendeletek és 

a házszabályok mellett ebbe a körbe tartoznak a házhatározatok, valamint esetjog alapját képező 

országgyűlési döntések és állásfoglalások. Az utóbb említett források fizikailag az országgyűlési 

nyomtatványokban jelennek meg, és a parlamenti szokásjog érvényesülését is ezek (közülük is 

elsősorban a főrendiház és a képviselőház naplói és irományai) segítségével ismerhetjük meg. A 

főrendiház politikai működésére vonatkozóan is alapvető forrásként ezek a dokumentumok 

szolgálnak. Az összehasonlító jellegű vizsgálatokhoz emellett az Urak Háza jegyzőkönyveit és 

házszabályait is használjuk. Forrásaink egy másik csoportját a dualizmus időszakában született 

alkotmány- és politikatörténeti összefoglalások, egyetemi tankönyvek alkotják. További, 

különösen a főrendiházra vonatkozó reformtervek, valamint a reform fogadtatásának 

megismeréséhez nélkülözhetetlen forráscsoportot képeznek az országos és vidéki helyi szintű, 

valamint az ausztriai sajtótermékek. A sajtóban megjelent reformtervek sorát a nyomtatott vagy 

litografált formában önálló, füzetként vagy kisnyomtatványként megjelent röpiratok, valamint 

néhány kéziratos formában fennmaradt tervezet (a főrendiház Deák-pártjának terve, Szilágyi 

Dezső operátuma), illetve Kossuth Lajos esetében (részben a sajtóban publikált, részben csak 

kéziratos formában fennmaradt) levelek keretében megfogalmazott elképzelések egészítik ki. Az 

utóbb említett források átvezetnek a levéltári források körébe, amelyek közül a kutatásaink 

szempontjából legfontosabb a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött 

                                                           
23

 Boros Zs. – Szabó D.: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 100. 
24

 „Parlamenti szokás, hogy amidőn az ország egyévi költségvetése tárgyaltatik, akkor oly tárgyak is, melyek 

inkább a levegőben, mint a költségvetésben vannak, melyek a költségvetésnek egyetlen tételével sem hozhatók 

szoros összefüggésbe, felvettetnek a vita tárgyaiul.” Szász Károly református püspök hozzászólása az 1892. évi 

költségvetési vitában. FN 1892−1896. 1. köt. 1892. júl. 5. (10. ülés) 63. 
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Országgyűlési Levéltár főrendiházi iratanyaga, azon belül is különösen az elnöki és a hivatali 

iratok, valamint a főrendiház által a főrendiházi reform végrehajtása egyes részleteinek 

kidolgozására 1885-ben kiküldött 21 tagú bizottság jegyzőkönyve. A főrendiház összetételének 

vizsgálatához a főrendiház általános iratai között fennmaradt nyilvántartó könyvek, valamint az 

örökös jogú főrendeknek az Országos Levéltár Hazai címeres levelek és nemesi iratok fondjában 

őrzött Családkönyv elengedhetetlen kéziratos forrás. A Miniszterelnökségi Levéltárban található 

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, valamint a Központilag iktatott és irattározott iratok 

gyűjteményében, valamint a Belügyminisztériumi Levéltár elnöki iratanyagában számos a 

főrendiház szervezetére, valamint a kormány és a főrendiház kapcsolatára vonatkozó forrásra 

bukkanhatunk. Ferenc József kabinetirodájának archívumából két magyar referens, Pápay István 

(1827−1897) a Daruváry Géza (1866−1934) hagyatékában az 1885. évi, illetve az 1905-1906. évi 

főrendiházi eseményekre vonatkozó értékes (elsősorban levelekből álló) iratanyag található. 

A korszak egyes politikusainak, id. gr. Andrássy Gyulának, gr. Festetics Taszilónak, Irányi 

Dánielnek, Károlyi Sándornak, Kossuth Lajosnak, Simonyi Ernőnek, br. Wlassics Gyulának 

részben önálló személyi, részben családi fondokban őrzött iratanyagát (elsősorban leveleit) a 

részben a felsőházra vonatkozó elképzelések, részben a főrendiház gyakorlati működésének 

megismeréséhez használtuk fel. Igyekeztünk a dualizmus korában született naplók, 

visszaemlékezések és magánlevelezések minél szélesebb körét bevonni a kutatás keretébe. 

Témánk szempontjából kiemelt jelentőségűek Thallóczy Lajosnak az Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattárában őrzött naplói és feljegyzései, amelyek az 1885. évi és az 1894-1895. évi 

főrendiházi események hátterének jobb megismeréséhez fontos adalékokkal szolgálnak. A kutatás 

során kis mértékben, a főrendiházi ülésrend változásának megismeréséhez képi dokumentumokat 

(grafikus ábrázolásokat és fényképeket) is felhasználunk. A többféle vizsgálati módszer, 

időfókusz és forráscsoport használata reményeink szerint hozzásegít a dualizmus kori főrendiház 

komplex megismeréséhez. 

 

Köszönöm témavezetőm, Pajkossy Gábor támogatását, és hogy a témaválasztástól kezdődően a 

kutatás minden lépésénél, hosszú éveken át folyamatosan segítségemre volt szakmai tanácsaival 

és bátorításával. Ballabás Dániel, ifj. Bertényi Iván, Cieger András, Dobszay Tamás, Erdődy 

Gábor, Somogyi Éva, Szabó Dániel értékes megjegyzéseit, segítéségét szintén köszönöm. 

Köszönöm családom türelmét és támogatását, ezek nélkül nem tudtam volna elkészíteni 

dolgozatomat. 
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I. Polgári államban rendi jellegű vonásokat hordozó intézmény terhe – reformtervek a 

főrendiház átalakítására 

 

Mottó: „Csak ott lehet szó ép fejlődésről, békés haladásról, hol úgy van rendezve az 

államélet, hogy minden pillanat a múlt folytatásának s a jövő kezdetének tetszik, ahol a történetet 

közvetíteni tudják a jelen szükségeivel, s a régit nem dobják el, mivel régi, de nem is tapadnak 

ahhoz makacs önhittséggel; amiből következik, hogy a felsőháznak úgy kell rendezve lenni, hogy 

szervezete által a merev tespedés veszélyeit is kikerüljük. […] Ami csupán a múlttal áll 

összeköttetésben nem vehet tevékeny részt a jelen fejleményeiben, s a legerősb erősség is hamar 

romba süllyed, ha nem újítják meg egyetlen elkorhadt kövét sem, s a szükséghez képest nem 

építenek folyvást rajta.”25 

 

A szabadságharc leverését eredményező orosz intervenció következtében az 1848–49-ben 

született tervek megvitatására, megvalósítására nem maradt idő. A reform kérdése az alkotmányos 

viszonyok, továbbá az ország integritásának és (korlátozott) szuverenitásának visszanyerését 

követően kerülhetett ismét napirendre. A főrendiház a polgári kor igényeinek megfelelő 

átalakítása 1867 és 1885 között nem tartozott a legsürgősebb problémák közé, de vissza-

visszatérő eleme volt a politikai diskurzusnak. A megoldás lehetőségeinek taglalása 

politikatudományi értekezésekben, a politikai publicisztikában, pártprogramokban, parlamenti 

felszólalásokban egyaránt szerepelt, és az egymást követő kormányok is többször foglalkoztak 

vele. A következőkben a tudományos és politikai körökben megfogalmazódott elképzeléseket 

kívánjuk bemutatni. A reformtervek áttekintéséhez segítséget nyújtott Dezső Gyula és Tóth 

Lőrinc korabeli értekezése, Zsedényi Bélának a felsőház 1927-as újjászervezése idején megjelent 

kismonográfiája, valamint Püski Levente és Szalai Miklós 1885. évi reformmal foglalkozó 

tanulmányai, de – különösen a kormányok részéről 1867 és 1883 között született tervek esetében 

– további forrásfeltárásra is szükség volt.26 Az említett ismertetéseket kiegészítjük nemcsak 

további röpiratok elemzésével, hanem eddig kevésbé vizsgált forrástípusok (pártprogramok, 

sajtócikkek, kéziratos tervezetek) bemutatásával. Végigkövetjük az országgyűlésen beterjesztésre 

kerülő törvényjavaslat megszületésének 1883. január (Tisza Kálmán miniszterelnök a magyar 

minisztertanács elé terjesztette a javaslat kidolgozásakor követendőnek tartott elveket) és 1883. 

október (a törvényjavaslat képviselőházi benyújtása) közötti időszakát.27 A javaslat 

formálódásának bemutatása során kitérünk Tisza Kálmánnak a főrendekkel tartott értekezleteire, 

amelyeknek a kutatás eddig alig szentelt figyelmet. 

Mielőtt a reformelképzelések ismertetésébe belekezdenénk, kitekintünk a második kamara 

intézményi szerepéről a 19. század második fele magyar politikai filozófiai és politikaelméleti 

gondolkodásában megjelent elképzelésekre. Tesszük ezt azt feltételezve, hogy ezek a művek a 

hazai politikai gondolkodás számára elméleti bázist biztosítottak a felsőházra vonatkozó 

koncepciókhoz.  

 

  

                                                           
25

 Eötvös J.: A XIX. század 2. köt., i. m. 185. 
26

 Tóth-Barbalics V.: A „korona védpajzsa” vagy „észarisztokrácia”?, i. m. 725−728.; Tóth-Barbalics V.: 

Kossuth Lajos és a főrendiház polgári átalakítása i. m. 87. 

A főrendiházi reform kérdésének újabb, részben kutatásainkra alapozó összefoglalása: Szalai M.: Főrendiházi 

reform, i. m. 1292−1338. 
27

 A törvényjavaslat szövegének további alakulására, a képviselő- és főrendiházi bizottsági és plenáris 

tárgyalásokon javaslatba hozott változásokra a későbbi fejezetekben térünk ki. 
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1. A főrendiházi reformról gondolkodás elméleti háttere 

 

1.1. A magyar politikai filozófia a kétkamarás parlamentről és a második kamaráról a 19. 

század közepén és a század második felében 

1.1.1. Br. Eötvös József a felsőház hivatásáról 

Az „angolos irány”, amely az angol és a magyar alkotmány hasonló vonásaira hivatkozva az 

angol fejlődést állította mintaként a hazai társadalmi és politikai modernizáció elé, a 18. század 

végétől állandó eleme volt a hazai politikai gondolkodásnak. 28 Br. Eötvös József az 1840-es évek 

közepén szintén az angol arisztokráciát állította magyar társai elé példaként. Az angol főnemesség 

a „polgári elemből”, „mely erősebb, mint hogy neki összeütközés esetében ellenállhatna, 

hatalmának fő támaszát csinálá, érdekeit, mennyire lehet, vele azonosítá, s így eszközölhette, 

hogy kiváltságai a közös szabadsággal ugyanazon garanciák alatt álljanak. […] [H]a befolyást 

kívánunk, ezt csak azon elem segedelmével érhetjük el, melyben a jelenkorban valódi életerőt 

találunk, s ha gróf Széchenyi szavajárása szerint alkotmányunk sáncai közé új védelmezőket 

veszünk be, senki sem fog többet nyerni, mint mi, kiknek e sáncok védelme leginkább érdekében 

fekszik.” – írta Eötvös.29 

Eötvös A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra című, 1849–1853 között 

született munkájában az angol kormányzati rendszer szintén mintaként jelent meg.30 Kívánatos 

eszményként szerepelt művében az „angol típusú” hatalommegosztás, de azt nem mindenütt 

tartotta aktuálisan megvalósíthatónak. Nagyszabású politikafilozófiai művében a francia 

restauráció korának vitáihoz kapcsolódva vizsgálta népszuverenitás és szabadság viszonyát, 

forradalom és demokrácia kapcsolatát, a szabad egyház és a szabad állam kérdését. Az 1848-as 

forradalmak tanulságai nyomán a népszuverenitást és a demokráciát elutasította, átmeneti 

kényszermegoldásként az abszolút monarchiát javasolta.31 A hatalom egy személy vagy 

társadalmi csoport általi kisajátítását azonban távlatilag nem tartotta kívánatosnak, mert az 

egyeduralom nem tartalmaz garanciát az egyéni szabadságra nézve. Úgy vélte, hogy az 

önkényuralom kialakulását nem a hatalmi ágak elkülönítése, hanem a hatalmi tényezők 

(politikailag megszervezett, saját intézményeket alapító csoportok) elkülönülése és egymást 

korlátozó hatása képes meggátolni. A felsőház hivatásával és összetételével nem kifejezetten a 

magyarországi viszonyokat vizsgálva, hanem elméleti szinten foglalkozott. 1848 előtt a 

szuverenitás egyetlen birtokosának a népakaratot megtestesítő népképviseleti országgyűlés 

alsóházát tekintette, 1849 után azonban „az elhamarkodás veszélyének” elhárítása érdekében a 

képviselőházban kifejezésre jutó népszuverenitás érvényesülését több eszközzel – többek között a 

felsőház intézményével – is korlátozni kívánta. A felsőház létezése mellett általában felhozott 

érveknek azonban nem mindegyikével értett egyet. Cáfolta, hogy kizárólag a második kamara 

feladata lenne a törvényhozást megóvni az elhamarkodástól. Rámutatott, hogy ügyrendjének 

megfelelő szabályozása esetén a képviselőház is képes erre. Azt hangoztatta, hogy a kizárólag a 

haladás korlátozására kárhoztatott felsőház elkopik, akár a gyakran használt kerékkötő, és éppen 

kritikus helyzetben lesz képtelen ellátni feladatát. Kétségbe vonta azt a vélekedést is, miszerint „a 

társadalom legmagasabban álló osztályainak” a felsőházban kell külön törvényhozói állást 

                                                           
28

 Concha Gy.: Az angolos irány, i. m. 33. 
29

 [Br. Eötvös József]: Egy arisztokrata levelei IV. (Városi ügy 1.). In: Eötvös J.: Reform és hazafiság 2. köt., i. 

m. 296–297.  
30

 Schlett I.: A politikai gondolkodás 2. köt., i. m. 63. 
31

 Eötvös úgy vélte, hogy Franciaországban hiányzik az arisztokrácia tekintélye, szétzilált állapotában nem 

alkalmas törvényhozási feladatának betöltésére. Kész volt elfogadni Guizot elképzelését, hogy az új arisztokrácia 

a két nagy pártból a vagyon alapján szerveződhetne, de az akkori helyzetet nem tartotta erre megfelelőnek, ezért 

elkerülhetetlennek vélte az abszolút uralkodók átmeneti uralmát. Gángó G.: Evangéliumi erkölcs, i. m. 363–

364.; Gángó G.: Eötvös, i. m. 12., 230–231. 
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biztosítani. Kijelentette, hogy tévedések során alapul az elgondolás, amely a felsőházat 

nagybirtokosokból, nagyiparosokból és tőkepénzesekből állítaná össze, kiegészítve a tagságot 

néhány a tudományok, a művészetek vagy az állami szolgálat terén kitűnt személlyel. Tévedés 

ugyanis azt hinni, hogy a nagybirtok, a nagyipar és a nagytőke érdekei különböznek a kisbirtok, a 

kisipar és a kistőke érdekeitől, ugyanis mindkét réteg magatartását meghatározza, hogy 

ragaszkodik a tulajdonához. Eötvös rámutatott, hogy az említett osztályok csekély létszámuk 

dacára magasabb állásuknál és képzettségüknél fogva rendszerint többséget képeznek a 

képviselőházban. A társadalmi ellentétek kiéleződéséhez vezet az, ha „az állampolgárok 

gazdagabb osztályainak” érdekei külön kamarában nyernek képviseletet. Eötvös úgy vélte, az 

anyagi érdekek egyébként sem nyerhetnek védelmet parlamenti képviselet útján, abból a lélektani 

okból kifolyólag, hogy „az ember, főleg magasabb társadalmi állásban, mindig akkor érzi magát a 

leggyöngébbnek, ha saját anyagi érdekeiről van szó.” Végül azért sem lehet a felsőház feladata a 

vagyonos osztályok érdekeinek védelme, mert az adómegajánlás és az adóügyi kérdések 

kezdeményezése sehol sincs a második kamarára ruházva. Eötvös hibásnak tartotta a felsőház 

mellett felhozott azon érvet is, hogy a trón és a nép közötti közvetlen összeütközés kikerülése 

miatt van rá szükség. A királyt a vétó túl gyakori alkalmazása alól csak egy tőle függő, teljesen 

vagy nagyrészt általa kinevezett tagokból álló második kamara mentesíthetné, ez azonban a 

trónnal való minden összeütközésnél szükségszerűen megadná magát. Eötvös azt hangoztatta, 

hogy a felsőház sohasem tudott hosszasan ellenszegülni a népkívánatoknak, és a felsőház inkább 

szorul a trón védelmére, mint fordítva. Ezek után Eötvös a felsőház feladatát úgy határozta meg, 

hogy „a pillanat valódi és képzelt szükségeinek rohamában a történeti jogot képviselje. […] Nem 

a haladás akadályozása végett van szükség a felsőházra, hanem csupán hogy annak irányát 

meghatározza, közvetítő legyen mintegy a múlt és jelen közt, a fönnálló viszonyok keretébe 

beillessze, ami elutasíthatlan szükségessé vált, hogy az újdon ellentétben ne álljon a fennállóval, 

hanem inkább annak további fejleményéül tűnjék föl”. Eötvös szerint a felsőház akkor 

rendelkezik létjogosultsággal, ha az állam minden konzervatív elemét képviseli. A felsőháztól 

leginkább akkor várható a történeti jog fenntartása, ha a tagok személyesen is érdekeltek benne. A 

második kamarának ezért döntő mértékben olyan tagokból kell állnia, akik születésüknek 

köszönhetik állásukat (mint az angol felsőháznál), vagy pedig a választást és kinevezést olyan 

feltételekhez kell kötni, amelyek maguk is történeti jogok eredményei, olyanokat kell kiválasztani, 

akik alkalmasak a történeti jog képviseletére (példaként az amerikai szenátust hozta fel). Eötvös 

szerint a született törvényhozók ellen felhozható érvek eltörpülnek az örökös pairség (és egyben 

az örökletes királyság) mellett szóló sok százados tapasztalat mellett, miszerint „a népválasztás, 

vagyis a korlátlan haladás vagy legalább szüntelen változtatás elve csak ott szült az államra nézve 

üdvös eredményeket, hol az örökösödés, vagyis az állandóság elve mérséklé”. Ebből következően 

Eötvös álláspontja szerint az alkotmányos monarchia – ahol a hatalomgyakorlásban az uralkodó, 

az arisztokrácia és a nép egyaránt részt vesz – belső szervezettsége képes leginkább garantálni a 

szabadságot.32 Eötvösnek a felsőházra vonatkozó nézeteit a dualizmus időszakában több a magyar 

főrendiházzal foglalkozó hazai szerző bírálta, ezekre a kritikákra az illető politikatudós, közjogász 

műveinek ismertetésekor térünk ki. 

 

                                                           
32

 Eötvös J.: A XIX. század 2. köt., i. m. 179–188. 

Mint arra több kutató, legújabban Mester Béla rámutatott Eötvös munkája és John Stuart Mill Considerations on 

representative government (A képviseleti kormány) című műve több ponton, így a második kamaráról szóló 

részben is, tartalmaz hasonló elgondolásokat, holott a megírás időpontjában a két gondolkodó még nem ismerte 

egymás szövegeit. Mester B.: Mill magyarországi recepciója, i. m. 6. jegyzet 

A felsőház melletti érveket mérlegelésekor vagy a második kamara kívánatos összetételekor Ugyanakkor utóbbi 

kérdésben Eötvös az örökletes arisztokráciára, Mill az államélet különböző területein tapasztalatot szerzett 

szenátorokra kívánta helyezte a súlypontot. 
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1.1.2. Br. Kemény Zsigmond a magyar arisztokrácia és a felsőház nemzeti szerepéről 

Br. Kemény Zsigmond 1850–1851-ben megjelent Forradalom után és Még egy szó a forradalom 

után című röpirataiban Eötvöshöz hasonlóan az addigi liberális törekvések kritikáját adta és a 

liberalizmus tartalmának újrafogalmazását kísérelte meg.33 Kemény azonban az 1848–1849-es 

forradalmi évek tanulságait kifejezetten Magyarország szempontjából vizsgálta. A felsőház 

átalakításával művében közvetlenül nem foglalkozott, de az intézmény szerepére vonatkozóan 

néhány fontos, a hazai liberális gondolkodásban később is felbukkanó megállapítást tett. A 

főrendiház átalakításáról való gondolkozást 1867 után is befolyásoló tényezőre hívta fel a 

figyelmet, amikor arról írt, hogy 1848 elején miért nem követelték még a radikálisok sem a 

felsőház eltörlését vagy gyökeres reformját: „A nemzetiség [értsd: magyar nemzeti érzés] inkább 

konzervatív, mint szabadelvű irányából következett, hogy a felsőház eltörlését a radikalizmus nem 

merte sürgetni, sőt még reorganizációját is halasztotta. Ugyanis a mágnásokban és egyházi 

főnökökben mit kíméltek a haladás szélső színezetei is? […] Hogy hazánkban a nagybirtokok 

majd mind a magyar faj kezei között voltak, ezt a statisztikus világosan kimutatta. […] [A] 

felsőpapság szintén magyar érzelmű volt, és helyzeténél fogva nem is fordíthatta befolyását a 

nemzetiség ellen, ez vala az ok, mely miatt a mágnások tábláján csendesen ülhettek, és a 

reformpárt óvakodóbb egyénei által jogköre nem illetteték. […] A magyar okosabb volt, mintsem 

egy megkövült arisztokráciai rendszert célnak tekinthetett volna, ezért hajlott a szabadelvűségre; 

de viszont nemzetibb érzelmű vala, mintsem a szabadelvűséget oly gyorsan vigye a szélső 

határokig, ne maga számára díszítse föl a hazát.”34 Kemény szerint „a magyar nemzetiség 

ügyének” „konzerváló ereje” volt, és csak az 1848. februári forradalmi események hatására 

fogadta el az országgyűlési többség Kossuth azon eszméjét, miszerint „a szabadság […] akkora 

olvasztó erővel bír, hogy aki a szabadságot ígéri, a többi népfajok a szabadságért nemzetiségöket 

fogják odaadni”. Kemény gr. Széchenyi István reformkori politikája követendő elemeként 

említette a gróf nézetét, hogy „az arisztokratikus érdekeket, melyek hazánkban a legnagyobb erők 

felett rendelkeztek, nem megbuktatni, hanem szabályozni, használni és természetes hatásköreikre 

utasítani kell.” Széchenyi ellenezte, hogy „az egész alkotmány csak egy szabadalmas osztály 

számára létezzék, de viszont akkora tért sem kívánt a demokráciának nyitni, hogy egy tekintélyes 

felsőház elemei lehetetlenné váljanak.”35 Ennek megfelelően Kemény – azt vallva, hogy tartós 

eredmények csak a történeti jog tiszteletben tartásával születhetnek meg – olyan államszervezetet 

képzelt el, amelyben a népképviseleti rendszer kiegészül az arisztokrácia érdekeit érvényesíteni 

tudó felsőházzal.36 Kemény 1853-ban így konstatálta az arisztokrácia módosult helyzetét: 

„elvesztette politikai jogaival együtt régi pályakörét. […] De a birtok erkölcsi súlyát most is úgy 

vetheti mérlegbe, mint régen. […] Továbbá […] régi meggyökeresedett tekintélyénél fogva a 

hangadó társaskörökben. […] Minden kérdésnél befolyásának nyoma jelenleg is fölmutatható.” 

Az 1850-es évekre vonatkozó jellemzése szerint az arisztokrácia „nemzeti iránya” „a többi osztály 

míveltsége, közszelleme, önérzete” fejlődésének, a politikai jogok kiterjesztésének köszönhetően 

már nem volt „életkérdés”, de továbbra is fontos volt. Magyarország a birodalmi centralizáció 

                                                           
33

 Schlett I.: A politikai gondolkodás. 2., i. m. 16. 
34

 Kemény Zs.: Forradalom után, i. m. 238–239., 240., 243. 
35

 Kemény Zs.: Még egy szó, i. m. 421., idézi: Schlett I.: A politikai gondolkodás. 2., i. m. 93. 

Széchenyi István 1844. október 3-ben a felsőtáblán a zsidóság polgári egyenjogúsításáról szóló vita során gr. Zay 

Károlynak és gr. Pálffy Józsefnek a tábla összetételét támadó, illetve az eltörlését felvető beszédére reagálva 

kifejtette, hogy a magyar arisztokráciának fontos nemzetfenntartó szerepe van, amit nem tudna biztosítani egy 

tisztán népképviseleti országgyűlés. Főrendi tábla naplója 1843−1844. 315–318.; Lackó M.: Széchenyi elájul, i. 

m. 31. 
36

 Schlett I.: A politikai gondolkodás. 2., i. m. 107. 
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következtében nem létezett önálló „politikai nemzetiségként”, ezért Kemény kívánatosnak 

tartotta, hogy a mágnások nyelvüket, kulturális érdeklődésüket tekintve is magyarrá váljanak.37 

Schlett István Eötvös és Kemény 1850-es évekbeli műveiben az ekkortájt Európa-szerte 

megjelenő berendezkedő (a kormányzás pozíciójából politizáló) liberalizmus vonásaira mutatott 

rá. Ilyen vonás a demokratikus köztársasággal szemben az alkotmányos monarchia 

államformájának előnyben részesítése, kompromisszum keresése a feudalizmus és a rendiség 

erőivel, valamint az „angol” jelzővel illetett, az organikus, kompromisszumos fejlődés elvére és a 

történeti jogra építő modell preferálása a múlttal való radikális szakítást, a forradalmat és a 

természeti jog elvét elfogadó „francia modellel” szemben.38 Ezekkel a jellemvonásokkal az 1867 

utáni hazai államfilozófiai, alkotmányjogi értekezésekben és politikai röpiratokban is gyakran 

találkozunk. Ebben minden bizonnyal nagy szerepe volt annak, hogy az angol-magyar 

párhuzamos jogfejlődés koncepciója időszakunkra erősen meggyökeresedett a nemzeti 

öntudatban.39 

Keménytől némileg eltérően látta az 1850-es évek közepén Mocsáry Lajos40 a hazai 

főnemesség aktuális helyzetét. Az újabb nemzedékek körében „örvendetes jelenségként” 

tapasztalta a nemzeti szellem erősödését. Úgy ítélte meg azonban, hogy az arisztokrácia „tejföle”, 

„legnagyobb neveink” levetkőzték „eredeti jellemöket s lettek a nagy világon lézengő 

kosmopoliták és vándor lovagokká”. Ugyanakkor belátásra és türelemre intett: méltánytalanság 

azt követelni, hogy az arisztokraták „csupa Széchenyi Istvánok legyenek”, a nem magyar beszéd, 

„német köntös” ellenére is érezhet valaki „mint igaz magyar”. Mocsáry feltehetően az abszolutista 

kormányzás enyhítése érdekében való közbenjárásra célzott, amikor azzal zárta gondolatmenetét, 

hogy „de volna sok, igen sok, mi mostani helyzetünkben megvárható lenne aristokratiánk 

részéről”.41 

 

1.1.3. Taray Andor az állam és emberiség szempontjait képviselő felsőházról 

Taray Andor42 1870-ben megjelent alkotmányfilozófiai értekezésében a népképviseleten alapuló 

parlamentáris rendszer keretei között igyekezett megtalálni a felsőház helyét. Bevezetésként 

annak a nézetének adott hangot, hogy ehhez a kormányzati rendszerhez az egykamarás 

törvényhozás illik: „Az állam belügyeire vonatkoztatván a kormányzat, ezt pedig feltétlenül 

intézvén az uralgó többség saját kifolyású kormánya által: nem képzelhető, hogy egy tényleg 

létező felsőháznak […] megkísérlett ellenzése a parliament bizalmára támaszkodó kormánynak 

cselekvését akár megakadályozhassa, akár elzsibbaszthassa”. Kijelentette, hogy a gyakorlat azt 

mutatja, hogy ahol felsőházak léteztek, „inkább díszítései voltak a parliamentek egyszerű 

alakzatának, mint egyenjogú részesei kormányzási hatalmának”.43 A parlamenti rendszer 
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 Kemény Zs.: Élet és irodalom. 2. rész, i. m. 183–186. 
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 Schlett I.: A politikai gondolkodás. 2., i. m. 198–199. 
39

 Erre vonatkozóan ld. Cieger A.: A pecsét sok oldala, i. m. 408. 
40

 Mocsáry Lajos (1826−1916) középbirtokos nemesi család leszármazottja, br. Wesselényi Miklós özvegyének 

férje, közíró, politikus. 1861-ben a Felirati Párt országgyűlési képviselője, 1865-ben a Balközép Párthoz 

csatlakozott, majd 1874-től tíz éven keresztül a Függetlenségi Párt elnöke volt. Ezt követően 1892-ig a 48-as 

Függetlenségi Párt soraiban, majd pártonkívüliként volt tagja az országgyűlésnek. 
41

 Mocsáry L.: A magyar társasélet, i. m. 58., 62., 70. 
42

 Taray ( eredetileg: Chachinovich) Andor (Endre) (1822–1900) ügyvéd, bíró, politikus. Pécs aljegyzőjeként 

kezdte nyilvános pályáját, majd 1850-ig a város főjegyzője volt. Törvényszéki ülnök, majd 1865 és 1870 között 

a pécsi püspökség uradalmának kormányzója volt. 1874–1875-ben Pécs polgármestere volt. 1872-től három 

ülésszakon át a kormánypárt színeiben az országgyűlésen is képviselte a várost. 1884-ben a magyar királyi 

pénzügyi közigazgatási bíróság ítélőbírája lett. 1894-től az Erdélyrészi Kárpát-egyesület Székesfővárosi 

Osztályának választmányi tagja volt. 
43

 Taray A.: Kiderítése, i. m. 11. 

Taray azt tartotta, hogy a parlamentáris rendszerrel szemben az amerikai elnöki rendszerben, ahol a kormány 

„nem az uralgó pártnak kebeléből ered annak szellemeként – hanem az államelnök által választatik és annak 
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„gyarlósága” miatt azonban mégis szükségesnek tartotta a felsőházat. Úgy vélte, hogy a 

forradalmakat, amelyeket általában „visszahatás” és „visszaesés” követ, és ezért elkerülendőek, az 

egykamarás népképviselet nem képes megelőzni, mert nem alkalmas arra, hogy megjelenítse az 

állampolgárok összességének akaratát. Taray könyvének 1874-ben megjelent második kiadásához 

írt bevezetőjében azt hangoztatta, hogy az 1871. évi franciaországi események az ő álláspontját 

igazolták, miszerint „békét és szabadságot a parliamenti rendszer egymagában nem biztosít, ha 

saját törekvéseinek iránya, és mérséklése biztosítva nincs”.44 A képviselők utasítással ellátását 

nem tartotta tanácsosnak a választók politikai tájékozatlansága miatt. A szavazati jog 

megszorítását szintén elutasította, mert az „nem gyógyszer, hanem valóságos császármetszés az 

alkotmány fogalmán”. A probléma orvoslására a felsőházat tartotta alkalmasnak. A második 

kamara ugyanis „a képviselet fogalmát valósítaná ott, hol arra a képviselet szerkezete nem 

képes”.45 Taray rámutatott, hogy az alsóház által elfogadott törvényjavaslatok „a pártok 

hullámzását” tükrözik, „egyedi időnek, helynek, viszonyoknak” a sajátosságait hordozzák, ami „a 

törvényben rejlő gondolat és fogalom általános feltétlen érvényesítését korlátozza”. A felsőháztól 

várta, hogy az állam és az emberiség fogalmának magaslatáról megítélve minden 

törvényjavaslatot, az abban „felderíthető ellentéteket, a közte és a fogalom között létező 

különbségeket egy magasabb szempontból” feloldja. Az alsó- és a felsőház kapcsolatáról 

dogmatikusan és túlzott optimizmussal azt vallotta, hogy eltérő személetmódjuk következtében 

„ellentét a két ház között alig képzelhető; fellépése pedig a felsőháznak ott, hol helye van, 

sikertelen sohasem lehet, miután a magasabb szempont az alantinál erősebb vonzást gyakorol az 

emberre”.46 

A felsőház feladatának tartotta, hogy „az események rohamából netalán fejlődhető 

sebességet a rendes haladás ütemébe vezesse”. Ugyanakkor helytelenítette, hogy a felsőházra 

biztonsági szelepként tekintsenek. Megállapítása szerint ahol az alsóház hibái folytán forradalom 

tört ki, ott a felsőház nem volt képes biztonsági szelepként működni. A fentiek következtében a 

felsőház ideális esetben nem olyan személyiségekből áll, akiket a nyugalom vágya, illetve a 

változás gyűlölete vezérel, hanem akiket „az állam és az emberiség tiszta fogalma” hat át. 

Munkájában foglalkozott a magyar főrendiház átalakításának kérdésével is, erre a reformterveket 

ismertető fejezetben térünk majd ki. 

 

1.1.4. Kuncz Ignác és a nemzeti akaratot szublimáló felsőház 

Kuncz Ignác47 1888-ban, tehát már a magyar főrendiház reformját követően megjelent, majd több 

kiadást megért A nemzetállam tankönyve című állambölcseleti munkájában azt a nézetet 

képviselte, hogy „nemzetállamban szükséges a két kamara; mert itt [a „társas” vagy „társadalmi” 

állammal szemben]48 nem arról van szó, hogy a polgárok akarathalmaza, mint valami változhatlan 

                                                                                                                                                                                     
felelős”, a két kamara természetesen, szükségszerűen egészíti ki egymást közös hivatásuk teljesítésében, az 

alkotmány védelmében az államelnök esetleges túlkapásaival szemben. Uo. 31. 
44

 Taray A.: Parliamenti felsőház, i. m. 1. 
45

 Taray A.: Kiderítése, i. m. 66. 
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 Taray A.: Kiderítése, i. m. 70–73. 
47

 Kuncz Ignác (1841–1903) jogtudós, jogfilozófus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja. 

Elméleti közjogi munkássága mellett életműve elsősorban az államtudomány jogfilozófiai szempontú 

művelésében jelentős, nevéhez fűződik a 19. század végi nemzetállam-elmélet legrészletesebb kidolgozása. 
48

 Kuncz nemzetállamnak azt az államot tekintette, amelynek hatóereje az egyéneket magába olvasztó nemzet, 

szemben az olyan államalakulattal, amely csak az egyesek érdekéért van, és nem ismeri el a nemzetet mint 

osztatlan személyes lényt, hanem csak egyének kapcsolatát. Az utóbbi típusba sorolta a társasági 

(népszuverenitási) államot. Amíg a népszuverenitási államban a személyek egy nagy köre (az összes polgárok) a 

személyek egy kis körével (parlamenti tagok) áll szemben, mint meghatalmazó a meghatalmazottal, addig a 

nemzetállamban a parlamenti szervezet nem képviselet, hanem a nemzet közvetlensége minden polgárban, célja 

pedig az, hogy a nemzeti gondolatok a parlament vezetése alatt tisztuljanak és magasabb formában fejeződjenek 
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kövület, napfényre jöjjön, hanem arról, hogy a nemzetnek, mint egy személynek, gondolata és 

akarata az összes polgárokban fejlődjék, és teljesen megérjék”. A két kamara szükségességét tehát 

az eddig ismertetett szerzőkkel ellentétben nem politikai vagy társadalmi, hanem lélektani okból 

vezette le. A felsőháznak azonban ő is korrekciós szerepet tulajdonított, amennyiben az alsóház, 

az „érzelemtől lángoló nemzeti észnek orgánuma” mellett a „hideg megfontolás” intézményének 

szerepét szánta neki. „A fölsőház hivatása a nemzeti akaratnak segítségére jőni, de soha az érett és 

megtisztult nemzeti akaratnak útját állni”– írta Kuncz, majd kifejtette, hogy a felsőház hivatását 

nemcsak a reformok fékezése vagy megállítása, hanem a haladás kezdeményezése formájában is 

betöltheti, ezért téves a második kamarára a kerékkötő-analógiát alkalmazni (mint ahogy ezt 

Eötvös József tette). Azt tartotta, hogy a felsőházban csak egyéni meggyőződések kaphatnak 

hangot, mert „a párt a gondolatot mindig az érzelem és szenvedély tüzébe sodorja”. Nem 

tekintette a felsőház feladatának, hogy a képviselőházzal szemben a konzervatív elemek, az 

arisztokrácia érdekeit érvényre juttassa, vagy hogy az alsóház ellenében a történeti hagyomány 

képviselje. Azt tartotta ugyanis, hogy az alsó- és a felsőházban egyaránt lennie kell konzervatív és 

progresszív elemnek, arisztokratikus szellemnek és demokratikus iránynak, és mind a két 

kamarának őrködnie kell a történelmi kontinuitás felett. Ellenkező esetben a két kamara nem alkot 

egységes nemzeti szervezetet, hanem két ellenséges táborból álló, „belső meghasonlásban levő 

érdekképviselet” lesz.49 

 

1.2. Államtudományi tankönyvek, politika- és jogtudományi értekezések a magyar második 

kamaráról 

A politikai tudományok hazai egyetemi oktatásának gyökerei a 18. század derekáig, a Politico-

cameralis Tanszék 1769. évi felállításáig nyúlnak vissza, a kiteljesedés azonban a dualizmus 

időszakában következett be: a budapesti egyetemen 1867-től a „politika” tárgyat (alkotmányi és 

közigazgatási politikát) általánosan kötelező, két féléven át heti öt órában hallgatandó tárgyként 

oktatták. 1873-ban önálló Alkotmányi és Közigazgatási Politikai Tanszék felállítására került sor. 

1875-ben lehetővé vált külön állam- és külön jogtudományi doktorátus megszerzése. Az új 

szigorlati szabályzat szerint a hallgatóknak politikatudományi ismereteikről az államtudományi 

doktorátus elnyeréséhez szükséges első szigorlat keretében kellett számot adniuk.50 Az 1872-ben 

felállított kolozsvári egyetem jogi karán szintén folyt ilyen oktatás.51 A jogakadémiák 

többségében ugyancsak kötelező tárgy volt a politika.52 

A politikai tudományok oktatói előadásaikban és tudományos munkáikban természetesen 

foglalkoztak a törvényhozó test szerkezetének és jogállásának kérdésével is. A 19. században 

megjelent hazai munkák nem kapcsolódtak szorosan a hazai viszonyokhoz, sőt egyes szerzők 

kifejezetten elhatárolták művüket a gyakorlati politikától, publicisztikától. Ugyanakkor gondolati 

rendszerük több esetben a fennálló politikai berendezkedés igazolására szolgált.53 Az egyetemi 

tankönyvek az elit utánpótlását jelentő egyetemi ifjúság szocializálódását befolyásolták.54 Az, 

hogy a tankönyvekben a felsőház milyen ideáltípusa jelent meg, befolyásolhatta az értelmiségnek 

az intézményről alkotott felfogását. A főrendiház reformjára vonatkozó tervek gondolati 

hátterének megértéséhez szükségesnek tartottuk vizsgálatunkba bevonni néhány tudományos 
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formában csak a jövőben fog kifejlődni. Concha Gy.: Államtani problémák, i. m. 86., 88–89. 
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 Kuncz I.: A nemzetállam tankönyve 255–258. 
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 Eckhart F.: A jog- és államtud. kar tört., i. m. 504.; Arczt I.: A „politikai tudományok” oktatása, i. m. 77−87. 
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 A kolozsvári egyetem tört., i. m. 117. 
52

 Arczt I.: A „politikai tudományok” oktatása, i. m. 85. 
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 Ez a kettősség megfigyelhető pl. Concha Győző Politika című munkájában. Cieger A.: Pártok (és 

parlamentarizmus), i. m. 48. 
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 Cieger A.: Pártok (és parlamentarizmus), i. m. 44. 
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értekezést is. Ezen kívül a tankönyvek, értekezések szerzői közül volt, aki gyakorlati téren, 

politikusként is foglalkozott a főrendiházi reform kérdésével. 

 

1.2.1. Kautz Gyula politikatudományi tankönyvei 

Kautz Gyula55 1876-ban megjelent politikatudományi kézikönyvében államfilozófiai és 

politikatudományi művek gazdag sorára támaszkodva mutatta be a törvényhozó test szerkezetének 

alapvető formáit, majd a népképviselet és az „érdek szerinti képviselet” előnyeit és hátrányait. Ezt 

követően részletesen taglalta az „egy- vagy kétkamara-rendszer” kérdését. Ismertette az 

egykamarás országgyűlés híveinek – az amerikai Benjamin Franklinnek, az angol John 

Miltonnak, Walter Bagehotnak, a skót James Mackintoshnak, a francia Anne-Robert-Jacques 

Turgot-nak, Alphonse Lamartine-nak, a német Johann Christoph Aretinnek, Karl Wenzeslaus 

Rodeckher von Rottecknek, Carl Levitának és Joseph von Heldnek, valamint a magyar Benczur 

Jánosnak – érveit. Ezek szerint ahogy az újkori államokban a nemzet és a „nemzetakarat” egy, 

úgy az azt képviselő parlament is csak egységes szervezetű lehet; a kormány, a nép és a képviselet 

közötti összhang csak egykamara-rendszer mellett érhető el; a kétkamara-rendszer által a 

népképviselet önmagával hozatik összeütközésbe, amely a nemzet erejének gyöngüléséhez és a 

kormány hatalmának túlzott megnövekedéséhez vezethet; az egykamara-rendszer az ügyek 

gyorsabb elintézését biztosítja és kizárja a kamarák konfliktusát; az elhamarkodottság egy kamara 

esetében jelentkező veszélye megfelelő tárgyalási rend által elhárítható; örökletes vagy 

élethossziglan kinevezett felsőház esetén megszorítást szenved az uralkodó országgyűlés-

feloszlatási joga; tarthatatlan felfogás, hogy az egyik kamara a konzervatív, a másik a progresszív 

elemnek legyen kifejeződése, mert ezeknek egy kamarában sem szabad hiányozniuk; a második 

kamara konzerválja az arisztokráciát vagy annak hiányában arisztokráciát teremt, amivel sérti a 

polgári egyenlőséget, és születésük, hivataluk vagy vagyonuk alapján tulajdonít egyes 

állampolgároknak államférfiúi bölcsességet; a felsőház nem tudja a demokrácia túlzásait 

ellensúlyozni, mert a mérsékelt elemek külön házba szervezve nem tudnak befolyást gyakorolni a 

demokratikus erőkre; válságos helyzetbe került államok általában az egykamara-rendszerre tértek 

át. 

Ezt követően a kétkamara rendszer pártolóinak – a brit (skót) John Stuart Millnek, a 

kanadai Alpheus Toddnak, a francia Alexis de Tocqueville-nek, a belga Émile Louis Victor de 

Laveleye-nek, a svájci Antoine-Elisée Cherbuliez-nek és a magyar Eötvös Józsefnek – 

argumentációját tekintette át. A felsőház hívei szerint a kétkamara-rendszer lehetőséget ad a 

kérdések sokoldalúbb megvitatására; megnehezíti a hatalmi túlkapásokat; mérsékeli és kiegyenlíti 

az alsóház pártérdekből kiinduló újítási törekvéseit; kifejezést ad a társadalmi 

érdekkülönbségeknek; enyhíti a tömegeknek a kisebbség feletti uralmát; módot ad a 

kitűnőségeknek, a független polgároknak a parlamentbe bejutásra; a monarchiákban közvetítőként 

szerepel a nép és az uralkodó között (megkönnyíti az uralkodó számára, hogy kívül maradjon a 

pártküzdelmeken, illetve fontos kérdésekben az elhatározást, ugyanakkor a korona előtt tekintélyt 

biztosít az országgyűlés határozatainak); s végül „a két-házi rendszert nemcsak a tudomány 

majdnem valamennyi tekintélye pártolja, hanem a világtörténelem egész folyama is igazolja”, és 

„az egykamara-rendszer ott is, ahol (forradalmak, államrázkódtatások korában) behozatott, 

mindenütt felette rövid életnek örvendett”. Kautz mindebből azt a következetetést vonta le, hogy 
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 Kautz Gyula (1829–1909) közgazdász, jogász, politikus; az MTA tagja, 1904–1907 között alelnöke; 1902–
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programjának kidolgozásában. Az 1865-től 1881-ig Győr Deák-párti, majd szabadelvű, liberális disszidens, 

egyesült ellenzéki, végül ismét szabadelvű párti országgyűlési képviselője volt. 1883-tól tíz éven át az Osztrák–

Magyar Bank magyar alkormányzója; ezt követően 1900-ig főkormányzója volt. 
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„a történelem, s az alkotmányos státusszervezet praktikus követelményeinek mérlegelése, a 

kétkamarai rendszernek adnak elsőbbséget.” 56  

Kautz könyve korábbi, Politika vagy országászattan címmel 1862-ben megjelent 

változatában még más álláspontot képviselt: „Eszmeileg és elvontan tekintve a tárgyat, az 

egykamararendszer […] elsőséget érdemel, sőt eltekintve attól, hogy azon célok, melyek miatt a 

felsőház fennáll, az együttülésezés rendszerénél is elérethetnek, az itt kifejlett képviseleti rendszer 

elvével, amely szerint t. i. az úgynevezett felsőházi elem az általános nemzetképviseletnek 

lényeges és szükséges kiegészítéseképp jelentkezik, sok tekintetben összhangzóbb, megegyezőbb 

is.” Akkor is hozzátette azonban már, hogy „gyakorlatilag és konkréte véve azonban a dolgot 

bizonyos az, hogy az egy- vagy kétkamara-rendszer kérdése és ügye mindenkor csak az adott 

históriai, népműveltségi viszonyok alapján oldható meg és intézhető el”.57 A fejedelem által 

kinevezett tagokból álló felsőházat a kézikönyv mindkét változatában az alkotmányossággal 

ellenkezőnek nyilvánította. Kiemelte azt is, hogy tekintélyes és befolyásos arisztokráciával 

rendelkező országokban az egykamara-rendszer behozatala gyakran nehézségekkel jár. A 

felsőházat alkalmasnak tartotta a népképviseleti képviselőházban szószóló nélkül maradó érdekek 

képviseletére, ugyanakkor kijelentette, hogy a felsőházi tagok sohasem tekinthetik magukat 

magán-, osztály- vagy rendi érdekek tolmácsolóinak. A második kamarát „alig nélkülözhető 

institúciónak” tekintette törvénytelen eszközöket alkalmazásától vissza nem riadó kormány és 

erélytelen alsóház esetén, vagy ha a korona hatalma és tekintélye nem elég erős a képviselőházban 

lábra kapott túlzó áramlatok megfékezésére. Kautz alapelvnek tartotta, hogy a felsőháznak nem 

szabad a képviselőházzal megegyező elven és jogcímen szerveződnie. Kifejtette, hogy „ott, ahol 

erős s századok óta fennálló nagybirtokú arisztokrácia létezik, […] [azt] mellőzni lehetetlen, sőt 

mindig valódi magvát képezendi” a felsőháznak, ahol „a történelmi tekintélyt és hagyományt épp 

úgy képviselendi, mint biztosítja a politikai áramlatok változásai közepette a szervezet 

szilárdságát, s a testületnek lefelé úgy mint felfelé függetlenségét”. Kautz a nagybirtokos 

arisztokrata családok elsőszülötteit, legidősebb tagjait, illetve a nagy hitbizományok birtokosait 

részesítette volna felsőházi tagságban. A kifogásra, hogy a született törvényhozókból álló felsőház 

ellenkezik a jogegyenlőség eszméjével, azt felelte, hogy „aránylag kevés tag fogja helyét egyedül 

ezen a jogcímen elfoglalhatni”. Többek között azért, mert – nézete szerint – a felsőházban helyet 

kell kapniuk részint állásuk, részint fejedelmi kinevezés alapján a politikai, a bírói, a katonai és az 

egyházi karból a legmagasabb rangú hivatalnokoknak és méltóságviselőknek, a tudományos és 

irodalmi kitűnőségeknek, a legtöbb adót fizető ipari és kereskedelmi vállalkozóknak, az állam és a 

nemzet körüli tevékenységük miatt közelismerésre méltó „érdemarisztokráciának” és a közügyek 

terén nagy tapasztalattal rendelkező volt képviselőknek is. A választást csak föderatív államoknál 

tartotta megfelelőnek, illetve abban az esetben, ha maguk a választók is hivatás- vagy 

érdekcsoportok kitűnőségei. A kooptációt, vagyis azt, hogy a felsőházi tagság választás útján 

maga egészítse ki sorait, az új erők bejutását megnehezítő eljárásnak minősítette, és ezért nem 

pártolta. A kinevezést csak a felsőházi helyek meghatározott, kisebb hányadának betöltésénél 

kívánta alkalmazni. 

Kautz úgy vélte, a két ház jogkörének azonosnak kell lennie: törvényhozás; a költségvetés 

megállapításával a végrehajtó hatalom működési feltételeinek biztosítása, ellenőrködés és a 

kormányzás befolyásolása interpelláció, határozathozatal, kérvény-előterjesztés és az 

államháztartási számadások átvizsgálása útján. Kivételnek tartotta az adómegszavazás jogát, mint 
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„egyenesen az alsóház illetőségéhez tartozónak tekintendő[t]”, valamint a miniszterek vád alá 

helyezését és a felettük való ítélethozatalt (az előbbi csak a képviselőházban történhet, az utóbbit 

azonban – legfőbb állambíróság hiányában – a felsőház tagjai végzik), 58 és végül a külügyek 

intézését, amelyre „elemeinek és szervezetének természeténél fogva” a felsőházat tartotta 

alkalmasnak.59 

 

1.2.2. Kerkápoly Károly államtani előadásai 

Kerkápoly Károly60, az államtan tanáraként a budapesti egyetemen tartott előadásaiban a második 

kamaráról szólva elsősorban a felsőház összetételének szentelt figyelmet. Kifejtette, hogy egyes 

„társadalmi állások” a közfunkciók betöltésére a többinél inkább képesítenek, ezért ezen állások 

betöltői közül a felsőházi tagságra „nem kisebb biztonsággal lehet alkalmas elemeket nyerni”, 

mint választás útján. Kerkápoly erre a felfogásra vezette vissza, hogy a legtöbb államban a nagy 

földbirtokosok, sőt esetenként ezek már birtokot vesztett leszármazottai is törvényhozási 

tagsággal rendelkeznek. Úgy vélte, a kulturális élet és a legfelső bíróságok vezetőit hivatalból 

megilleti a felsőházi tagság, szemben a katonai vezérkar tagjaival, akik az államfőnek alárendelt, 

nem független személyek, és egyébként is, sokuk birtokos nemességként amúgy is tagsághoz jut. 

Az ipar és kereskedelem képviselőinek viszont – hangoztatta Kerkápoly – „a megválasztás 

esélyétől függetlenül” „joguk van ahhoz, hogy szavukat hallathassák”. Ezeknél a foglalkozási 

csoportoknál a törvényhozói „alkalmasság folyamatossága” még hiányzik, ezért esetükben, a 

nagybirtokosok öröklődő tagsági jogával szemben, az élethossziglani kinevezést tartotta 

indokoltnak. A felsőház és az alsóház politikai szerepe közötti különbséget és az alsóház 

törvényhozáson belüli túlsúlyát azzal magyarázata, hogy míg a felsőház tagjai a társadalmi élet 

különböző területein „érdemesítették magukat”, és törvényhozóként befolyásuk elsősorban az 

adott érdekcsoportoknak válik javára, addig az alsóház tagjai (általános) választás útján kerülnek 

be a törvényhozásba, ennél fogva nem képviselhetnek részérdekeket.61 

 

1.2.3. Concha Győző politikatudományi előadásai és tankönyve 

Concha Győző62 a kolozsvári egyetem jogi karán tartott előadásában az „egy vagy két kamara” 

kérdésében úgy foglalt állást, hogy „a törvényhozó szerv két részre válása a társadalomtól függ, 

ahol az egyszerű, a törvényhozásnak csak egy háza lehet, ahol összetett, a törvényhozás is 

részekre fog válni”. Eötvös József azon állításával szemben, mely szerint egy második kamara 

alapja mindenkor a történelmi jog, Concha rámutatott, hogy egyrészt az örökletes tagokból álló 

második kamarák kialakulásának alapját nem a történelmi jog, hanem a család múltbeli 

kiválósága, amelyet a közvélemény az utódokban tovább hatni remél, képezi, másrészt egyes 

felsőházak nem történelmi jogosultsággal rendelkező tagokból, hanem kiváló érdemek alapján 
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alakulnak vagy egészülnek ki.63 Concha az egykamara-rendszer melletti egyes érvekkel is 

foglalkozott: megfelelő tárgyalási szabályok és összetétel esetén az egyetlen kamara is védelmet 

biztosít az idő előtti újítási törekvésekkel szemben; helytelen, hogy egyik kamara a haladásnak, a 

másik a fenntartásnak legyen a közege; a két kamara bonyolultabbá teszi és megakaszthatja a 

törvényhozás menetét és ellenkezik a demokratikus köztársaság elvével, nemcsak a képviselő-, 

hanem a felsőház is kerülhet párt- és osztályérdekek uralma alá; válsághelyzetben a monarchia 

fenntartására a második kamara egymagában nem képes. Ezen érvek igazát nem vonta kétségbe, 

azonban leszögezte, hogy „ha a képviselet teljesen ki tudná fejezni a társadalmi elemek minden 

árnyalatát azok erkölcsi súlya szerint, csak egy kamarára lenne szükség; de mivel ezt tenni nem 

képes, szükséges a második kamara.” Concha az alsó- és a felsőház képviseleti jellege közötti 

különbséget Kerkápolyhoz hasonlóan fogalmazta meg, és még kiegészítette azzal, hogy „a 

felsőházakban csak oly társadalmi különbségek nyerhetnek kifejezést, melyek a társadalomnak 

nemcsak lényegesebb kiegészítő részét képezik, de melyeknek államias vagy […] hazafias 

érzülete kétségen felül áll”. Abból kiindulva, hogy a felsőház „elemeinek már társadalmi 

állásuknál fogva az állameszme felfogására kiválóan képesítettnek kell lenni”, a második kamarák 

alakítási módját az államformával hozta kapcsolatba. A monarchiákra az örökletes tagságot és az 

annak ellensúlyozására szolgáló (élethossziglani vagy örökös) uralkodói kinevezést tartotta 

jellemzőnek. A született és a kinevezett tagok törvényhozói tehetségét azonban kétségesnek 

tartotta, ezért a taggá válásban a választásnak is szerepet szánt: „a születés, a vagyon, a szellem 

által kiválók jelöljék ki a politikailag legképesebbeket”, ahogy Poroszországban a nagyobb 

városok és az egyetemek tagokat választanak a felsőházba, Belgiumban pedig a nagy adót fizetők 

választják a felsőház tagjait.64 Mindegyik alakulási mód kizárólagos alkalmazásában látott 

veszélyeket, ugyanakkor a különböző szervezési módok vegyítésével kapcsolatban is óvatosságra 

intett: ha valamelyik szervezési mód erősen túlsúlyban nincs, a felsőháznak testületi szelleme 

kerül veszélybe.65 

 

1.2.4. Dezső Gyula doktori értekezése 

Dezső Gyula66 nyomtatásban 1878-ban megjelent államtudományi disszertációjában igen alapos 

áttekintést adott a két kamara szükségessége körüli vitáról. A Kautz Gyula-féle kézikönyvében 

szereplő érveket néhány továbbival is kiegészítette, így ismertette Schvarcz Gyula álláspontját, 

miszerint a felsőház feladatait sokkal jobban el képes látni egy államtörvényszék és egy 

államtanács.67 Dezső Gyula ezzel szemben úgy vélte, hogy ha az alkotmány őrének feladatát egy 
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államtörvényszék hatékonyan be is tudja tölteni, az államtanács nem helyettesítheti a felsőházat, 

mert előbbi a korona tanácsadója, zárt testület, amely – szemben egy jól szervezett felsőházzal – 

nincs kapcsolatban a nyilvánossággal. Dezső Gyula igyekezett megcáfolni a felsőház ellen 

felhozott többi kifogást is. A második kamara melletti legfontosabb érvnek azt tartotta, hogy a 

demokratikus alsóház túlzásaival szemben mérséklően hat, és a törvényhozásnak nagyobb 

következetességet, szilárdságot biztosít. Kétségbe vonta, hogy a felsőháznak feladata lenne a 

különböző érdekek törvényhozásbeli képviselete, ugyanis „a külön érdekek és osztályok 

képviseltetésének eszméje középkori fogalom. […] A képviseletnek helyes, modern felfogás 

szerint nem egyes osztályok külön érdekeit, hanem az állam, az összes nép érdekeit kell 

képviselni.” Kuncz Ignáchoz hasonlóan kétségbe vonta, hogy a felsőház a konzervatív elvet hozná 

kifejezésre az alsóház progresszívizmusával szemben, mert úgy gondolta, hogy ez a felfogás 

konfliktust idéz elő a két kamara között. A felsőház mellett szóló többi érvet azonban elfogadta, 

és egyetértően idézte Tocqueville szavait: „ma már bebizonyult igazság gyanánt lehet tekinteni a 

törvényhozási munka több testületek közti elosztásának szükséges voltát. Ezen régi 

köztársaságoktól alig ismert s a világra csaknem vaktában hozott teória, több mai néptől félreértett 

fontos igazságok nagy részével együtt, végre axióma gyanánt ment át a mai időkbeli politikai 

tudományba. (Alexis de Tocqueville: Democratie en Amerique)”.68  

Dezső kortársai többségéhez hasonlóan a felsőház szervezetét a társadalmi viszonyokkal 

hozta összefüggésbe. A felsőházak két alaptípusának a nagy részben örökletes vagy rendi alapon 

nyugvó „paire kamarát” (ilyen volt Angliában, Magyarországon és részben Portugáliában a 

felsőház) és a választott szenátust tekintette (tartományi–területi alapon szervezett formában ez az 

Amerikai Egyesült Államokban, Svájcban, Hollandiában, Spanyolország, Svédországban, 

népképviseleti alapon választva Belgiumban és Norvégiában működött). Mellettük megemlítette a 

kinevezési alapon nyugvó felsőházat (Olaszországban, valamint 1830-tól és 1848 után 

Franciaországban működött ilyen), végül a „vegyes” típusokat (rendi-választási-kinevezési alapon 

szervezett felsőház volt Poroszországban, Dániában és Ausztriában, tartományi-népképviseleti 

alapon működött a második kamara az 1870-es évek második felében Franciaországban).69 Az 

egyes országok törvényhozási szerkezetében mutatkozó eltérést az angol és a francia 

szabadságfelfogás különbözőségével is magyarázta: „Ahol ugyanis a szabadság az angol elvek 

alapján fejlett ki, ott a két kamara rendszer lépett életbe, ahol ellenben a francia felfogás, vagyis a 

Rousseau-féle elmélet mellett lelkesültek, ott az egy kamara rendszert fogadták el.” Az utóbbi 

elméletet helyesnek tekintette, „amennyiben az államot mint az emberi összakarat nyilvánulását 

fogja fel”, de hibásnak tartotta, hogy az összakarat alatt az egyes emberek akarata összegét érti, és 

a törvényhozó hatalom elsőbbséget élvez az államhatalom többi tényezőivel szemben.70 

Azt az álláspontot képviselte, hogy a felsőháznak „minden államférfiúi szakértelmet és 

tapasztalatot” magába foglaló intézménynek kell lennie.71 A magyar főrendiház kapcsán szólt a 

tagsági jog gyakorlásában mutatkozó érdektelenségről. A hazai intézmény pozícióvesztését azzal 

magyarázta, hogy míg az angol Lordok Háza folyamatosan magába fogadott új elemeket, melyek 

tekintélyt és társadalmi erőt kölcsönöztek neki, addig Magyarországon az osztrák abszolutizmus a 

magyar alkotmány megsemmisítésére törekedve igyekezett a főnemességet megnyerni, valamint 

címekkel és méltóságokkal gyakran arra nem érdemes férfiakat jutalmazott, aminek 

következtében a születési arisztokrácia és az azon alapuló főrendiház „nagy részben megromlott, 

                                                           
68

 Dezső Gy.: A két kamara rendszer kérdése, i. m. 4–22. 
69

 Dezső Gy.: A két kamara rendszer kérdése, i. m. 30. 
70

 Dezső Gy.: A két kamara rendszer kérdése, i. m. 4. 

Az angol és francia szabadságfelfogás különbségének taglalása valószínűleg Francis Lieber: Polgári szabadság 

és önkormányzat című, magyarul először 1869-ben megjelent művére vezethető vissza. 
71

 Dezső Gy.: A két kamara rendszer kérdése, i. m. 22–26., 44–45. 



27 

jelentékeny része nemzetellenes tendenciákba sodródott”, és elvesztette társadalmi és politikai 

nyomatékát.72 Magyarországon a nagyobb részben születési alapon szerveződő, de kinevezett 

tagokkal kiegészített második kamara létrehozását tartotta célszerűnek. A főnemesség tagságát 

azzal indokolta, hogy „a már létező születési arisztokráciát nem lehet egy tollvonással 

megsemmisíteni”. John Stuart Millhez hasonlóan, a skót és ír peerek mintájára alkalmazott 

választással kívánta biztosítani, hogy az arisztokrácia köréből a törvényhozói hivatásnak 

megfelelni képes tagok kerüljenek a felsőházba. A teljesen vagy nagy részben kinevezett tagságon 

alapuló felsőházról azt tartotta, hogy hiányzik az önállósága és nélkülözi a társadalmi 

támogatottságot, ezért „egy gyenge testület, mely meghunyászkodik a korona parancsára, de ha 

szükség van rá, annak védelmére kelni nem képes.” Az uralkodó befolyását a felsőház alakulására 

azonban a parlamentarizmus szükségszerű velejárójának tekintette. Azt vallotta, hogy a 

kinevezések számát nem lehet korlátozni, mert a született törvényhozók száma sincs 

meghatározva, továbbá mert az örökletes jogon alapuló felsőház, ha a nemzettel és koronával 

ellentétbe került, nem oszlatható fel, azonban a korona kinevezési joga segítségével „valódi 

hivatásának teljesítésére szorítható”. A felsőházi tagok tömeges kinevezésére (korabeli 

kifejezéssel: pairschubra)73 vonatkozó félelmet nem osztotta. „Egyrészről magának a koronának 

áll érdekében – írta Dezső –, hogy a felsőházat érdemtelenekkel el ne árassza, s így annak 

tekintélyét ne csorbítsa, s tömegesebb kinevezést csak mint vég kisegítő eszközt rendkívüli 

esetekben alkalmazza. Másrészről pedig magok a felsőház tagjai saját méltóságuk megóvása 

tekintetéből tudván, hogy a koronának kinevezési joga nincs számhoz kötve, óvatosabbak lesznek 

s a nemzet és korona egyező véleménye dacára is, ellenállásukat nem fogják a végletekig vinni.” 

Az egyházi személyek törvényhozói működését az állam és egyház eltérő feladataira 

hivatkozva elutasította. Helytelenítette, hogy egyes nem szövetségi államokban, mint 

Svédországban, Hollandiában és Spanyolországban tartományi alapon szerveződik a második 

kamara, mert a felsőház feladatának az „összállam képviseletét” tartotta. Úgy vélte, hogy ha a 

felsőház népképviseleti alapon szerveződik, akkor a törvényhozáson belül a képviseleti befolyás 

túlsúlyba kerül az uralkodó jogainak rovására, továbbá, hogy a második kamara könnyen a pártok 

eszközévé válik, ami ellenkezik a felsőház hivatásával és nem fér össze méltóságával. 74 

 

1.2.5. A politikai ideál, a hazai lehetőségek és aktuális mozgástér hármassága Schvarcz 

Gyulánál 

Schvarcz Gyula75 Államintézményeink és a kor igényei című, 1879-ben megjelent nagylélegzetű 

munkájában a magyar főrendiházat összevetve az angol felsőházzal a különbségeket domborította 

ki. Rámutatott, hogy a magyar felsőház tagjainak jelentős része nem rendelkezik az angol 

lordokéhoz hasonló anyagi függetlenséggel, nem vesz részt a nemzeti közművelődésben, 

családjának múltja sem kapcsolja a nemzeti történelemhez, így a testületet alaptalanul emlegetik a 

magyar nemzeti konzervativizmus rendi letéteményeseként. Nemzeti szempontból 
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„megbocsáthatatlan anomáliának” tartotta, hogy a magyar főrendiház tagjainak soraiban helyet 

foglalhatnak „egész sereggel az indigenák”,76 de nem ülhetnek ott az erdélyi főnemesek, hacsak 

nem rendelkeznek Magyarországon is birtokkal.77 

Schvarcz az egykamarás országgyűlést tartotta kívánatosnak. Igyekezett cáfolni Mill, 

Eötvös és Winter78 második kamara melletti érveit, azt, hogy a felsőház összetételénél fogva – 

azáltal, hogy nem népszerű, de felkészült személyeknek országgyűlési tagságot biztosít – megóvja 

a törvényhozást az elhamarkodástól, elsimítja a nép és a trón közötti összeütközéseket, a történeti 

jogot képviselve elősegíti a szerves fejlődést, a képviselőházat a saját maga által előidézett „alaki 

bonyodalmaiból” kisegíti, a törvényhozásban helyet biztosít az államférfiúi képességnek és az 

értelmiségnek, válságos helyzetben az alkotmány őreként lép fel. Schvarcz felidézte, hogy Eötvös 

József már A XIX. század eszméiben rámutatott, hogy a képviselőház ügyrendjének törvényi 

szabályozása megóvna a fenti problémák egy részétől. Schvarcz viszont a felsőháznak szánt 

feladatokat teljes egészében államtanácsra, illetve államtörvényszékre bízta volna.79 Az előbbitől 

a képviselőház belső bonyodalmainak rendezését, szakszerű törvényjavaslatok létrejöttét és az 

államférfiúi szakértelem törvényhozáson belüli növelését várta, az utóbbiban az alkotmány 

hathatós védelmének eszközét látta. Schvarcz rámutatott, hogy Eötvös önmagával kerül 

ellentmondásba, amikor elhamarkodás ellen szükségtelen intézménynek tartja a főrendiházat, 

ugyanakkor feladatának a történelmi jog képviseletét és a mérséklést tartja. Meg kell jegyeznünk, 

hogy Eötvös a felsőháznak – Schvarcz interpretációjával ellentétben – nem azt a szerepet szánta, 

hogy akadályozza, hanem hogy mederbe terelje a haladást. Éppen ezért pártolta a kormánytól 

függő, annak a bármiféle haladási törekvés elgáncsolásához eszközül szolgáló felsőházzal 

szemben a történelmi arisztokrácia tagjaiból álló második kamarát. Schvarcz – aki Eötvöstől 

eltérően ítélte meg a demokráciát – ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a történeti előjogok 

felsőház formájában történő fenntartása a demokrácia kibontakozását gátolná. Schvarcz az író-

politikus elképzelésének további gyenge pontjaként hozta fel: Eötvös maga is elismeri, hogy a nép 

és az uralkodó közti összeütközés esetén a felsőház a közvetítés helyett azzal lenne elfoglalva, 

hogy magát a bajból kimentse.80 Valójában Eötvös a kinevezett tagokból álló, függő helyzetű 

felsőházról tételezte fel ezt a magatartást. 

Schvarcz a második kamarát alkalmatlannak tartotta az alkotmány őrének szerepére, 

mondván: „a felsőház […] alig fog valaha megmenekülni a pártszínezettől; ha örökös, azért, mert 

kasztot képvisel; ha kinevezett, azért, mert egy határozott – többnyire udvari – politika kifolyása; 

ha választott, azért, mert választói maguk sem állhatnak egyébből, mint pártemberekből.”81 A 

parlamentnek felelős kormányrendszer esetén bonyodalmat okoz, ha az uralkodó (akinek vétójáért 

a kormány viseli a felelősséget a nemzet előtt) mellett egy másik, nem felelős hatalmi tényező, a 

felsőház is vétójoggal rendelkezik.82 Tagadta Bagehot érvét, miszerint a felsőház a 

képviselőháznál kevésbé megvesztegethető. Éppígy elutasította Laveleye nézetét, hogy a 

képviselőház „zsarnokoskodása” esetén a felsőház hajlandó lenne képviselni az alsóházzal 

szemben a nemzet többségének akaratát. Úgy vélte, hazánkban csak az adna a felsőháznak 

létjogosultságot, ha az ország „magyar nemzeti államjellegét, politikai egységét” csak általa 

lehetne biztosítani. Ezt azonban kizártnak tartotta, mert úgy gondolta, hogy a magyar nemzetiség 
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és az egységes magyar államot támogató más nemzetiségek együtt számbeli és közművelődési 

fölénnyel rendelkeznek.83 Elvi szinten vizsgálva a kérdést, a második kamara létezését csak a 

szövetségi köztársaságokban tartotta indokoltnak, ahol a felsőház feladata a szövetséget alkotó 

entitások „történelmi egyéniségeinek” megóvása.84  

Ám hiába volt az egykamarás országgyűlés híve, mégis belátta, hogy Magyarországon 

egyelőre „eszélytelenség lenne” a felsőház eltörlését javasolni. Még ha népképviseleti alapon 

nyugvó képviselőház támogatná is a felsőház megszüntetését, nem várható, hogy abba a 

törvényhozás másik két tényezője, a főrendiház és az uralkodó (akire Schvarcz szerint az 

arisztokrácia befolyása más társadalmi rétegeknél még mindig nagyobb) beleegyezzen.85 Schvarcz 

ezért azt az irányelvet követve, hogy „ha már nem szabadulhatunk meg a felsőháztól, hát legalább 

oly felsőház jöjjön létre, mely Magyarország regeneratiója érdekeinek lehető legkevesebbet 

árthasson”, tervek egész sorát vonultatta fel a főrendiház átalakítására. A tizenöt különböző terv 

részben a kortárs külföldi (norvég, spanyol, belga, olasz, dán) felsőházak szervezetét másolta, 

részben a korabeli magyar publicisztikában megjelent elképzeléseken alapult, részben Schvarcz 

saját koncepciójaként született.  

Ő maga azt a szerkezetet tartotta leginkább megfelelőnek, amely szerint a főhercegeken 

kívül 180 tagot számláló felsőház öt tagját maga a ház választaná a haza kitűnőségei közül, a 

többi tag kb. 70%-át az egyes értelmiségi foglalkozási csoportok delegálnák, a választást a 

Tudományos Akadémia osztályaira, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekre (kamarákra), 

valamint az egyetemi és akadémiai oktatási intézmények tanáraira bízva. A nagybirtokosok és 

tőkepénzesek számára azáltal kínált helyet a felsőházban, hogy a „szegényügy legnagyobb 

jóltevői” közül a törvényhatóságok választása útján 42 személynek tagsági jogot adott volna.86A 

Schvarcz által másod- és harmadsorban ajánlott tervek alapján a felsőház tagságának felét, illetve 

60%-át választották volna a törvényhatósági bizottságok a képviselőház és a főrendiház korábbi 

tagjai, valamint az akadémikusok közül közvetlen és közvetett szavazással (kooptálással), illetve 

listás választással. A tagok ötödét a tudományosság képviselői, legfeljebb tizedét a bank- és 

kereskedelmi szféra képviselői delegálták volna, és a legfőbb ítélőszékek nyugalmazott bírái is 

helyet kaptak volna a felsőházban.87 Schvarcz a három preferált terv egyikében sem adott helyet 

sem örökletes, sem az uralkodó (kormány) által kinevezett tagoknak. Jelentős, társadalmon belüli 

arányát meghaladó szerepet szánt az értelmiségnek, mert szerette volna, ha a felsőház 

szakemberek gyűjtőhelyévé válik. 

Nem zárkózott el attól, hogy a törvényhatóságok válasszák a tagok egy részét (jelöltek 

meglehetősen szűk köréből), de azt a korábban Kossuth Lajos által is javasolt delegálási módot, 

hogy a törvényhatóságok két-két követet küldjenek a felsőházba, „menthetetlennek” tartotta 

(valójában Kossuth már 1870-ben megjelent levelében lélekszám szerint differenciálást javasolt). 

Ennél még azt a megoldást is jobbnak tartotta, hogy szakértő közegek ajánlására a korona nevezze 

ki a felsőház tagjainak felét. Elutasítását egyrészt a törvényhatóságok közötti területi és népességi 

különbségekkel, másrészt azzal indokolta, hogy a felsőház ilyen módon történő rendezése a 

törvényhatóságok újjászervezését akadályozná. Úgy vélte, hogy ha a törvényhatóságok a felsőházi 

tagokra vonatkozóan még visszahívási joggal is rendelkeznének, akkor „újból egy másodfokú 

országgyűlés, egy harmadik kamara nőné ki magát a megyetermekből”. A kizárólag a 

törvényhatóságok küldötteiből álló felsőházat azért is elutasította, mert azt tartotta, hogy a 

helybeli legbefolyásosabb emberek sok helyütt nem rendelkeznek a korszerű felsőházi tag 
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kellékeivel.88 A választott második kamarát – a magyar nemzetállam támogatottságára vonatkozó 

korábbi optimista kijelentésének ellentmondva – a magyar állam egységét veszélyeztető, „magyar, 

német, rumén, tót, szerb, ruthén »megyei államok« confoederatióját” eredményező alakulatnak 

tartotta. A tervet a passzív választójog megszorítása, 3000 forint évi adó fizetéséhez kötése mellett 

sem támogatta, mert kételkedett a feltételnek megfelelő személyek államférfiúi képességeiben, és 

mert adatai alapján a törvényhatóságok kétharmadában egyáltalán nem volt ennyi adót fizető 

lakos.89 Schvarcz ellenérzése a törvényhatóságok által választott felsőházzal szemben bizonyára 

összefüggött etatista, a modernizációt az államtól váró szemléletével.90 

Schvarcz e reformtervek megvalósítására nem látott a közeli reményt, ugyanis a „döntő 

körökben” uralkodó felfogást úgy ítélte meg, hogy a felsőház szervezése csak „rendi alapon” 

várható. Ezért úgy gondolta, hogy a „korszerű felsőház” kialakítása helyett egyelőre arra kell 

törekedni, hogy „legalább a képviselőházban foglalhasson helyet lehető legnagyobb számmal a 

magasabb értelmiség”. 91 A képviselők „kétágú” választásának, a közvetlen és a közvetett 

választás egyidejű alkalmazásának bevezetését szorgalmazta, úgy, hogy vidéken kizárólag az 

értelmiségi foglalkozásúaknak legyen közvetlen választójoga.92 Házszabályok helyett – svéd 

mintára – törvényekkel kívánta szabályozni a házak megalakulását (tagok igazolását), ügyrendjét, 

bizottságait (szakosztályait), valamint a képviselőház és a felsőház közti véleménykülönbség 

esetén követendő eljárást. Utóbbira két megoldást is javasolt: kétszeri sikertelen üzenetváltást 

követően az uralkodó oszlassa fel a képviselőházat, és rendeljen el új választást, vagy a javaslatot 

a két ház együttes ülésben vitassa meg újra és bocsássa szavazás alá.93 

Schvarcznak a második kamara feleslegességére vonatkozó kijelentéseit több kortárs 

jogtudós vitatta, így például Tóth Lőrinc és Oscar von Metzl.94 

 

1.2.6. Tóth Lőrinc a kétkamarás törvényhozásról 

Tóth Lőrinc95 eredetileg a Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának ülésén felolvasott 

értekezése 1882-ben a Budapesti Szemlében jelent meg. A folyóirat megjelenési fórumot 

biztosított a liberális reformokat szorgalmazó értelmiségiek tudományos munkáinak. Tóth 

Lőrincet az értekezés elkészítésére az ösztönözte, hogy a jogtudományi munkák díjazására 

szolgáló Sztrókay-díj96 pályázatára, amelynek tárgya a felsőház mint törvényhozási tényező 

fejlődésének, szerepének és jelentőségének bemutatása volt, nem érkezett pályamű. Tóth 

értekezése első felében az felsőházra vonatkozó „irányeszmék[et] és terveket” ismertette. A 

kétkamara-rendszer kérdését a képviseleti kormány elméletére vonatkozó kérdések között az 

„egyik legfontosabbnak” tartotta. A téma fontosságával magyarázta, hogy „alig van kérdés, mely 

felett többet vitatkoztak, s írtak volna” a politikusok és az „államtudósok”. 
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A magyar főrendiház helyzetét úgy látta, hogy habár „korrekt felfogást” táplál feladatáról 

és hivatásáról (a nemzeti sajátosságok és a történeti fejlődés elvének érvényre juttatása a 

törvényhozásban), azonban „e nézeteinek érvényt szerezni egy alkalommal sem tud, s az 

ellenkező áramlatoknak megpuhulva enged”. Egyetértően idézte Hunfalvy János megállapítását: 

„A mostani felsőház elvesztette lételének alapját és jogosultságát; ezt tagjai régóta érzik, azért 

nem is érvényesítik kellő befolyásukat a törvényhozásban.”97  

Úgy vélte, a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy „az egykamara-rendszer, hol eddig 

megkíséreltetett, mindenütt gyors halállal múlt ki”. Az egykamarás országgyűlés francia 

pártolóinak érvével szemben, mely szerint a társadalmi jogegyenlőségből következik, hogy az 

egységes nemzeti akaratot egy kamarából álló parlament jelenítse meg, Royer-Collard kijelentését 

idézte az „egyetlen gyűlés diktatúrájának” veszélyéről. Tóth szerint a második kamara helyett 

alkalmazott szurrogátumok, mint a képviselőház késleltető munkarendje, „csak igen tökéletlen 

pótlói a felsőházi intézménynek”.98 A felsőház melletti érveknél különbséget tett „gyenge” és a 

„valódi” érvek között. Előbbiek közé sorolta azt a Montesquieu nyomán elterjedt, Guizot-nál és 

másoknál is olvasható argumentumot, hogy a születési, hivatali és pénzarisztokráciának külön 

törvényhozási képviseletet szükséges adni, hogy ne forduljanak szembe a fennálló renddel, 

továbbá hogy védelmet biztosítsanak az anarchia által fenyegetett trónnak és a társadalmi 

rendnek. Tóth rámutatott, hogy „a történelem és a tapasztalás” egyaránt megcáfolta azt az 

elképzelést, hogy az arisztokratákból álló felsőház közvetítő testületként képes meggátolni, hogy a 

monarchia despotizmussá vagy a népszabadság korlátlan demokráciává fajuljon.99 Laveleye 

nyomán azt vallotta, hogy veszélyes eljárás a „gazdag osztályokat” és a vagyontalan köznépet két 

külön, egymással versenyző, egymást ellenőrző törvényhozási kamarába szervezni. Sorra vette az 

utilitarizmus atyjának, Jeremy Benthamnak a felsőház ellen és mellett felhozott érveit is. A 

második kamara működésének esetleges negatív következményeivel (a törvényhozás menetének 

és a haladásnak lassítása) szemben tevékenységének pozitív hatását hangsúlyozta (elhamarkodás 

elkerülése, biztosabb és szilárdabb haladás). 100 

Tóth Lőrinc a kétkamara-rendszer szükségességét azzal indokolta, hogy csak ez teszi 

lehetővé, hogy a törvényhozó hatalom kijavítsa az emberi ész korlátoltságából, pártszellemből 

vagy meggondolatlanságból eredő hibákat, továbbá mert „a bölcs mérséklet útjáról letérő 

demokratikus képviselőház mellett” szükséges „egy mérséklő, csillapító, inkább konzervatív 

hajlamú s következetes testület”.101 Úgy vélte, Magyarországon emellett még egyéb „tekintetek 

tanácsolják, sőt parancsolják” a felsőház létezését. Egyik „tekintetként” a már Kemény 

Zsigmondnál is olvasható szempontot hozta fel: „A soknyelvű s többféle népfajtól lakott ország 

képviselőházának demokratikus szerkezete s jelleme; a választási törvény, mely nyelv- és 

fajkülönbség miatt a választói jogból senkit ki nem zár, kedvező lévén a nemzetiségi 

aspirációknak s ki nem zárhatván kebeléből a magyar felsőbbség ellen ki-kitörő fellázadásokat 

[…] szükségünk van nekünk magyaroknak […] oly testületre, mely a magyar faj történeti jogait s 

érdekeit híven s erőteljesen megvédelmezze, melyben a magyar állameszme megtestesülve 

legyen.” A másik körülmény, amely Tóth szerint Magyarországon „múlhatatlanul” szükségessé 

teszi a felsőház létezését, „az Ausztriával kötött dualisztikus viszony”. Ez a felek eltérő 

„rokonsági kapcsolatai” és gazdasági fejlettsége miatt „nem igen boldog és nem nagyon 

megelégedett házasság” „szükségessé teszi, hogy a koronás fejedelmet s udvarát befolyásos 
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magyar arisztokrácia környékezze, mely Budán egyensúlyt tartson a bécsi Burgban járatos osztrák 

és cseh főnemességgel szemközt.”102 

Tóth Lőrinc fenti álláspontjánál fogva elhatárolódott a Schvarcz Gyula képviselte 

„puritán-demokrata iskolától”, illetve a „radikális párttól”, mely „a történelmi hagyományokat 

csak afféle lomnak tekinti”.103 Úgy látta, hogy az említett irányzatnak hazánkban kicsi a 

támogatottsága, „nálunk ma még különben demokrata érzelmű írók s közegek is elismerik, hogy 

sajátságos magyarországi viszonyaink közt, magyar nemzeti szempontból felsőházra szükségünk 

van”.104 Tóth tanulmánya második felében gyakorlati szempontból közelítette meg a felsőházi 

kérdést, összefoglalta és észrevételezte az addigi hazai reformterveket és előadta saját javaslatát 

(erre a reformtervek ismertetésekor térünk ki). 

 

1.2.7. Meltzl Oszkár a konzervatív erényeket hordozó felsőházról  

Oscar von Meltzl (a magyar kortársak által használt nevén Meltzl Oszkár)105 1880-ban megjelent 

német nyelvű államjogi tanulmányában annak a nézetének adott hangot, hogy a magyar felsőház 

jelenlegi összetétele tarthatatlan. Nehezményezte a főispánok (mint a kormánynak alávetett 

közigazgatási tisztviselők) tagságát, a főnemesek öröklődő tagsági jogát (azt, hogy a „született 

törvényhozók” nem kötelesség, hanem „privilegium favorabile” gyanánt kezelik a részvételi 

jogot). Rámutatott, hogy még az ősi elemeket hordozó angol alkotmányban sem találhatóak 

ilyenfajta anomáliák, hiszen a Lordok Házában a hivatalnokok – tizenkét főbíró – nem 

rendelkeznek szavazati joggal, a származáson alapuló tagság joga pedig csak a nagybirtokos 

arisztokrata családok családfőire korlátozódik. A magyar főrendiház szerkezetének további 

visszásságaként említette, hogy nem rendelkeznek tagsággal az állami és társadalmi élet kiváló 

személyiségei, a katolikuson és az ortodoxon kívül a többi egyházfelekezet vezetői, valamint a 

szűkebb Magyarország területén birtokkal nem rendelkező erdélyi főnemesek. 106 

Úgy vélte, hogy noha a főrendiház reformjának szükségességét minden oldalról elismerik, 

a témával nem foglalkozik a hazai irodalom a kérdés fontosságát és sürgősségét megillető 

mértékben. A kérdéssel újabban foglalkozó szerzők közül Schvarcz Gyulát emelte ki. Vitatta 

Schvarcznak a felsőház szükségtelenségére vonatkozó álláspontját. Úgy vélte, hogy soha nem volt 

szükség jobban még a konzervatív szellemre, a par excellence konzervatív erényekre 

(kegyeletesség, hűség, kötelességérzet), mint saját korukban. Ezektől várta az európai társadalom 

bomlási folyamatának megállítását. A demokratikus liberalizmus doktrinerségével magyarázta, 

hogy ab ovo elutasítja a konzervatív felsőház intézményét. Pedig – mutatott rá Meltzl – a 

történelmi tapasztalat azt bizonyítja, hogy az önkényuralmi kísérletek mindenütt először az 

arisztokráciával próbáltak leszámolni, és éppen a néptömegekben igyekeztek támogatóra találni. 

A magyar nép ezen túl még nemzeti létét is a magyar főnemességnek köszönheti. Meltzl cáfolta, 

hogy a királyi vétó és az államtanács helyettesíteni tudná a felsőház működését. Az alkotmányos 

uralkodó ugyanis vonakodik megvétózni a népképviselet többsége támogatásával született 

döntéseket, az államtanácsnak pedig csak előkészítő és konzultációs szerepe van, az országgyűlés 

döntését máshogy nem tudja befolyásolni. Meltzl az adott viszonyok között szükségesnek tartotta, 

hogy a képviselőház mellett álljon egy vele azonos hatókörű intézmény, a felsőház. Úgy gondolta, 

hogy a törvényhozás két kamarájának nem funkciójában, hanem eredetében kell különböznie. 
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Éppen ezért nem helyeselte, hogy a főrendiház nem rendelkezik kezdeményezési joggal.107 Meltzl 

a magyar közvélemény változékonyságát tapasztalva nem zárta ki, hogy a következő választások 

valamelyikén a Függetlenségi Párt szerez többséget. Úgy vélte, ha a függetlenségiek hatalomra 

kerülésüket követően megkísérlik a Monarchiát szétrobbantani, a zavart csak egy biztos alapokon 

nyugvó, a pillanat szülte politikai áramlatok felett álló, független, vagyis konzervatív felsőház lesz 

képes elhárítani, amely a gazdag és nagy társadalmi tekintéllyel rendelkező főnemesség mellett az 

állami és társadalmi élet kitűnőségeit is magába foglalja.108 

Meltzl az Athenaeumban, a Magyar Filozófiai Társaság folyóiratában több évvel a 

főrendiház reformja után megjelent tanulmányának a felsőház intézményével foglalkozó részében 

megismételte Schvarcz nézeteivel szembeni korábbi érveit. A folyóirat szerkesztője, Pauer Imre 

lábjegyzetben reagált ezekre.109 Rámutatott, hogy Meltzlnek az a megjegyzése, hogy Schvarcz a 

királyi vétójog és az államtanács alkalmazásával akarná pótolni a felsőházat, nem pontos, mivel 

Schvarcz reformpolitikai elméletébe „elhamarkodásra hajló demagogikus elemek” hatásának 

kiküszöbölésére más biztosítékokat – a képviselőválasztói jogosultság műveltségi cenzushoz 

kötése, széles alkotmányjogi jogkörrel felruházott államtörvényszék, rendszeres alkotmányjogi 

alaptörvény, amelyet egy országgyűlés nem változtathatna meg – is beépített. 110 

 

 

2. A reformtervek születését meghatározó politikai miliő – a kormányzati liberalizmus 

uralma a politikai gondolkodásban 

 

A magyar főrendiház átalakítására vonatkozó politikusi terveket a születésük, illetve közzétételük 

időrendjében tárgyaljuk, ami lehetőséget ad a reflexiók és viták bemutatására. A szoros időrendtől 

azonban eltérünk ott, ahol a tervek tartalmi összefüggése ezt indokolja. Előfeltevésünk szerint 

Schlett Istvánnak az 1860-as évektől a századfordulóig tartó időszak hazai politikai 

gondolkodásának111 főbb irányzatait leíró modellje olyan konstrukció, amely alkalmas a 

főrendiház reformjára vonatkozó tervek tipizálására. A tervek egyik csoportját eszerint a 

kormányok, illetve a kormánypárti politikusok főrendiházra vonatkozó elképzelései alkotják, 

amelyek a mérsékelt kormányzati liberalizmusként definiálható politikai irányzat sajátosságait 

hordozzák. Schlett álláspontja szerint az újra és újra jelentkező jobboldali ellenzéki törekvések, 

pártok, illetve pártalakítási próbálkozások nem voltak képesek kilépni a kormányzati liberalizmus 

paradigmájából.112 Kérdés, hogy az ebből a politikai körből származó reformelképzelések 

megerősítik-e ezt a kijelentést. A szélsőbal, majd 48-as, illetve függetlenségi jelzővel illetett 

közjogi ellenzék programjában időszakunkban demokratikus követeléseket is szerepeltetett, 

ezáltal a radikális liberalizmus egyetlen parlamenti képviselettel rendelkező politikai 

csoportosulása volt. Ez indokolja, hogy a szélsőbal pártnak a második kamarára vonatkozó 

elképzeléseit az előbbi csoportokétól külön vizsgáljuk. Minél átfogóbb kép érdekében az olyan 

rövid életű, átmeneti politikai csoportok mint a Reformpárt és az Egyesült Ellenzék főrendiház 

reformjára vonatkozó koncepcióját is érintjük. A nem magyar nemzetiségek elképzeléseire is 

kitérünk annyiban, amennyiben a kérdéssel parlamenti pártprogramjaikban foglalkoztak.  
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A reformtervek elemzése során igyekszünk szem előtt tartani, hogy miként a politikai 

döntésekben és cselekvésben a politikai elveken kívül az egyéni és csoportérdeknek, a 

szociokulturális háttérnek, személyes képességeknek, habitusnak, ambíciónak is szerepe van, 

illetve lehet,113 úgy a reformelképzeléseknél az elvi álláspont mellett szintén érvényesülhettek az 

említett tényezők. A főrendiház tagjai sokszor a képviselőházi pártok által megjelenített politikai 

táborokon felül állónak deklarálták magukat. A tervek tartalmi elemzésével tisztázható, hogy a 

koncepciók kimunkálásakor a rendi eredetű politikai képviselethez ragaszkodó főnemesi 

csoportérdek vagy mégis a személyes pártpolitikai szimpátia volt döntő. 

Alapvetően a következő kérdéseket vizsgáljuk valamennyi tervnél: az elképzelés szükségesnek 

tartja-e két kamara működését, ha igen, akkor milyen feladatokat (hivatást és jogkört) szán a 

második kamarának, ezzel összefüggésben milyen létszámú és összetételű második kamarát 

képzel el.  

 

 

3. Reformtervek a főrendiház átalakítására 1867–1883 között 

 

3.1. A főrendiház Deák-pártjának javaslata és sajtóvisszhangja 

1867 júniusában a főrendiház gr. Károlyi György elnökletével ülésező igazoló bizottsága gr. 

Ráday Gedeon születési jogon vagy jászkun főkapitányként való meghívásának ügyét tárgyalta. A 

bizottság állásfoglalását a főrendiház nyilvános ülésén ismertető br. Révay Simon beszámolt arról, 

hogy „[e]z alkalommal ismételve fölhozatott azon eszme is, hogy a felsőház rendezése a 

legközelebbi szükségességekhez tartozik: ajánlaná tehát az igazoló bizottság, hogy e tekintetben− 

anélkül, hogy az alsó ház initiativajának praeocupáltassék − a főrendi ház ehhez hozzá szóljon.” 

Br. Wenckheim Béla belügyminiszter Révay szavaira úgy reagált, hogy a főrendiház 

újjászervezése „már megérett gyümölcs, már több ízben megpendíttetett, s 1848-ban is kijelenté 

az akkori kormány, hogy erre vonatkozólag tervezetet fog előterjeszteni”. Kérte a főrendeket, 

hogy ne hozzanak a reform tárgyában érdemben határozatot, hanem várják be a kormány 

javaslatát. Kijelentette, hogy „a kormány kötelességének és hivatásának fogja tartani, e részben 

tervezetet készíteni, s illető törvényjavaslatát annak idejében előterjeszteni”. Mailáth György 

főrendiházi elnök indítvány hiányában nem látta szükségesnek a határozathozatalt. Hozzátette, 

hogy „a mélt, főrendiházra nézve életbevágó kérdés elhatározására [egyébként is] számosabb 

főrendi tag jelenléte kívántatik”.114 A kormány figyelme a főrendiházi reform kérdésére 

ténylegesen csak az alkotmányos államszervezet kialakításával kapcsolatos törvényhozási munka 

előrehaladásával, a következő országgyűlés elején irányult. 

1869-ben az országgyűlést megnyitó trónbeszéd a kormány, illetve az országgyűlés feladatai 

között említette a főrendiház szervezetének átalakítását. A reform tartalmáról csak 

általánosságban szólt, amikor leszögezte, hogy az átalakítás során meg kell őrizni azon előnyöket, 

„amelyeket egy a nemzet történelméből fejlődött s a nemzet legfőbb érdekeivel egybeforrt 

felsőház a biztos és rögtönzés nélküli haladás eszközlésére nyújt”115 A felirati vita során az 

ellenzéki pártok sem álltak elő részletes tervvel. Ismereteink szerint 1867 után az első olyan 

tervezet, amelyben egy politikai csoport fogalmazta meg elképzelését a főrendiház reformjáról 

nem a képviselőházban, hanem a főrendiházban született. 1870 elején „a főrendiház úgynevezett 

Deák-párti tagjai” 116 gróf Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére,117 más 
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visszaemlékezés szerint saját iniciatívából118 egy a szervezés alapjait és vezérelveit megfogalmazó 

előterjesztés (törvényjavaslat-tervezet) készítését határozták el. A főrendiház Deák-pártja 

meghívására a főrendiház néhány „szorosan a párthoz nem tartozó” tagja is részt vett a több 

hónapon át tartó eszmecserében.119 Szőgyény szerint azt tervezték, hogy a hat-120, a húsz-, majd az 

öttagú előkészítő bizottság tanácskozásainak eredményeképpen létrejött, és 1870 májusában egy 

népesebb értekezlet által elfogadott tervezetet egy általános gyűlés keretében a főrendiház 

valamennyi tagjával megismertetik. Ez azonban „közbejött akadályok” (talán a nyári szünet vagy 

a Számvevőszékről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor a főrendiház és a képviselőház között 

kialakuló ellentét121) miatt elmaradt. A főrendiház Deák-pártja a tervezetet azonban ennek 

ellenére 1870 nyarán átadta gr. Andrássy Gyula miniszterelnöknek és Rajner Pál 

belügyminiszternek.122 Eljárásukat azzal indokolták, hogy „a főrendek országos gyakorlat szerint 

nyilvános és forma szerinti kezdeményezési joggal jelenben nem bírnak”, ezért nem maradt más, 

mint a javaslatot „a kezdeményezés jogával ellátott egyedül illetékes orgánumhoz származtatni 

oly célból, hogy törvényjavaslat beterjesztése előtt legalább nagyjából ismerve legyenek azon 

nézetek, melyek a főrendiház egyes tagjai által magánkörben történt megvitatás után a többség 

nézetének tekinthetők”.123 Nem egyértelmű, hogy a tervezet a tagok mekkora hányadának nézeteit 

tükrözi. Az értekezleteken a főrendek nem tudtak megegyezni abban, hogy a főrendiház Deák-

pártjához nem tartozó résztvevők csak saját nevükben vagy az egész tagság képviseletében 

vannak-e jelen. A résztvevők abban sem foglaltak állást, hogy a tervezet hogyan viszonyul a 

képviselőházi Deák-párt álláspontjához. 124 A belügyminiszternek átnyújtott tervezetet végül 

Tomcsányi József mint a főrendiház Deák-pártjának másodelnökeke és gr. Szapáry Antal mint a 

párt jegyzője írta alá.125  
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 Ugyanis „a főrendiház alkotmányos tekintélyének s a törvényhozásban őt megillető súlyának helyreállítása 

céljából a főrendiház új törvényes szervezését immár halaszthatatlannak ismerték”. Szőgyény-Marich L.: 

Igénytelen nézetek, i. m. 11. 
119

 Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885-1206., 220. cs. 

A Pester Lloyd szerint az öttagú előkészítő bizottság tagjai, br. Vay Miklós (koronaőr), br. Majthényi László 

(Hont megyei főispán), gr. Cziráky János (főkamarásmester, a főrendiház alelnöke), gr. Szécsen Antal és id. 

Szőgyény-Marich László (Fehér megyei főispán) közül az utolsó három konzervatív politikus nem volt tagja a 

főrendiház Deák-pártjának. Pester Lloyd 1870 (17. Jg.) 23. März (Nr. 67.) 2. 

Szőgyény nevét azonban megtaláljuk a Deák-kör 1869−1872. évi tagnévsorában. Deák-kör könyve. OSZK 

Kézirattár Fol. Hung, 970. 
120

 A hattagú bizottság elnöke Tomcsányi József (Békés megyei főispán, a főrendiházi Deák-párt alelnöke), 

tagjai Haynald Lajos (kalocsai érsek), gr. Apponyi György (1861-ben a főrendiház elnöke), gr. Szécsen Antal, 

br. Majthényi László és id. Szőgyény-Marich László voltak. Szőgyény-Marich L.: Igénytelen nézetek i. m. 11. 
121

 A főrendiház többsége azt kívánta, hogy az Állami Számvevőszék elnöki jelölt három személy 

kiválasztásában részt vehessen. A módosító javaslatot a kormány támogatta, de a képviselőházban nemcsak az 

ellenzék, hanem a kormánypárt egy része is ellenezte. Az 1870:18. tc. 6. § végül úgy fogalmazott, hogy „az 

állami számvevőszék elnöke a képviselőház kezdeményezése folytán az országgyűlés által kijelölt három egyén 

közül, Őfelsége által a miniszterelnök ellenjegyzése mellett neveztetik ki.” A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 

a kormány(párt) akarata érvényesült a személy kiválasztásakor. A Számvevőszékről szóló törvényjavaslat 

képviselőházi második tárgyalásakor megjelent főrendiház-ellenes hangokra ld. Palmer Kálmán áttekintését! FN 

mutató 1861−1910., i. m. VIII. 
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 Szőgyény-Marich L.: Igénytelen nézetek i. m. 11–13. 

Tisza Kálmán beszéde: KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 20. (77. ülés) 283–285. 
123

 Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885-1206., 220. cs. 
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 Pester Lloyd 1870. (17. Jg.) 23. März (Nr. 67.) 2. 
125

 MOL K 26 1873-108., 63. cs. 

Tomcsányi József (1807−1876) Turóc megyei nemesi családból származott. Apja Békés megye főszolgabírája 

volt, így József „mintegy benne született a megyei életben”. Pályafutását szülőföldjén, Békés megyében kezdte, 

esküdt, táblabíró, főszolgabíró, majd 1846-tól másodalispán volt. A Törvényhatósági Tudósítások megyei 

levelezője volt. Az 1830. évi országgyűlésen mint kancellista vett részt, az 1843−1844. és 1847−1848. évi 

diétákon szülőmegyéje egyik követe volt. Másodalispáni méltóságáról 1849 júniusában köszönt le, miután 

Szemere belügyminiszter Arad vármegye főispánjává nevezte ki. Tisztségében augusztusig maradt, közben a 

kormány a szerbekkel folytatott harcok következtében elnéptelenedett bánsági terület betelepítésének biztosává, 
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A Törvény javaslat a felsőházról címet viselő, 17 rövid cikkelyből álló tervezet és a hozzá 

tartozó, 1870. júliusi keltezésű indoklás a miniszterelnökségi levéltár elnöki iratai között maradt 

fenn két példányban. 126 A tervezet készítői feleslegesnek tartották a felsőház szükségességét 

indokolni, „mert az még hazánkban számottevő körök által meg nem támadtatott”, és mert ahol a 

két kamarai rendszer a forradalmi áramlatok áldozatául esett, ott is az „erőszak leviharzása” után 

visszaállításra került. A meglévő, történelmi jogalaphoz kívánnak ragaszkodni a második kamara 

újjászervezésekor. Négy indokot is felhoztak a történelmi jog érvényesítése mellett. „Csak a 

jogfolytonosságból felmerülő elméletet hisszük oly neműnek, mely tartósságot biztosíthat, mert 

csak az elméletnek ezen neme képes a múltat a jelennel, s a jelent a jövővel kiegyeztetni. 

Szembeszökő példát nyújt erre alkotmányunknak újabb életre hívása is, mely nem egyéb, mint a 

jogfolytonosság elvének a felismert viszonyok kellő számbavétele mellett kivívott fényes 

diadala.” Új alap keresését, „experimentatiókba merülést” elméleti megfontolásból és a „legújabb 

idők” tapasztalatai alapján kétesnek, sőt veszélyesnek tartották. A reform csak törvényes úton 

képzelhető el, az azonban nem várható, hogy a főrendiház a jelenlegi alapból kiforgatásához 

beleegyezését adja. S végül: „semmi sem biztosítja erősebben a törvényhozó függetlenségét, mint 

ha ebbéli jogát a születésnek köszönheti.” Az indoklásban ugyanakkor a főrendek készségüket 

fejezték ki a kor igényeinek elismerésére a történelmi jog korlátozása és a tagok körének bővítése 

formájában. 

A törvényjavaslat-tervezet első öt cikkelye foglalkozott a második kamara összetételével. 

A felsőház örökletes tagjai között első helyen az uralkodóház 18. életévüket betöltött főhercegeit 

említette. Az 1869. évi országgyűlésre örökösödési jogon meghívott főnemesek közül azokat 

hagyta volna meg tagsági jogukban, akik a Magyar Korona területén fekvő hitbizomány 

birtokosai vagy földbirtokuk után évente legalább 3000 forint földadót fizetnek. Utóbbiaknál a 

felsőházi tagság fiágon elsőszülöttségi rendben öröklődött volna. A javaslat szerint az uralkodó 

által örökletes felsőházi tagsági joggal jutalmazott személyek akkor gyakorolhatnák tagsági 

jogukat, ha Magyar- vagy Horvátországban olyan elsőszülöttségi hitbizománnyal rendelkeznek, 

ami után legalább 2500 forint évi adót fizetnek vagy földbirtokuk után legalább két év óta nem 

kevesebb mint 3000 forint éves földadót fizetnek. A tervezet készítői a tagsági jog „szerfeletti 

elszaporodásának” megakadályozását és a törvényhozók függetlenségének biztosítását várták fenti 

korlátozások bevezetésétől. Indoklásukban a cenzussal kapcsolatban megjegyezték, hogy „minden 

statisztikai adatok hiányában állapítván meg […] ezen számhoz általában nem ragaszkodunk”. 

                                                                                                                                                                                     
majd Erdély helyettes országos biztosává nevezte ki, utóbbit azonban Tomcsányi nem fogadta el. A 

szabadságharc alatti tevékenységéért a pesti császári és királyi haditörvényszék elé állították, de 1850. július 20-

án közbocsánatban részesült. 1860-ban Csongrád megye főispánja lett, 1865-1867 között a megye főispáni 

helytartója volt. 1867-től haláláig Békés megye főispánja volt. 

Tomcsányinak a Deák-párti kormánnyal szembeni lojalitását és talán nemességfelfogását is tükrözte (ám Máthé 

Gábor álláspontjával szemben nem tekintjük „feudális nagybirtokos osztály hitvallásának”) a bírói hatalom 

gyakorlásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor 1869-ben mondott szavai: „Ez a kormány a miénk, úgyszólván 

mi magunk vagyunk, mert belőlünk ered”. FN 1869−1872. 1. köt. 1869. júl. 13. (15. ülés) 66.; Tomcsányi József 

(1807−1876). Vasárnapi Újság 1876. (23. évf.) máj. 14. (20. sz.) 310.; Máthé G.: A m. burzsoá igazságszolg. , i. 

m. 48. 

Gr. Szapáry Antal (1802−1883) 1832-től részt vett a felsőtábla tanácskozásaiban, gr. Batthyány Lajos köréhez 

tartozó liberális ellenzéki főrendként tartották számon. 1848-ban a muraszombati választókerület országgyűlési 

képviselőjévé választotta. Katonaként is részt vett a szabadságharcban, fellépésével előmozdította a pákozdi 

csata után a horvát-magyar fegyverszünet létrejöttét, 1848 novemberében honvéd őrnagyi kinevezést nyert. 

Debrecenbe nem követte az országgyűlést és 1849 januárjában a honvédséget is elhagyta. 1861-ben, illetve 

1865-től a főrendiház tagjaként politizált, 1861–1881 között a főrendiház háznagyának tisztét töltötte be. 1862-

től a Nemzeti Kaszinó igazgatója, majd elnöke volt. 1880-tól a főrendiházban fő-ajtónállómesterként a 

zászlósurak sorában foglalt helyet.  
126

 A miniszterelnöknek átadott példány: Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885-1206., 220. cs.; a 

belügyminiszternek átadott példány: Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1873-108., 63. cs. 
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Arra kérték a belügyminisztert, hogy az adatok beszerzése után úgy módosítsa a számot, hogy „a 

felsőháznak születésnél fogva tagjai nem szerfelett de mégiscsak tekintélyes számot képezzenek.” 

„A változott nézetek és vallás egyenlőség igényeinek” kívántak megfelelni azzal, hogy 

római és görög katolikus, valamint az ortodox egyháznagyokon kívül „mindkét evangelika és az 

unitária vallást követők egyházi kormányzói”, továbbá „egy izraelita egyházfőnök” számára 

tagsági jogot kívántak adni. Terveik alapján a címzetes püspökök, a jászói prépost, az auraniai 

perjel nem szerepeltek volna a tagok között. A felsőháznak hivatalos állás címén tagjai maradtak 

volna viszont az országzászlósok és a koronaőrök, továbbá a főispánok, a kerületi és vidéki 

főkapitányok, a királybírák, a szász ispán és a fiumei kormányzó. A javaslat „szükségesnek” 

tartotta „a korona jogának” „tágítását” az élethossziglani tagok kinevezésének jogával. „A kor 

igényeire”, valamint arra hivatkozott, hogy egyes kitűnőségek csak ezen az úton juthatnak a 

felsőházba. A javaslat szerint „katonai pályán, törvényhozás, közszolgálat, törvénykezés, 

tudomány és ipar mezején tett kiválóan hasznos szolgálatok által” magukat kitüntetett 

„bennszületett vagy honosított honfiak” vagyonra és polgári állásra tekintet nélkül részesülhettek 

volna kinevezésben, azzal a megkötéssel, hogy a felsőház nem örökletes (vagyis hivatalos állásnál 

fogva vagy élethossziglan kinevezett) tagjainak összlétszáma a tagok harmadát meg nem 

haladhatja. Az indoklás kívánalomként támasztotta, hogy „a honosítási törvény alkotása 

alkalmával a felsőházi tagságra való jogosultság elnyerésére a honosított honfiaknál a honossági 

képesítvény magasabb foka kívántassék meg”. A főrendek tervezete a felsőházban választott 

tagként csak az 1868:30. tc. értelmében a horvát szábor által delegált két küldöttnek kívánt helyet 

adni. 

A javaslat a törvényben a felsőház jogkörét is rögzíteni kívánta, 14. §-a kimondta, hogy 

„kérvények, határozati és törvényjavaslatok a felsőházban is terjesztethetnek elő, az adó- és 

újoncajánlás kivételével, melyek először a képviselőházban tárgyaltatnak”. A tervezet szerint az 

addigiakhoz hasonlóan a házelnököt és a másodelnököt a király nevezte volna ki, a jegyzőket a 

tagság választotta volna. Ez megfelelt az aktuális, az 1848:5. tc. 7. §-a által bevezetett állapotnak 

és egyben az 1885 utáni helyzetnek is (azzal a különbséggel, hogy 1885-től a főrendiháznak 

egyidejűleg két alelnöke volt). A főrendek javaslata az 1869 májusában elfogadott főrendi 

házhatározathoz127 hasonlóan a háznagy tisztségét választással kívánta betölteni. 

A javaslat törvényesen rögzíteni kívánta a tagok (szólásszabadságot és sérthetetlenséget 

magába foglaló) mentelmi jogát. Kitért az egyes üléseknél, illetve az országos bizottságokba 

választásnál követendő eljárásra is.128 A törvénytervezet-javaslat alapján a főrendiház alakulási 

módját, tanácskozási rendjét, a tagok igazolását, a tagsági jogtól megfosztást, az örökös tagok 

nyilvántartását, valamint „minden belügyeit” „a felsőház önalkotta házszabályai” voltak hivatva 

rendezni. 

A tervezet szövege ismereteink szerint nem került publikálásra. A főrendek 

tanácskozásairól kiszivárgó információk alapján az ellenzéki és a kormánypárti sajtó egyaránt 

kedvezőtlenül nyilatkozott a tervezetről. A Balközép Párt újságjában, az Ellenőrben megjelent 

értékelés szerint a főrendiház Deák-pártja által készített „projektum” „oda törekszik, hogy 

elzárjon a főrendiháztól minden demokratikus irányzatot, s többséget biztosítson az 

ultrakonzervatív elemeknek”. A cikkíró, Meczner József129 szerint a javaslat még a főrendiház 
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 A háznagyi hatáskör szabályzata. FI 1869–1872. 1. köt. 11. sz. 24–25. 
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 Az 1884:7. tc. 14. § és 27. § szabályozta az országos bizottságokba történő választást. Ennek értelmében a két 

házának egymással való érintkezésére és az országos bizottságok megalakítására egy tíz képviselőházi és öt 

főrendiházi tagból álló vegyesbizottság készített javaslatot, amelyet az országgyűlés két háza határozatként 

elfogadott, és függelékként a házszabályokhoz illesztett. KN 1884–1887. 8. köt. 1886. jan. 19. (163. ülés) 37–

50.; FN 1884–1887. 2. köt. 1886. jan. 25. (19. ülés) 67–69.; FN 1884–1887. 2. köt. 1886. jan. 30. (21. ülés) 77. 
129

 Meczner József földbirtokos, egyházi gondnok. 
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liberálisabb elemeinél is visszatetszést szült.130 A Deák-párthoz közel álló Pester Lloyd úgy vélte, 

a tervezet egyoldalú nézeteket tükröz, nem tarthat számot a nagyközönség érdeklődésére és 

hamarosan feledésbe fog merülni. Az újság anonim cikkírójának nézete szerint az államérdekkel 

ellentétes lenne az örökös tagok kirekesztése, azonban ezen tagok tekintélye már nem elégséges a 

főrendiház megfelelő működéséhez, a ház erős szervezetet a polgárok által szabadon választott 

tagokkal kibővítve nyerne. 131 

 

3.2. További elképzelések a főrendek köréből az 1870-es években 

A főrendek közül kevesen támogatták a felsőház demokratizálását. Az 1870-ben tartott 

tanácskozáson gr. Csáky Gyula és br. Vécsey József a földadó cenzus bevezetésének tervére 

reagálva jogfosztást emlegetett, illetve a felsőháznak alkotmányos szerepének betöltéséhez 

szükséges alap aláásásáról beszélt. Br. Lipthay Béla132 azon javaslatával, hogy a megyék által 

választott tagok kerüljenek be a felsőházba, egyedül maradt az értekezlet húszfős bizottságában.133 

Kortárs beszámoló szerint gr. Andrássy Gyula „egyik kedvenc eszméje” az 1870-es években egy 

„új lordok háza” volt, de nem tudjuk, hogy ez pontosan mit takart, túl azon, hogy a felsőház 

többségét örökletes jogú tagok tették volna ki.134  

Olyan elképzelést is találunk, amelyben egy feudális eredetű öröklési forma bevezetésével 

egyszerre igyekezett elősegíteni a főnemesség súlyának megőrzését és a társadalmi 

modernizációt. 1869 májusában gr. Zay Károly135 A felsőház reformja előrajzának kísérlete136 

című munkáját Mailáth György főrendiházi elnökhöz eljuttatva bizalmasan arra kérte, hogy a 

nyomtatványt továbbítsa a főrendiház tagjainak. Zay az 1869–1872. évi országgyűlést megnyitó 

trónbeszéd nyomán küszöbön állónak látta a főrendiház reformját. Szükségesnek tartotta a 

főnemesség képviseletének átalakítását, mert attól tartott, hogy a nagy létszámú, de elszegényedő 

családok tagjait a képviselőházi pártok kortesül fogják használni. Miután az arisztokrata családok 

részéről a felsőházban helyet foglaló tagok kiválasztásának több módozatáról (a kormány általi 

kinevezésről, a családtagok általi választásról, a senioratusról és a birtoknagyság alapján történő 
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 Meczner József: Kell-e a felsőház s mily alakban? Ellenőr 1870. (2. évf.) április. 10. (82. sz.) 292.  
131

 Abendblatt des Pester Lloyd 1870. (17. Jg.) 30. März (Nr. 72.) 1. 
132

 Br. Lipthay Béla (1827–1899) 1861-ben a Felirati Párt, 1865–1867 és 1872–1875 között a Deák-párt, 1878-

tól a Jobboldali Ellenzék, majd a Mérsékelt, végül az Egyesült Ellenzék országgyűlési képviselője. 1867-ben 

Baranya, majd a következő évről Pest főispánja volt. Utóbbi tisztségéről azonban 1869 végén lemondott azzal az 

indokkal, hogy Wenckheim belügyminiszter rendeletei ellenére nem kíván nyomást gyakorolni a megyei 

képviselőválasztásokra. Főrendiházi tagsági jogát 1885-től 1896-ig, amikor ismét teljesítette a földadócenzust, 

nem gyakorolta. A fővárosi képviselőtestületben tevékenykedve is liberális gondolkozásról, demokrata 

érzelmekről tett tanúbizonyságot. Bizottsági tagja volt az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak, 

alelnöke az Iparművészeti Múzeumnak. 
133

 A továbbiakban nem vett részt a tanácskozáson. Pester Lloyd 1870. (17. Jg.) 23. März (Nr. 67.) 2. 
134

 Hazay Ernő: A felsőház reformja. A „Reform” szerkesztőjéhez. Reform 1872 (3. évf.) szept. 15. (253. sz.) 1–

2. 
135

 gr. Zay Károly (1797–1871) politikus. A reformkorban a főrendi ellenzék egyik vezető tagja, gr. Széchenyi 

István támogatója volt. 1844-ben a zsidóság állampolgári jogainak elismerése mellett fellépve szembekerült 

Széchenyivel. 1847-ben a nádorválasztás egyik jelöltje volt. Az evangélikus egyház egyetemes egyház- és 

iskolafelügyelőjeként (1840–1860) – ellenfelei szerint magyarosító szándékkal – fellépett az evangélikus és a 

református egyház egyesítése érdekében. A Dunán inneni kerületi tábla bírájaként működött. Zayugróci birtokán 

1845-ben posztógyárat, később üveggyárat alapított, bucsányi birtokán mintagazdaságot hozott létre. Vereby 

Soma szerint Zay 1861-ben a főrendiházban „egész eréllyel küzdött többi honfitársával együtt, hogy a 

szentesített 1848-ki törvények minden csorbítás nélkül életbe léptessenek.” Vereby S.: Magyar mágnások, i. m. 

32.; Fukári V.: Felső-magyarországi, i. m. 117–133. 
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 MOL K 3 1869-59., 1. cs. (1867–1870); egy másik (Nagy Iván akadémikusnak, aki 1870 márciusától a 

Képviselőházi napló szerkesztője volt, elküldött) példánya megtalálható: OSZK Kisnyomtatványtár Kny.D 

3.119. 
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kiválasztásról) elítélően nyilatkozott, hangot adott nézetének, hogy „a pairie-k137 alapítása 

egyetlen módja a felsőház gyökeres életdús refomjának”, mert csak „birtokon fekvő” 

arisztokráciára alapozva szervezhető Magyarországon lefelé és felfelé is független felsőház. 

Mintaként az angol törvényhozásra hivatkozott, amikor kijelentette, hogy a trón és a nemzet 

között közvetíteni, az erős kormánnyal és a „demokratikus elemekből szerkesztett”, „változható” 

képviselőházzal szemben ellensúlyt képezni csak „egy független birtokon fekvő pairie” képes. Az 

elsőszülöttségi öröklés bevezetését társadalmilag is áldásosnak tartotta. Azt jósolta, hogy 

bevezetése esetén a fiatalabb fiúk igyekeznek majd hivatali, tudományos, művészeti pályán 

kitűnni, illetve „összeelegyednek” az alsóbb társadalmi osztályokkal, a polgári osztály tagjainak 

pedig lehetőséget nyílik érdemeik révén a paire-k sorába lépni. A főrendiház irományaiban nincs 

arra utalás, hogy Zay hivatalos úton is a főrendiház elé terjesztette volna elképzelését. 

Br. Majthényi László főispán,138 aki a főrendiház Deák-pártjának tagjaként az 1870-es 

tervezet létrejöttében közreműködött, az 1869−1872. évi országgyűlési ciklus idején saját 

javaslatot is készített.139 A Törvényczikk Magyarország főrendi-táblájának felsőházzá való 

átalakításáról című nyomtatott, de kisebb kézírásos javításokkal kiegészített formában 

fennmaradt tervezet több ponton egyezést mutat a főrendiházi Deák-párt javaslatával. Lehetséges, 

hogy ez az a szöveg, amelyről 1881-ben Szőgyény-Marich László így írt: „Nem tudom: léteznek-e 

a főrendi ház iratai közt a szervezési javaslat kidolgozásával megbízott volt főrendi bizottságok 

munkálatai?; melyek egyike a mostani pénzügyminiszter [gr. Szapáry Gyula], a másik br. 

Majthényi László, mint akkor házjegyzők által voltak készítve, a más államok felsőházai 

szervezetének – szintén Majthényi által készített – összeállításával. Mindezek litografirozva 

voltak, – s én, mint ezen bizottságok tagja, bírom is ezeket; – de nincsenek kezemnél.”140 Ha igen, 

akkor különösen érdekes összevetni a Majthényi-féle tervezetet a főrendi értekezlet által végül 

elfogadott javaslattal. A két javaslatban a tagság kategóriái nagyrészt azonosak. A korábbi tagok 

közül örökösödési címen az uralkodóház főhercegei és a hitbizomány-tulajdonosok; a legutóbbi 

országgyűlésre meghívott mágnások, amennyiben a földadó cenzust teljesítik; hivatalból a 

zászlósurak, a koronaőrök, a főispánok, a katolikus és ortodox megyéspüspökök, az auraniai 

perjel, a jászói prépost és a pannonhalmi főapát (utóbbi három, mint láttuk a főrendiházi Deák-

párt tervezetében nem szerepelt), valamint „Horvát-, Szlavón- és Dalmátország két országos 

követe”. Majthényi – akárcsak a főrendiház Deák-pártjának tervezete – a már fennálló 

hitbizományok birtokosainál eltekintett a cenzus alkalmazásától, míg a reform életbe lépése után 
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 A középkori eredetű angol főnemesi öröklési rend szerint a család elsőszülött, illetve legidősebb tagja 

örökölte a birtokot, a többi csak a főnemesi rangot. 
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 Id. br. Majthényi László (1820−1908) a reformkorban és 1848−1849-ben konzervatív politikusként vált 

ismertté. Hont megyei közpálya után, 1849-ben „muszkavezetőként” híresült el (Komárom, Bars és Nógrád 

megyék császári biztosa volt). 1861-ben, majd 1867-től 1890-ig ismét Hont megye főispánja volt, közben 1878-

tól 1882-ig párhuzamosan Nyitra megye főispánja is. 1861-ben a Felirati Párthoz tartozott, a kiegyezést követően 

a mindenkori kormánypárt támasza volt a főrendiházban, ahol 1885 után örökös jogon megőrizte tagságát. 

Felszólalásait és bizottsági tagságát tekintve egyaránt a főrendiház tevékeny tagja volt. Az uralkodó 1872-ben 

titkos tanácsosi címben, tíz évvel később a Szt. István-rend középkeresztjében részesítette. Szinnyei J.: Magyar 

írók élete és munkái. 7. köt., i. m. 404−405. h.; Ogy. almanach 1906–1911., i. m. 124−125.; 1848–1849. évi ogy. 

almanachja, i. m. 1088.; Pálmány B.: A reformkori ogy.-ek almanachja, i. m. 373. 
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 A tervezet egy anonim példányát, amely Ballagi Aladár gyűjteményéből 1948-ban a Parlamenti Múzeumba 

került, ma az OSZK Kisnyomtatványtára őrzi D 5.658 jelzet alatt. Egy másik példánya az OSZK Kézirattárában 

a Fol. Hung. 1664 jelzet alatt található. Köszönöm Cieger Andrásnak, hogy felhívta figyelmemet ez utóbbi 

példányra, amelyen a szerző neve kézírással szerepel. A tervet a szöveg alábbi részlete alapján datáltuk: „A 

felsőház tagjai továbbá az 1869-ik évi országgyűlésre királyi regalisok által meghívatott legalább 24 éves 

főrendek”. A tervezet egyik példányához sincs csatolva indoklás. 
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 Szőgyény-Marich László levele Szerencs Jánosnak. Székesfehérvár, 1881. nov. 26. MOL K 5 1881-165., 2. 

cs. 

Sem gr. Szapáry Gyula operátumról, sem Majthényi külföldi felsőházakra vonatkozó áttekintéséről nincsenek 

további adataink. 



40 

alapított hitbizományoknál a cenzus összegét a főrendiházi Deák-párt által javasolt 2500 forintnál 

lényegesen magasabban, 4000 forintban határozta meg. (Ez az összeg szerepelt néhány évvel 

később Szilágyi Dezső tervezetében is.) Majthényi nem az örökös tagok között, hanem külön 

pontban szerepeltette az 1869-ben kezdődött országgyűlésre meghívott (nem hitbizomány-

tulajdonos) főrendeket. Esetükben mérsékeltebb, 2500 forint ingatlanadó cenzust írt elő. 

Elképzelése szerint az ő tagságuk csak élethossziglan szólt volna szemben a főrendiházi Deák-párt 

operátumával, amely elsőszülöttségi alapon öröklődőnek meghagyta a tagsági jogukat. Közös 

elem viszont, hogy Majthényi a címzetes püspököket nem tartotta volna meg a tagok sorában, 

ellenben a „mindkét evangélika és unitária vallást követők superintendensei”, valamint „az 

izraelita főrabbi” bekerült volna a tagok közé.  

Az uralkodó által kinevezett tagok szintén mind a két tervben szerepeltek, de ennél a 

csoportnál jelentős eltérés figyelhető meg. Majthényi tervétől nemcsak a főrendiházi Deák-párt 

javaslata tér el, hanem csaknem egyedülálló a hazai tervek között abban, hogy a kinevezésre 

kerülőkkel szemben összetett feltételrendszert kívánt támasztani, amelynek komponenseit az adó 

mértéke, a földbirtoklás régisége és a foglalkozási kör alkották volna. Így kinevezést nyerhettek 

volna olyan legalább 30 éves magyar honpolgárok (ez a két feltétel minden kinevezettnél 

szerepelt), akik legalább két éve minimum 5000 forint egyenes adót fizettek olyan birtok után, 

amelynek legalább fele „törvényhatósági bizonylat szerint ember emlékezetet haladó idő óta 

ugyanazon család birtokában van”. Ezt a kategóriát a köznemesi származású régi nagybirtokos 

családok tagjaival azonosíthatjuk. A kinevezett tagok második csoportja olyan földbirtokosok 

közül kerül volna ki, akik legalább öt éve birtokolnak olyan ingatlant, amely után évente 7000 

forint vagy annál több adót fizetnek. A harmadik csoportba már nemcsak földbirtokosok, hanem 

bármely olyan üzlet és „kereset” több mint öt év óta kizárólagos tulajdonosai is bekerülhettek, 

akik legalább 15000 forint évi adót fizettek. Majthényi tehát lehetőséget kívánt nyújtani az ipari és 

kereskedelmi tőkéseknek is a bekerülésre.141 A földbirtoklás, illetve ipari, kereskedelmi 

vállalkozás több évre visszamenő, konszolidált jellegét minden bizonnyal a felsőház 

összetételének stabilitása érdekében kívánta előírni. A kinevezettek utolsó csoportját vagyonra 

tekintet nélkül kinevezett vezető (aktív vagy nyugalomba vonult) közigazgatási és minisztériumi 

tisztviselők, egyetemi tanárok, valamint volt képviselők alkották volna. A kinevezett tagok többi 

kategóriájánál a kinevezéseknek csak a rendelkezésre álló jelöltek száma szabott volna határt, 

azonban ennek az utolsó csoportnak a létszámát Majthényi ötven főben kívánta maximálni. 

A terv a többi korabeli javaslatnál részletesebben foglalkozott a felsőház működésével. 

Így kitért arra is, hogy a ház tagjai esküt tesznek le „hűségre és engedelmességre a király, az 

alkotmány és a törvények iránt”. Foglalkozott az elnök, illetve a ház engedelme nélküli távollét 

szankcionálásával (ismételt sikertelen felszólítást követően bíráskodási eljárással megítélt 

pénzbírság), a tagsági jognak a vagyoni képesítvény megszűnése vagy „becstelen cselekvés” 

következtében történő elvesztésekor követendő eljárással, a tagoknak a belügyminisztérium által 

eszközlendő nyilvántartásával és meghívásával, és a mentelmi joggal is. A jövőre nézve a vegyes 

üléseket teljesen mellőzni kívánta, a koronaőrök választásában a közös ügyek tárgyalására 
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 Nem tudjuk megállapítani, hogy milyen népes lett volna ez a csoport, mert országos szintű adatok nem állnak 

rendelkezésünkre a 15000 forintot meghaladó adót fizető kereskedők és iparosok számáról. A Vörös Károly által 

közölt adatok alapján a főváros virilisei között 1873-ban 13 személy fizetett 10000 forintot meghaladó adót, 

köztük egy gyáriparos, egy kereskedő és egy hitelintézet-tulajdonos volt, 1888-ban 4 ilyen adójú személy volt, 

közülük egy kereskedő, két hitelintézet-tulajdonos volt. Vörös K.: Budapest legnagyobb adófizetői, i. m. 14., 

68−69. 

További adalék a Majhényi által javasolt cenzus nagyságának megítéléséhez, hogy az 1873:33. tc. az 

országgyűlési képviselőválasztási jogot kereskedők és gyárosok esetében évi legalább 105 forint adózó 

jövedelemhez kötötte (1873:33. tc. 6. § c) pont). Földbirtoklás esetén a választójog gyakorlásához (lakhelytől 

függően) 16–105 forint tiszta jövedelem volt szükséges (1873:33. tc. 3. § b) pont; 5. § b) pont).  



41 

kiküldött bizottságoknak az 1867:12. tc. 35. §-ban rögzített eljárását kívánta követni, de az 

üzenetváltások mellőzése mellett. A ház elnökének és másodelnökének kinevezését, a jegyzők és 

a háznagy választását az addigi módon javasolta megoldani. A felsőházban kérvényeken és 

határozati javaslatokon kívül az adó- és újoncmegajánlásra vonatkozók kivételével 

törvényjavaslatok is előterjeszthetőek lettek volna. 

1872-ben a főrendiház az országgyűlést megnyitó trónbeszédre válaszoló feliratában 

kifejezte készségét a második kamara „a történeti jogosultság és a tényleges viszonyok” alapján 

történő reformjára. A szélsőbal ellenzék lapja, a Magyar Újság ezt úgy értelmezte, hogy a 

főrendek a felsőházat „születés és pénz alapján” hajlandóak reformálni, de „hogy a korszellem is 

belékottyanjon a dologba, s a képviseleti rendszer kívánatainak megfelelő olyan amilyen 

egyformaság létesüljön úgy működését, mint szervezetét illetőleg az alsó- és a felsőház között, – 

ezt kikérik szépen maguknak az aranymentés és selyemreverendás törvényhozók.”142 

Teleki Sándor143 1873-ban szerzősége elhallgatása mellett közreadott reformtervében a 

kétkamara-rendszer magyarországi fenntartása mellett szállt síkra. A második kamara melletti 

általános érveket (a felsőház lehetőséget ad a javaslatok több szempontú megvitatására és a 

népérdeket elvont formában megtestesítő alsóházban helyet nem kapó jogok, érdekek és 

kitűnőségek képviseletére) kifejezetten a magyarországi viszonyokra jellemző szempontokkal 

egészítette ki. Így rámutatott, hogy Magyarországon az egyeduralomról az alkotmányos 

képviseletre átállás gyorsan történt, ezért szükséges, hogy a „sorsuk felett határozhatási jogot 

nyert néposztályok” jogukat ne használják fel a fejlődés túlságos gyorsítására, ezzel „rázkódást”, 

majd „visszahatást” idézve elő. Úgy vélte, a hazai történelmi fejlődés a kétkamarás országgyűlés 

irányba mutat: alkotmányunkat „a hajlékonysággal párosult szíjasság” tartotta fenn, előbbi inkább 

a felső-, utóbbi az alsótáblát jellemezte, de a sikerhez szükséges volt mindkettőre. Elismerte, hogy 

1832 és 1848 között a főrendi tábla károsan hátráltatta a fejlődést, de a magyar történelem egészét 

tekintve ezt csak intermezzónak tartotta. Más szerzőkhöz hasonlóan Teleki magyar nemzeti 

érdekből is szükségesnek tartotta a két kamara fenntartását.144 A képviseleti szervek feladatának a 

rendes viszonyok közötti a fejlődés biztosítását tekintette, nem pedig azt, hogy ellenálljanak, 

amikor már hasztalan vagy éppen káros az ellenállás. Ezért igazságtalannak minősítette a 

felsőházakon vagy egyeseken számon kérni azt, hogy nem képesek a forradalmakat 

megakadályozni.145 Teleki szerint a magyar főrendiház „élénkség- és tekintélynélkülisége” nem 

általában a második kamara jellegéből, hanem csak jelenlegi helyzetéből, állapotából, a régóta 

esedékes reform hiányából következik.146 

A reform eddigi elmaradásának okát a főrendiház feladatának téves lekicsinyléséből 

eredeztette. Az átalakítás során követendő elvnek azt tartotta: „Tartsa meg a főrendiház a múltból 
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 Cassius: A felsőház felirata. Magyar Újság 1872. (6. évf.) szept. 25. (219. sz.) 1. 
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 Gr. Teleki Sándor (1829–1875) aranysarkantyús vitéz, a Szt. István-rend kiskeresztese, a pesti református 

egyházmegye segédgondnoka volt. A főrendiházban 1866-ban annak érdekében szólalt fel, hogy a ház 

csatlakozzon a képviselőház válaszfeliratához. (FN 1865−1868. 1. köt. 1866. ápr. 18. (16. ülés) 102−103.). Ezt 

követően a főrendiház plénumán többé nem szerepelt. Az 1869−1972-es országgyűlés idején a Deák-kör tagja 

volt. A Pest megyei Deák-párt egyik vezéralakja volt. 1873-tól Deák-párti képviselő, majd 1875-ben a Jobboldali 

Ellenzékhez csatlakozott. Vasárnapi Újság 1875. (22. évf.) aug. 8. (32. sz.) 509. 

Nem tévesztendő össze gr. Teleki Sándorral (1821–1892), Petőfi Sándor barátjával, a „vad gróffal”. Utóbbi 

1848–1849-ban honvéd ezredesként, majd emigrációja alatt Garibaldi seregében harcolt. 1867-ben amnesztiát 

nyerve térhetett vissza Magyarországra. Az országgyűlési politizálásban ezt követően nem vett részt, többször 

visszautasította a képviselőjelöltséget. 1883-ban a keresztény-izraelita polgári vegyesházassági törvényjavaslat 

tárgyalásakor többek kérték, hogy jelenjen meg a főrendiházban, azonban ő ezt válaszolta: „Én azt hiszem és 

vallom, hogy vagyon nem adhat jogot, ezért nem vagyok virilis. Szerintem a születés sem adhat jogot, ezért nem 

megyek a főrendiházba.” Idézi: Csetri Elek bevezető tanulmányában. In: Teleki S.: Emlékezzünk, i. m. 68. 
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 Teleki S.: Főrendiházunk reformja, i. m. 3–7., 36. 
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 Teleki S.: Főrendiházunk reformja, i. m. 8–9. 
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 Teleki S.: Főrendiházunk reformja, i. m. 10–11. 
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azt, ami célszerű, és csatoljuk ehhez azt, amit a megváltozott körülmények igényelnek”. Teleki 

Zay Károllyal ellentétben úgy gondolta, hogy az angol minta nálunk nem alkalmazható. 

Magyarországon kevés a nagy hitbizomány, továbbiak létrehozása nem lehetséges nemcsak a 

„koreszme” és a közvélemény, hanem a földbirtokok feldaraboltsága miatt sem, és mert 

veszélyeztetné az érintett családok belső nyugalmát. Magyarországon az ifjabb szülöttek számára 

nem állna rendelkezésre megfelelő számban polgári pálya. Teleki az örökletes tagoknak a jövőben 

is jelentős befolyást kívánt biztosítani a felsőházban. Nézetét arra alapozta, hogy „a születés, 

egyesülve a nagyobb földbirtokkal és megfelelő szellemi, valamint erkölcsi tulajdonságokkal, 

igen alkalmas arra, hogy egy felsőháznak független tagjait képezze, hogy a felsőháznak a 

konzervatív [!] és a mérséklés szellemét kölcsönözze”. Úgy ítélte meg, hogy a birtokelaprózódás 

következtében a főrendiházba születésüknél fogva meghívott tagoknál a szellemi emelkedettség és 

a függetlenség fenntartása komoly akadályokba ütközik. A létszámuk olyan magassá vált, hogy ha 

nagyobb számban jelennének meg, sérülne a főrendiház belső egyensúlya, és az intézmény nem 

lenne alkalmas arra, hogy rendezetten működjön. Teleki ezért megszorításokat ajánlott. Azt 

javasolta, hogy ne lehessen tag az, aki nem mond le idegen állampolgárságáról, továbbá hogy a 

jövőben fiú(k) apával, testvérek egymással egyszerre ne lehessenek tagok (mindig az idősebb 

személynek járjon a tagság). Kivételt képezne, ha a kimaradásra ítélt személy évi egyenes adója 

eléri a tízezer forintot, vagy ha az apa a legidősebb fiú, testvér a hozzá korban legközelebbi fivére 

javára lemond a tagsági jog gyakorlásáról. 

Az eddigi mágnás tagok közül azoknak hagyta volna meg a tagsági jogát, akik évente legalább 

ötszáz forint adót fizetnek és megfelelő erkölcsi minősítéssel bírnak, azaz nem követtek el 

bizonyos, a reformtörvényben meghatározandó bűntényeket. Az ő leszármazottaik közül a 

nagykorú(sított) elsőszülött fiú utódok lehettek volna tagok, de már szigorúbb feltételek mellett: 

ha évente legalább ezer forint egyenes adót fizetnek, valamint megfelelnek a törvényben 

megállapított erkölcsi és szellemi feltételeknek. Szellemi feltételként olyan képzettséget kívánt 

előírni, amely az államhivatalok betöltéséhez is szükséges (államvizsga, 2–3 év megyei vagy 

állami hivatali gyakorlat), a katonák esetében pedig a katonai tudományokban jártasságot. Arra az 

esetleges ellenérvre, hogy a képviselőkkel szemben sincs szellemi kvalifikáció támasztva, azt 

válaszolta, hogy ott ilyen megkötéssel sérülne a szabad választás, ami egyébként is alkalmas a 

képzettség hiányának leleplezésére. Ha még így is túl magas lenne a született királyi hivatalosok 

száma – Teleki reformtervében összesen 150–200 örökös taggal számolt –, akkor a legtöbb 

felsőházi jogosulttal rendelkező nemzetségekből a fiatalabb rokonok ne kapjanak tagságot. Teleki 

azt remélte, hogy a megszorítások következtében nagyobb lesz a felsőházi tagság megbecsülése. 

Elősegítené, hogy a második kamara „merőben dilettáns törvényhozói” katonai, gazdasági, vagy 

hivatalos pályára lépjenek, aminek politikailag és nemzetgazdászatilag is pozitív hatása lenne.147 

A Habsburg főhercegek tagságától azt várta, hogy a hazai viszonyok megismerése révén közelebb 

kerülnek a nemzeti érdekhez. A főispánok tagságát az ország ügyeiben való jártasságuk miatt 

támogatta, azzal a megkötéssel, hogy az ötödik hivatali évük után, és akkor is csak abban az 

esetben, ha a király kinevezi őket, legyenek a főrendiház tagjai, akkortól viszont élethossziglan. A 

főpapok tekintetében szintén visszafogottan nyilatkozott. Kijelentette, hogy amíg az egyházak 

fenntartásában az állam is részt vesz, és amíg az egyház igen jelentős tényezője az államnak, 

addig nem ajánlatos a meglévő tagokat is kizárni. A református, evangélikus és unitárius 

püspököknek is tagsági jogot szánt. A zászlósurak, koronaőrök és egyházi méltóságok együttes 

száma 68 fő lett volna (1885 előtt a tíz zászlósúr, a pozsonyi gróf, a két koronaőr, illetve mintegy 

ötven római és görög katolikus egyházfő és tíz ortodox főpap volt tag). 
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A tudomány, a művészet és az ipar képviseletét a Tudományos Akadémia, az oktatási 

intézmények, továbbá a kereskedelmi és iparkamarák tekintélyesebb tagjai által választott húsz 

személlyel, illetve a király által kinevezett tagokkal kívánta biztosítani. A király a törvény által 

meghatározott (foglalkozási) kategóriákból (főispánok, a semmítő törvényszék alelnöke, legfőbb 

törvényszéki elnök, a pesti királyi tábla elnöke öt év hivatali idő után, volt miniszterek, a 

képviselőház egykori elnökei, a tudomány, ipar, kereskedelem és irodalom területe, legalább 

tábornoki rangú katonatisztek a közös hadseregből és a honvédségből, és végül „kik általában a 

haza iránt jeles szolgálataik által magukat kitüntették”) választhatott volna ki egy ciklus alatt 

legfeljebb 25, összesen maximum száz élethossziglani tagot. Teleki úgy vélte, hogy a főrendiházi 

tagság nem jár a hivatalok ellátását veszélyeztető mennyiségű teendővel. Az öröklődő tagság 

adományozását csak törvény útján (szükség esetén birtokadománnyal együtt, idegenek esetében 

pedig a honfiúsítást is becikkelyezve) tartotta elfogadhatónak. Az adományozást az uralkodó, a 

képviselő- és a főrendiház egyaránt kezdeményezhette volna.148 

A fejezet végén Mailáth Györgynek, a főrendiház elnökének 1868-ban, 1871-ben és 1875-

ben mondott beszédeiből idézünk. Az idézetekből nem bontakozik ki konkrét reformelképzelés, 

azonban tükrözik a főrendiház elnökének, és a helyeslés alapján a jelenlévő tagok többségének 

véleményét a felsőház feladatáról, az arisztokrácia ottani pozíciójáról és a magyar főrendiház 

aktuális helyzetéről. Mailáth 1868-ban így fogalmazta meg a főrendiház hivatását: „Én a felső 

házaknak átalában, és így a főrendiháznak is feladatát nem a merev ellenállásban látom, hanem 

látom igen is a mérséklésben, a rögtönzés által elkövetett hibák helyreigazításában, a hiányok 

pótlásában, mindenekelőtt pedig és mindenekfelett a törvényhozási kérdéseknek kellő, alapos és 

minden oldalról megvitatásában találom. (Élénk helyeslés.) […] Valamint a gyermek rendesen 

csak akkor fejlődik életerős emberré, ha hosszú és fájdalmas vajúdás után születik, úgy azon 

törvényes intézkedést szeretem részemről, mely a nép szükségleteiből merülve fel, a sajtó által 

előkészítve, a törvényhozás retortáin által alaposan megvitatva, végül az éles ellentétek 

kiegyenlítésével válik törvényes intézkedéssé: ez mély gyökeret hajt, s ez nem évtizedekre, hanem 

századokra számíthat”.149 Az 1869–1872. évi ciklus végén Mailáth zárszavában a felsőház 

feladatai közül a kérdések független megítélését és a képviselőházi pártpolitizálás ellensúlyozását 

emelte ki: „minél kifejlettebb a parlamentáris rendszer, és minél élesebben körvonalozott a pártok 

állása, annál inkább szükséges, ha azt nem akarjuk, hogy a párturalom érdekuralommá fajuljon, 

hogy legyen egy testület, melynek intő szózata időről-időre figyelmeztesse a hatalmon lévőket, 

hogy a korlátlan hatalom saját súlya alatt roskad össze”.150 1875-ben elnöki záróbeszédében az 

aktuális hatalmi viszonyokat, a kormánypárt fúzióval előállt megerősödését tekintetbe véve 

ugyancsak a főrendiház pártok felett álló, nemzeti szerepéről beszélt, de kitért a főnemesség 

főrendiházi passzivitásának veszélyére is: „Erő, mely korlátot nem talál, mely féket nem ismer, 

saját súlya alatt roskad össze. És e téren nyílik alkalma e főrendi háznak érvényesíteni 

alkotmányadta jogát. […] [J]oga ép úgy mint kötelessége, hogy ellenőrizve, mindannyiszor intő, 

figyelmeztető, óvó hangját emelje, valahányszor az állam magasabb érdekeit, Magyarország 

jövőjét veszélyeztetve látja. − Ezt azonban sikerrel csak úgy teheti, ha mindazok, kiket törvény és 

alkotmány a jogok legnemesbikével, a törvényhozásbani részvéttel felruház, ha csak aggkor, vagy 

elháríthatlan akadály nem gátolja, e jogot érvényesítik. És ezt teendik, nem saját érdekökben, 

hanem a haza érdekében. (Élénk helyeslés.) Úgy vagyok meggyőződve, hogy hazánk jelen 

viszonyai mellett bármiképp intéztessék a főrendi ház szervezése, a magyar arisztokráciának 

mindig kell, hogy abban helye legyen, de e hely annál előkelőbb, a tér, amelyet elfoglalnak, annál 
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szélesebb lesz, minél nagyobb a súly, melyet addig is a törvényhozás mérlegére vetettek. (Élénk 

helyeslés.)”151 

 

3.3. A kormány reformtervei az 1870-es években 

A trónbeszédek 1869 után is csaknem minden ciklus elején megemlítették a főrendiház korszerű 

rendezésének szükségességét.152 Az 1869. és az 1872. évi trónbeszéd ehhez hozzátette, hogy a 

korszerűsítést „a nemzet történelméből fejlődött s a nemzet legfőbb érdekeivel egybeforrt felsőház 

előnyeinek megtartásával” kell végrehajtani.153 Az egymást váltó kormányok bemutatkozásakor 

tartott miniszterelnöki programbeszédek közül egyedül Tisza Kálmán 1878 decemberében, a 

Bosznia-Hercegovina okkupációja miatt a személyét ért támadások miatti lemondását követő 

ismételt kinevezésekor mondott beszéde érintette a reform kérdését.154 Tisza minden bizonnyal 

azért tért ki ekkor erre a kérdésre, mert a pár hónappal korábban az országgyűlést megnyitó 

trónbeszéd, tekintettel a kormány ideiglenes helyzetére, nem térhetett ki a távlati célkitűzésekre. A 

fenti programok közös vonása volt, hogy a második kamara korszerűsítését történelmi alapjainak 

megőrzésével helyezték kilátásba, és a korszerűsítés tartalmára futólag sem tértek ki. A 

trónbeszédek és kormányprogramok általános cselekvési programot tartalmazták, nyilvánvalóan 

nem lehetett feladatuk a rendezés részleteinek taglalása, ugyanakkor a kortársak számára 

szembetűnő volt az újra és újra deklarált reformszándék és a látszólagos tétlenség közötti 

ellentmondás. Ellenzéki képviselők és főrendek a kormány tagjait számos esetben interpellálták a 

reformra vonatkozó törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztését sürgetve. Több történeti elemzés 

rámutat a liberális reformok 1870-es évekbeli lefékeződése, illetve megfeneklésére.155 A 

főrendiház átalakítása esetében fékeződésről beszélhetünk, megfeneklésről nem. Az egymást váltó 

kormányok szinte mindegyike foglalkozott a kérdéssel, de részletes tervek nem készültek, illetve 

amik készültek, nem kerültek nyilvánosságra.  

A Lónyay-kormány 1871 decemberének elején Ivánka Imre balközépi képviselő 

interpellációja nyomán foglalkozott a kérdéssel. A minisztertanácsban br. Wenckheim Béla király 

személye körüli miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a reform jelentősen befolyásolná a 

következő évi képviselőválasztásokat, mert az új főrendiház a jelenleginél várhatóan nagyobb 

aktivitást tanúsítana, és a főrendiház átalakítására vonatkozó törvényjavaslat mielőbbi elkészítését 

és keresztülvitelét javasolta. Minisztertársai nem támogatták Wenckheim elképzelését. A tárgy 

fontosságára, tovább arra hivatkozva, hogy a főrendek 1870. évi javaslatán kívül még „formaszerű 

törvényjavaslat” nem készült, úgy vélték: a kormánynak „alig volna lehetséges ez idő szerint csak 

az elvekre nézve is érdemleges megállapodásokra jutni”. A minisztertanács így abban állapodott 

meg, hogy gr. Lónyay Menyhért miniszterelnök az interpellációra adandó válaszában jelentse ki, 

„miszerint a főrendiház új szervezetére nézve, mely tárggyal úgy a kormány [!], mint az 

érdekeltek is már foglalatoskodtak, mielébb, s legfellebb a jövő országgyűlés összejöveteléig 

törvényjavaslat fog készíttetni”.156 A kormány kijelentését követően a főrendek – elébe menve az 
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elkerülhetetlennek tartott átalakításnak – ismét hangoztatták reformszándékukat. 1871 legvégén 

br. Vay Miklós, az előző évi főrendiházi ötfős reformbizottság tagja, a belügyminisztert 

interpellálta, hogy „szándékozik-e e tárgyban a jelen országgyűlés folyama alatt intézkedni”,157 

azonban interpellációjára nem kapott választ. A 48-as Párt azzal gyanúsította a kormányt, hogy 

„pusztán kortespolitikából tartja fönn” a főrendiházat addigi formájában. 158 Adataink alapján 

Lónyay miniszterelnök – akár ebből a megfontolásból, akár mert a reform előfeltételének 

tekintette a nagy létszámú és személyét támogató képviselőházi többséget (aminek megteremtését 

a választásoktól remélte), akár egyszerűen időhiány miatt – valóban csak az országgyűlési 

választások után fordult a kérdés felé. 1872 augusztusában a főrendiház néhány tagját, zömmel az 

1870. évi főrendi tanácskozás bizottságainak tagjait, a főrendek által készített munkálat némely 

pontjának „bizalmas megvitatására” hívta meg. Jelzi a főrendiházon belüli erőviszonyokat, hogy a 

meghívott személyek valamennyien a Deák-párthoz kötődő és/vagy ókonzervatív politikusok 

voltak. 159 Az 1872. augusztus 21-ére tervezett értekezlet nem ült össze vagy csak előkészítő 

szerepe volt, ugyanis az augusztus 29-i minisztertanácson Lónyay – hallgatva saját kezdeményező 

szerepéről – már azt jelentette be, hogy „a főrendiház irányadó tagjai által szeptember hó első 

napjaiban értekezletek fognak tartatni a főrendiház szervezése tárgyában, mely értekezletekre ő is 

meghívatott”. A miniszterelnök kérésére a kormány két további tagját is megbízta a 

tanácskozáson való részvétellel, br. Wenckheim Béla király személye körüli minisztert és Tóth 

Vilmos belügyminisztert.160 Az értekezletről további adatok nem állnak rendelkezésünkre, 

kérdéses, hogy egyáltalán sor került-e rá.161 Lónyaynak a főrendiház reformjára irányuló 

figyelmét mutatja, hogy 1872 októberében egy képviselőkből és főrendekből álló kisebb 

(informális) bizottság egybehívását tervezte a törvényhozási reformjavaslatok kidolgozására. Az 

előkészületek folytatásában leváltása megakadályozta.162  

A reformot azonban továbbra is napirendjén tartotta a csak a miniszterelnök személyét 

tekintve megváltozott összetételű kormány. 1872 decemberében a minisztertanács a más 

törvényjavaslatok elkészítésével elfoglalt belügyminiszter helyett Szlávy József miniszterelnököt 

(„annál is inkább, mert nekie az érdekelt faktorokkal könnyebb az érintkezés”) és br. Wenckheim 

Béla király személye körüli minisztert bízta meg a főrendiház rendezésére vonatkozó 

törvényjavaslat előkészítésével és az „előleges tanácskozásokkal”.163 A miniszterelnök 1873 

elején Tóth Vilmos belügyminisztertől a korábbi a tárgyalási iratok és esetleges tervezetek 

megküldését kérte.164 Tóth Vilmos válaszában arról tájékoztatta, hogy „a főrendiház rendezése 
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iránt a belügyminisztériumban eddigelé tárgyalások nem voltak” csak a főrendek körében, 

akiknek 1870-ben készített tervezetét továbbította a premiernek.165 

 

3.3.1. Szilágyi Dezső operátuma 1872/1873-ból 

Szlávy József miniszterelnöksége időszakból két a kormány megbízásából készült munkálatot 

ismerünk. Az egyik tervezet szerzője Szilágyi Dezső, aki 1871-től Deák-párti országgyűlési 

képviselő, emellett 1872–1873-ban a kormány kodifikációs bizottságának tagja volt.166 A 

kormány az operátum elkészítéséhez Szilágyi Dezső számára a trónbeszédekből már ismert 

célkitűzést adta meg alapelvként: a felsőház rendezése „a történeti alap lehető megtartásával 

történjék”. Ezt Szilágyi mindenekelőtt a főnemesség tagsági jogának fenntartásával kívánta 

biztosítani: „a felsőház zömét ez az elem alkotja [majd], kiegészítve a vele rokon és érintkezésben 

álló új fejlődésű vagyonos és mívelt elemekkel”, valamint azokkal, akiket „egy hosszabb politikai 

pálya a nemzet figyelme és tisztelete tárgyává tett”. Szilágyi a második kamara hivatását nem az 

alsóházban „nyilatkozó demokrácia” ellensúlyozásában látta, tapasztalata ugyanis az volt, hogy a 

közvélemény kitartó követelésével szemben a második kamara nem képes gátját képezni az 

újításoknak. Azt sem tartotta a felsőház feladatának, hogy „minél hatalmasabb érdekeket 

képviseljen vagy minél általánosabb alapokon nyugodjék”. Nézete szerint ugyanis „a mi 

felsőházunknak s a vele analóg európai intézményeknek képviseleti alapjuk soha sem volt. […] 

[A]bban az egyházi és világi főurak ültek, nem mint egyik vagy másik rend vagy választó testület 

képviselői, de mint külön rend önjoguknál fogva.” A felsőház feladatát – hasonlóan az említett 

trónbeszédekhez – az alsóházban megjelenő „napi hullámzás” korrekciójában, az első kamara 

„elhamarkodott felfogásának”, „túlzásainak” „kisimításában” látta. Szilágyi a felsőház további 

feladatának tartotta a közvetítést a korona és az alsóház között, és technikai szempontból is 

helyeselte a törvényjavaslatok kétszeri megvitatását. A magyar hegemónia biztosításában is 

szerepet szánt a felsőháznak: „minél mélyebbre szállunk a társadalmi rétegekben, a magyarság 

aránya annál inkább csökken […] e tény arra int, hogy nem szabad könnyelműen mellőzni az 

eszközöket, melyek az elfogadott képviseleti rendszerrel nem ellenkeznek, s melyek a felsőbb 

osztályok természetes súlyát és befolyását támogatják” – írta.  

Szilágyi 1874-től igazságügy-miniszterré kinevezéséig, 1889-ig a budapesti egyetem a 

politikai tudományok tanszékének tanáraként működött. Politikatudományi előadásában azt 

hangoztatta, hogy a földbirtokos arisztokrácia az államrend fenntartásának és történeti 

fejlesztésének legerősebb támasza, mert „csak is a nagy földbirtok az, mely az embert fölmenti 

attól, hogy a vagyonszerzés gondjai elfoglalják, és mely ennélfogva képessé teszi, hogy magát 
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 A kodifikációs bizottságot a Lónyay-kormány 1872-ben hozta létre a miniszterelnökségen az összes 
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86−88. 

A „Szilágyi Dezső-féle operátum” feliratot viselő, mintegy 120 oldal terjedelmű tervezeten keltezés nem 

szerepel. (Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885-1206., 220. cs.) A dokumentumnak a Szlávy-kormány 

időszakára datálását Szilágyi életrajzi adataira és a szövegben szereplő „a földadónak a közeljövőben várható 

reformja” kitételre alapozzuk. A földadó reformjával az 1875:7. tc., az 1881:40. tc. és az 1885:22. tc. 

foglalkozott. A szöveg 1870-es évekbeli keletkezése mellett szól, hogy 1878-tól Szilágyi már az ellenzék 

sorában politizált. Az operátumhoz tartozó törvénytervezet-javaslat szövegében az 1872. évi állapot szerepel 

mint a rendezés kiindulópontja. A legkésőbbi törvény, amelyre az operátum hivatkozik, a horvát-magyar 

kiegyezés egyes pontjait módosító, illetve kiegészítő 1873:34. tc. 
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nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1873-108., 63. cs. 
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nyilvános életre kiképezze, és életét ilyen foglalkozásban töltse”, továbbá mert „a földbirtok az, 

mely a birtokosnak, a polgárnak érdekét az ország érdekével legjobban összeforrasztja, és mely a 

legnagyobb, legtartósabb és legtermészetesebb társadalmi befolyást adja a birtokosnak többi társai 

felett”, s végül mert ennek a társadalmi rétegnek a körében a földbirtok állandósága a történeti 

folytonosság tudatát és az együvé tartozás érzését fenntartja, amely lehetővé teszi az egységes 

politikai cselekvést. Szilágyi szerint a földbirtokos arisztokrácia politikai feladatának betöltésére a 

törvényhozás második kamarája, illetve „bizonyos felsőbbségi közigazgatási jogok gyakorlata” 

nyújthatja a megfelelő színteret. 167 Reformtervében annak a nézetének adott hangot, hogy „a 

szorosan vett arisztokrácia – címmel bíró nemesség – nem oly erős Magyarországban, hogy a 

felsőházat kizárólag birtokba vehetné. A törvényhozás kénytelen lesz azt más, ahhoz hasonló, úgy 

az azokhoz közelítő elemeknek is megnyitni.” A nemzeti szempont itt is megjelent, Szilágyi a 

kibővülő második kamarát asszimilációs terepnek tekintette, amely elősegítheti, hogy a születési 

arisztokrácia a „társadalomban képződött arisztokratikus elemeket magába felvegye, felolvassza 

és nemzetivé tegye”. Ez a gondolat később egyetemi előadásában is megtalálható volt: rámutatott, 

hogy a földbirtokos arisztokrácia politikai befolyásának megőrzéséhez nemcsak az szükséges, 

hogy társadalmi súlyát „a közélet terén folytonos foglalkozás és működés által” politikailag 

érvényesítse, hanem az is, hogy „nyílt osztály” legyen, amelybe születésre való tekintet nélkül 

mindenki beléphet, ha a megfelelő kellékekkel (a nagy földbirtok mellett szeplőtlen előélettel és a 

„társadalmi fogalmak szerinti előkelőséggel” párosult „élethivatás[sal] és életállás[sal]”) 

rendelkezik.168 

Szilágyi a fenti elvek szellemében operátumában a tagság összetételére nézve mérséklet 

újításokat javasolt. Az örökös tagsági jog gyakorlását 4000 forintos földadó cenzushoz, illetve 

4000 forint értékű hitbizomány birtoklásához kívánta kötni. A zászlósurak és az egyháznagyok 

csoportját főbírókkal és a református felekezetek elöljáróival egészítette volna ki.169 Kizárta volna 

viszont a főispánokat és a címzetes püspököket. Polgári származású személyek kinevezés és 

választás útján élethossziglani, királyi adomány útján örökös tagsági jogot nyerhettek, de csak 

akkor ha legalább 1500 forint (választott tagok), illetve 4000 forint (örökös tagok) földadót 

fizettek. A kinevezett tagokat az arisztokrácia kormányzati jártasságának és szakképzettségének 

hiánya miatt, továbbá azért tartotta szükségesnek, hogy enyhítsék a ház rendi színezetét. Hazai 

(vagy osztrák-magyar) államszolgálatban álló vagy állt hivatalnokokat kívánt tagsághoz juttatni, 

akiknek aránya a ház tagjainak legfeljebb negyede lehetett volna. „Mert különben e joggal 

könnyen oly visszaélés történhetik, mely e házat alap jellemétől megfosztja”. Nem látta gyakorlati 

hasznát annak, hogy meghatározzák a foglalkozás köröket, melyekből a tagokat az uralkodó 

kiválasztja. 

A tervben több helyen megtalálható az etatista és a nacionalista szempontok 

érvényesülése. Szilágyi a görög katolikus és ortodox főpapok tagságához azért is ragaszkodott, 

mert „első emberei, vezérférfiai a nemzetiségeknek”. Úgy gondolta, hogy a törvényhozásban való 

részvételük „nagy és tartós benyomást fog gyakorolni a főpapság szellemére, folytonosan 

elevenen tartja az állam iránti kötelesség érzékét, s nem engedi az egyházi irányt teljes 

egyoldalúságában uralomra vergődni.” Bővebben kifejtve: „A magyar állam megszilárdulása még 

koránt sincs bevégezve. Úgy kell intézményeinket alkotni, s oly kormányzati politikát folytatni, 

hogy a mívelt osztály magyarosodása biztosíttassék s az államtól való függés szálai a nemzetiségi 

rétegeket minél erősebben behálózzák. E politikában a főpapság is egy tényező. […] [amint] 

szükséges az, hogy […] a főpapok a kormánytól lehető szoros politikai függésbe hozassanak: oly 
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kívánatos hogy a főpapság mint ezen cél elérésére folytonosan működő közeg feladatára ne váljék 

alkalmatlanná; pedig annak, ha a törvényhozásban való részvételtől, a politikából kirekesztetik, az 

lenne a következménye.”  

Deák Ferenc 1873. június 28-án elmondott képviselőházi beszéde és az azt kísérő 

helyeslés mutatja, hogy a liberális tábor jelentős része Szilágyi itt kifejtett véleményétől eltérő 

álláspontot képviselt az egyházak, felekezetek felsőházi képviseletének kérdésében. Deák úgy 

vélte, hogy a vallások jogegyenlőségének és a józan észnek is ellent mond az „anomália”, hogy a 

katolikus és a görögkeleti egyház főpapjai hivataluknál fogva tagjai a felsőháznak. Rámutatott, 

hogy „két módon lehetne a dolgon segíteni: vagy a többi vallásoknak is megadni e privilégiumot, 

(Fölkiáltások: Nem kell!) vagy mindenkitől elvenni. (Helyeslés.) Az első annyi volna, mint egy 

absurdumot még eggyel szaporítani (Fölkiáltások: Igaz!), és amint én ismerem polgártársainkat, 

mind a protestánsok, mind a zsidók nagyon megköszönnék és deprecalnák [itt: elhárítanák] ezen 

kedvezést. A dolog természete tehát az, hogy egyiknek sem kell megadni ezen jogot. […] 

Előttünk áll a főrendiház rendezése; ott lesz alkalmunk kimondani, hogy senki sem vehet részt a 

törvényhozásban mint törvényhozó csupán hivatalánál fogva; sem püspök, sem főispán és a többi. 

(Élénk helyeslés.) Hanem akár választás, akár kinevezés alapján rendeztessék a felsőház, vagy a 

kettővel együtt, azoknak, akiknek választási vagy kinevezési joguk van, jogában álljon, ha 

akarnak, püspököt is választani, vagy kinevezni, vagy szuperintendenst vagy rabbinust vagy más 

embert; de az akkor nem úgy ül ott mint püspök, mint szuperintendens, mint rabbinus, hanem úgy 

ül ott, mint kinevezett vagy megválasztott pairje az országnak. (Élénk helyeslés a bal oldalon.)”170 

Eötvös Károly Szilágyi Dezsőt megörökítő portréjában azt írta, hogy a politikus (Bismarck és a 

német követői felfogását magáévá téve) Deák ezen beszédét bírálta – de azért, mert nem tartotta 

elég harciasnak. Eszerint Szilágyi 1873-ban a teljes szétválasztást, az egyházi vagyon 

szekularizációját, az oktatás államosítását kívánta.171 A Szilágyi két (időben egymáshoz közeli) 

megnyilvánulása közötti – ha hihetünk Eötvös Károlynak – ellentmondást magyarázhatjuk azzal, 

hogy a tervezetben az egyházak jelen helyzetéből indult ki, a szekuralizációt pedig a távolabbi 

jövő feladatának tartotta, vagy hogy a liberális reformtörekvést a „nemzeti érdek” felülírta, de az 

is lehet, hogy az egyházak képviselete szerepelt a kormánytól a reformterv készítéséhez adott, 

Szilágyi által nem mellőzhető direktívák között. 

A Szilágyi-féle operátum hatályban kívánta hagyni a horvátországi egyházi méltóságok, a 

horvát bán, valamint a szábor két küldöttének tagsági jogát rögzítő törvényeket (1868:30. tc. 36. 

§, 1873:34. tc. 7. §). Azt a nézetet képviselte, hogy a horvátországi főnemesség tagságára nézvést 

„döntőnek csak politikai okokat lehet tekintetni.” Hasonlóan érvelt, mint a görög katolikus és az 

ortodox főpapoknál: „A horvát társadalom minden rétegei közöl az arisztokrácia az, mely 

legszilárdabban Magyarországgal tart, mely voltaképpen magyarnak tartja magát, melyben 

nemcsak a mágnási rend, hanem a magyar birodalom, a magyar nemzet egységének érzete 

elevenen él. Rokonsági és társadalmi összeköttetésekhez még a politikai is járult. Valamint ez 

eddig gátja volt az elválási s a magyarellenes törekvéseknek: másrészt egész a legújabb időkig 

támasza volt a magyar politikának. Téves politika volna megengedni, hogy e kapcsolat az által 

lazuljon és gyengítessék, hogy e rendnek a magyar törvényhozásban való személyes részvétele 

megszűnik.” 

Szilágyi operátuma a főrendiháznak indítványozási jogot biztosított volna minden az 

országgyűlés hatásköréhez tartozó kérdésben. Lehetőséget kívánt adni arra, hogy a kormány 

javaslatait az adóügyek, a költségvetés, az újoncállítás, valamint a közös és közös érdekű ügyek 

kivételével közvetlen a főrendiház elé terjessze. 
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3.3.2. Somssich Pál tervezete 

A Szlávy-kormány számára a másik tervet Somssich Pál, a képviselőház nem sokkal korábban 

leköszönt elnöke, a Deák-párt országgyűlési képviselője készítette.172 Tervét csak egy évtizeddel 

később, 1882-ben a főrendiház reformja körüli eszmecsere megélénkülését tapasztalva tette 

közzé.173 Somssich célkitűzése a monarchikus-arisztokratikus és a demokratikus jellegű felsőházat 

támogató irány összebékítése volt. Azt javasolta, hogy a felsőház tagjainak harmadát (50–70 főt) a 

főrendiház örökös tagjai válasszák saját soraikból,174 harmadát a képviselőház válassza volt 

képviselők közül, harmadát a minisztertanács javaslatára a király nevezze ki a közügyek terén 

érdemeket szerzett személyek sorából. A két előbbi csoportnál tehermentes földbirtok után 

legalább 4000 (az 1882-ben közzétett szövegben: 3000) forint földadó fizetését írta volna elő a 

választhatóság egyik feltételéül. Elképzelése szerint a későbbiek folyamán az első csoport 

létszámát önmaga, a másik kettőt a képviselőház, illetve az uralkodó egészítette volna ki. 

Összességében a felsőház tagjainak 2/3-ának kiválasztására a kormány(párt) közvetlen befolyást 

gyakorolhatott volna. 

Somssich tervét publikálását követően a Pester Lloyd „+” jel alatt publikáló munkatársa, 

majd Tóth Lőrinc jogtudós is a túlzottan magas cenzus miatt bírálta.175 Bírálói azt hangoztatták, 

hogy ilyen magas cenzus mellett a választás merítési bázisa túlságosan szűk, a 2/3 részben az 

ország legnagyobb adófizetőiből álló főrendiház túlságosan konzervatív jellegű lenne. Somssich 

politikai elő- és utóélete – a reformkorban konzervatív diétai követ volt, 1848-ban távol maradt a 

forradalmi eseményektől, 1861-ben közvetíteni próbált Deák Ferenc és a konzervatívok között, 

1866 elején a konzervatívok sorában foglalt helyet a képviselőházban, mielőtt a Deák-párthoz 

csatlakozott volna, s végül politikai pályája utolsó évtizedét a Szabadelvű Párt mérsékelt 

ellenzékének sorában töltötte176 – magyarázatot ad arra, hogy a liberális publicisztika miért illette 

tervét a konzervatív jelzővel. 

Szilágyi és Somssich tervezetének minisztertanácsi tárgyalására nem került sor, sőt úgy 

látszott, a reform kérdése lekerült a kormány napirendjéről. 1874 elején a minisztertanács úgy 

döntött, hogy „a magyar főnemesi méltóság adományozása tekintetében azon körülményt, 

miszerint a magyar főrendiház még rendezve nincsen, jövőre nézve akadályul tekinteni többé nem 

kívánja”. Ezért elhatározták, hogy azon kérelmek tárgyalását, amelyek a Ferenc Józseftől magyar 

királlyá koronázása előtt nyert főnemesi rangok magyar közjogi törvényesítésére, illetve a 

főrendiházba való meghívásra irányulnak, a továbbiakban nem halasztják a főrendiház 

reformjának idejére, hanem esetről esetre felterjesztik az uralkodóhoz.177 

1874 végén br. Vay Miklós csaknem három évvel korábbi interpellációjának 

megválaszolását kérte és ismét a főrendek reformhajlandóságát hangsúlyozta. Válaszában Bittó 

István miniszterelnök kijelentette ugyan, hogy a „vonatkozó törvényjavaslat tervezete már készen 

van, és csak a miniszteri tanács tárgyalását, illetőleg felülvizsgálatát igényli”, de hozzátette, hogy 
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a törvényjavaslat előterjesztésére a folyó ülésszakban – az államháztartás rendezésével 

kapcsolatos feladatok miatt – várhatóan nem kerülni sor. 178  

 

3.4. A Balközép Párt álláspontja a főrendiház reformjáról 

A Balközép Párt 1867. júniusi és 1868. áprilisi programja foglalkozott a főrendiház reformjának 

kérdésével, emellett 1869-ben és 1872-ben válaszfelirati javaslatában is szorgalmazta „a 

jogegyenlőség alapjára fektetett rendszerünkbe nem illő főrendiház” helyébe olyan felsőház 

állítását, amelynek „tagjai az egymást felváltó kormányok változásaitól függetlenek és a 

közvéleménnyel […] közvetlen és folytonos összeköttetésben” vannak.179 Ezek a javaslatok 

feltehetően a törvényhatóságok által választott felsőházi tagságra utaltak, anélkül hogy a 

megvalósítás módjára kitértek volna. 

A párt vezetői az 1870-es évek elején több esetben bírálták a főrendiház adott formáját a 

képviselőházban. 1870-ben az Állami Számvevőszék felállításáról szóló törvényjavaslat 

tárgyalásakor a főrendiház módosító javaslata ellen Ghyczy Kálmán azzal érvelt, hogy „nem 

tehetjük föl azt, hogy önálló s független lehessen oly számvevőszék, mely a főrendek 

közbejöttével jelöltetik ki, mely házban legalább annak mostani szerkezete szerint a többség 

azokból áll, kik a kormány kineveztetésétől függnek”. 180 Tisza Kálmán úgy vélte, hogy ha 

engednének a főrendek kívánságának, sérülne az alkotmányos elv, mely szerint „egyedül a 

képviselőházat illeti mindazokra nézve, melyek az ország adójára és arról való számvitelre 

vonatkoznak a döntő befolyás”. A képviselőházban az ügy kapcsán a főrendiház jogköréről is vita 

alakult ki. Tisza Kálmán azt hangoztatta, hogy „[h]a azon elvből indulnak ki, mely egyedül 

helyes, hogy a felsőház bírjon joggal az egész budgetet visszavetni; de ne bírjon joggal az egyes 

tételekbe beleszólni, azokra nézve rendelkezni: akkor a számvevőszék elnökének választásánál 

sem adhatnak neki jogot”. Ezzel szemben Kerkápoly Károly Deák-párti képviselőnek az volt az 

álláspontja, hogy a kérdést szabályozó 1848:3. tc. 37. §-át úgy kell értelmezni, hogy „nem szabad 

előbb amoda [a főrendiházba] vinni a dolgot, hanem ide [a képviselőházba] kell hozni: de 

»országgyűlési« megvizsgálás és jóváhagyás végett.” 181  

1871-ben a telepítvényesekre vonatkozó törvényjavaslatban tett módosításai miatt érték 

támadások a képviselőházban és a sajtóban a főrendiházat. Utóbbi elutasította, hogy a 

telepítvényesek182 helyzetének ideiglenes rendezését célzó törvény hatálya határozott időre szóló 

vagy újabb időben lejárt szerződésekre is kiterjedjen. A főrendek azt hangoztatták, hogy a 

magánjogi viszony fennállása a rendes bíróságén kívül minden más állami beavatkozást kizár, 

kivéve, ha a szerződés lejárta után egész községek maradnak föld nélkül. 183 Tisza ekkor 

kijelentette, hogy „mint a felsőház ma áll, az nem reprezentál semmit. (Élénk helyeslés.) Mert az 

angol felsőház reprezentál nagy vagyont, másfelől oly egyének által, kik egy hosszú pályán 

szerzett érdemeik folytán oda kineveztettek, reprezentálja a nemzetnek minden irányban magát 

érvényesített intelligenciáját: míg ellenben a mi felsőházunk reprezentál régi neveket, és 

reprezentál kormánykinevezetteket, mert egyes tagjainak kivételével, a nagy többség ugyan igen 
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jól tudjuk, vagyont nem reprezentál.” Mutatja a főrendiház-ellenes hangulatot, hogy a 

képviselőház Tisza főrendeket bíráló, és őket a felsőház eszméjének lejáratásával vádoló szavait, 

továbbá indítványát, hogy a ház ragaszkodjon előbbi üzenetéhez, egyhangúlag helyeselte. A 

Balközép vezére ekkor a krízis lehetséges egyik megoldásaként javasolta, hogy „a minisztérium, 

készítsen egy helyes, reorganizatorius javaslatot a fölsőházra nézve, (Átalános helyeslés.) 

felhasználva azon abnormis helyzetet, mely ma létezik, hogy a miniszteri kinevezés és 

elbocsátástól függő főispánok a főrendi háznak tagjai, de amely abnormis helyzetet, szemben azon 

ósdiakkal, kik ott uralkodnak, megszüntetni csakugyan nem lehet, míg a reorganizáció meg nem 

történt; felhasználva, mondom, ezen abnormis helyzetet, vigye keresztül e törvényjavaslatot”. 184 

A képviselőház és a főrendiház egyaránt ragaszkodott álláspontjához, végül 1871 novemberében a 

kormány új törvényjavaslatot nyújtott be. A kérdés azonban csak a következő országgyűlés alatt 

nyert megoldást. 

 

3.5. A közjogi szélsőbalon jelentkező elképzelések 

A szélsőbal pártalakulat első ízben az 1872. évi képviselőválasztások előtt kiadott programjában 

foglalkozott a főrendiház reformjának kérdésével. A 48-as Párt – ellentétben a Deák-párttal és a 

Balközéppel – nem tartotta eleve szükségesnek a második kamara létezését. Fennmaradása esetén 

a felsőházat képviseleti alapra kívánta helyezni. 185 

A Függetlenségi Párt 1875. és 1881. évi válaszfelirati javaslataiban az szerepelt 

célkitűzésként, hogy a második kamarát a választási alapra fektetett képviselőházzal összhangba 

kell hozni és biztosítani kell függetlenségét. 1884-ben, amikor már a trónbeszéd is „tovább nem 

halaszthatónak” tekintette a főrendiház reformját, a függetlenségiek annyival toldották meg 

korábbi elképzelésüket, hogy a felsőháznak a kormánytól függetlennek kell lennie, és nem 

képezhet „a haladásnak útjában akadályt”.186 

A párt tagjai által benyújtott határozati javaslatok és interpellációk hasonló tartalmúak 

voltak. Csiky Sándor ment a legmesszebb, amikor 1870 májusában, miután a főrendek az Állami 

Számvevőszék elnökségére való jelölésbe beleszólást kívántak, határozati javaslatot nyújtott be a 

főrendiház eltörlése vagy népképviseleti alapra helyezése tárgyában.187 Csiky 1871 folyamán 

többször is szorgalmazta a képviselőházban javaslata tárgyalását, ám hiába,188 amikor pedig 1874 

novemberében ismét benyújtotta javaslatát, a ház már ki sem nyomtattatta az indítványt.189 Ivánka 

Imre 1871-ben a belügyminiszterhez intézett már említett interpellációjában az átalakítás 

tartalmára nem tért ki, megelégedett a reform sürgetésével.190 

A párt parlamenti megnyilvánulásaiban tehát általános szinten mozgott: nem foglalt egyértelműen 

állást sem az eltörlés, sem a népképviseleti alapra helyezés mellett, nem tért ki utóbbi 

megvalósításának mikéntjére, illetve nem nyilatkozott a felsőház jövendő jogköréről.191 A konkrét 

terv kidolgozását hátráltatta a párton belüli nézetkülönbség, amely még a reform 1885 vitája során 

is megnehezítette a párt egységes fellépését. 
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3.6. A Reformpárt192 a magyar felsőházról 

A Reformpárt a közjogi politizálást meddőnek tekintő, és ezért a Balközép Pártból 1872 elején 

kilépő képviselők kezdeményezésére alakult meg. Célja a parlamenti pártok szabadelvű 

elemeinek tömörítése volt.193 A csoport tagjai a kiegyezést egyelőre nem látták 

megváltoztathatónak, ezért a fennálló keretek között végrehajtható liberális reformok 

megvalósításával kívánták a magyar állam és társadalom polgári átalakulását előmozdítani, hogy 

idővel alkalmassá váljon a nemzeti önrendelkezés elérésére. A Deák-párt és a Balközép Párt 

szabadelvű elemeinek összefogását szorgalmazták, magukra a kormány szabadelvű ellenzékének 

szerepét osztották.194  

A liberális reformok előtérbe helyezésével magyarázható a Reformpárt részéről a második 

kamara reformjára irányuló figyelem. A párt egyik szervezője, gr. Károlyi Ede195 1872 tavaszán 

Hosszufalussy Kálmán196 cikksorozatára reagálva fejtette ki nézeteit a témában. Hosszufalussy 

sorra vette a felsőház lehetséges szervezési módjait. Elutasította azt az elképzelést, hogy a 

második kamarát az alsóház válassza. Úgy vélte, az alsóháznak nincs erre jogosítványa, és 

veszélyeztetné a törvényhozás harmadik faktorának, az uralkodónak törvényhozási súlyát, 

továbbá az ilyen választás az alsóházi képviselőjelöltek körét „megapasztaná”. Hosszufalussy a 

megyei rendezésnél alkalmazott virilis elv197 felsőházi alkalmazását sem pártolta. Arra 

hivatkozott, hogy ebben az esetben a tagságot nagyrészt nagybirtokosok alkotnák, és így 

végeredményben az intézmény továbbra is a születés jogánál fogva ülne össze. A megyei teendőik 

által lekötött főispánokat alkalmatlannak tartotta a felsőház munkájában való részvételre. 

Hosszufalussy azt javasolta, hogy a törvényhatósági bizottságok válasszanak megyénként két 

tagot, és az uralkodó miniszteri ellenjegyzés mellett nevezzen ki a választott tagok számával 

megegyező számú tagot. Választható vagy kinevezhető lett volna minden 30. életévét betöltött 

képviselőválasztási joggal rendelkező személy. Azt tartotta, hogy összezavarná a kamarák 

működését, ha a felsőház indítványozási joggal rendelkezne. A felsőháznak a konzultatív jogot 
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meg kívánta adni, a vétójogot pedig olyan formában, hogy a felsőház az elé került javaslatot vagy 

elfogadja, vagy tartozik módosító határozatot hozni. 198 

Károlyi Ede Hosszufalussyval szemben „nemzetiségi, kivihetőségi és közhasznossági 

szempontból” ragaszkodott ahhoz, hogy a felsőház felerészben örökletes jogú tagokból álljon. Az 

örökös tagsági jog gyakorlását adócenzushoz kívánta kötni, és a tagság csak két országgyűlés 

tartamára szólt volna. Az örökös tagsági jog elnyeréséhez a régi örökös tagokkal szemben 

érvényesített cenzusnál magasabb összeg teljesítését írta volna elő. Károlyi elképzelése alapján a 

felsőházi tagság másik része fele-felerészben az uralkodó által élethossziglan kinevezett és a 

különböző testületek (megyei, városi bizottságok, egyetemek, a Magyar Tudományos Akadémia, 

kereskedelmi kamarák) által két országgyűlés tartalmára választott tagokból állt volna.199 

A Reformpárt másik prominens tagja, a 48-as Pártból érkező Schvarcz Gyula 1872 

tavaszán elmondott választási beszédében – összhangban politikatudományi tevékenységével – az 

egykamarás rendszer hívének vallotta magát, ám egy pártküzdelmeket korlátozó, „az ország 

független kitűnőségeit” tömörítő, nem arisztokratikus jellegű felsőházat kész volt elfogadni.200 

Utóbbi gondolat jelent meg 1872 őszén Schvarcz Gyula és négy képviselőtársa által aláírt 

válaszfelirati javaslatban is. Reményüknek adtak hangot, hogy az új felsőház „tekintet nélkül a 

társadalmi rétegekre, melyekből kiemelkednek, lehetőleg egyesíteni fogná magában az ország 

mindazon kitűnőségeit, kik – a népképviselet rendszertől még ma elvárhatlan pártszenvedélyek 

fékvesztett áramlatai ellenében – államéletünk egészséges fejlődésének biztos támpontokat 

kölcsönözhetnének.”201  

A Reformpárt a képviselőházban törpe kisebbség maradt, elképzeléseiket nem tudták 

megvalósítani. A párt tagjainak egy része 1873-ban a Ghyczy Kálmán körül csoportosuló, a Deák-

párt és a Balközép Párt fúzióját előkészíteni hivatott Középpárt, majd 1875-ben a Szabadelvű Párt 

tagja lett.202 Schvarcz a reformpárti kísérlet kudarcát követően a Balközép Párthoz, a 

Középpárthoz, majd 1875-ben a Szabadelvű Párthoz csatlakozott, az 1870-es évek második 

felében a Független Szabadelvű Párt és az Egyesült Ellenzék soraiban politizált, s végül 1887-től 

ismét a Szabadelvű Párt tagja volt. Schvarcz publicisztikai és tudományos írásaiban mindvégig 

jelen volt a követendőnek tartott államtudományi elvek és a gyakorlati politikai lehetőségek 

közötti ellentmondással való szembesülés. Mint láttuk, 1879-ben megjelent államtudományi 

munkájában is írt erről. Az 1885-ban végrehajtott reformot Schvarcz csak annyiban tekintette 

előrelépésnek, hogy az élethossziglani kinevezések révén tudományos kiválóságok, szakemberek 

is helyet foglalhattak a testületben. 203 Az értelmiség, a tudósok felsőházi tagságának kérdésével 

később is foglalkozott.204 

 

3.7. A főrendiház reformja a Jobboldali és az Egyesült Ellenzék programjában 

A konzervatív politikusok a kiegyezést követően kezdetben nem hoztak létre önálló 

pártalakulatot. Egy részük belépett a Deák-pártba, majd az annak keretei között 1872-ben 

Katholikus Konzervatív Párt néven hozott létre frakciót. A Der Katholik című újságban megjelent 
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öt pontos programjuk a katolikus egyház érdekeinek biztosítására koncentrált, egyéb belpolitikai 

kérdésekre nem tért ki.205 Az 1875-ig fennálló csoport vezetői között azonban több olyan 

politikust találunk – gr. Apponyi György, Mailáth György, Szőgyény-Marich László –, aki 1870-

ben részt vett a főrendek reformtervének megfogalmazásában. 

1875-ben a kiegyezést elfogadó konzervatív csoport egyes tagjai Jobboldali Ellenzék 

néven önálló pártot szerveztek. Br. ’Sennyey Pál programadó beszédében, összhangban azzal, 

hogy a párt egyik bázisa a nagybirtokos arisztokrácia volt, úgy nyilatkozott, hogy nagy súlyt 

fektet a főrendiház rendezésére „oly alapon, hogy a megállapítandó kvalifikációban mérvül 

szolgáljanak a történelmi jog és tradíció és ezzel kapcsolatban a nagy vagyon, a magasabb 

míveltség, az értelmiség és a tudomány, a hazának minden ágazatokban tett hasznos szolgálatok 

és szerzett tapasztalatok.” 206 Tehát az új felsőházat az addigi örökös jogú tagok vagyoni cenzussal 

szűkített csoportjából és érdemek alapján tagságot nyert személyekből kívánta szervezni. Ugyanez 

az elképzelés olvasható a párt választási programjában, a Zempléni Pontokban is.207 Szász Zoltán 

a Jobboldali Ellenzék nyitását a polgárosodás felé azzal magyarázta, hogy a párt tagjai – lévén a 

nagybirtok maga is polgárosodó nagyüzem – nem álltak szemben a polgári társadalom 

alapérdekeivel, továbbá a főrendiház elleni támadásokat az intézmény modernizálásával próbálták 

kivédeni.208 

Az 1875. évi választásokon mintegy húsz mandátumot szerző Jobboldali Ellenzék 

tagságának nagyobb része 1878-ban (már gr. Apponyi Albert vezetésével) csatlakozott a 

Szabadelvű Párt két disszidens csoportja – a Független Szabadelvű Párt és a Szilágyi Dezső és 

Kerkápoly Károly vezette ún. pártonkívüli szabadelvűek – által létrehozott politikai 

tömörüléshez.209 Az új, több mint száz képviselőt tömörítő pártalakulat az Egyesült Ellenzék 

nevet vette fel. 1878 tavaszán kiadott programjának nyolcadik pontjaként egyszerűen „a 

főrendiház szervezése” szerepel. Az, hogy még a „szervezés” elvi alapjának megjelölése is 

hiányzik, betudható az Egyesült Ellenzék – gúnynevén „Habarék Párt” – nagyon heterogén 

politikai összetételének.210 Ha az Egyesült Ellenzék központi programja nem is bocsátkozott 

részletekbe, a párt egyes tagjai az 1878. évi választásokat megelőző kampányban a főrendiház 

reformjáról is elmondták nézeteiket. Így Szilágyi Dezső a józsefvárosi választók előtt 1878. július 

21-én tartott beszédében azon meggyőződésének adott hangot, hogy a törvényhozás szervezetének 

leghelyesebb formája a kétkamara-rendszer, ezért fenn kell tartani. Kijelentette, hogy a reformot 

halaszthatatlannak tartja, ugyanis „új és más elemeket kell a felsőházba hozni, hogy politikai 

súlyban és alkotmányos feladatára való képességében növekedjék, és azzá legyen, aminek talán 

mindnyájan óhajtjuk: letéteményese a független, alkotmányos és dinasztikus érzésnek és egy 

hagyományos magyar politikának. (Élénk helyeslés.)” Zajos helyeslés és tetszés kísérte 

beszédének azon részét, amikor a kormányhivatalnok főispánok törvényhozási tagsága ellen emelt 

szót.211  

Szilágyi Dezső, amikor 1880-ban az állami költségvetés tárgyalásakor arról beszélt, hogy 

a közigazgatás államosítása esetén milyen biztosítékok szolgálhatják azt, hogy a kormány az 
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adminisztrációt ne használhassa fel pártcélokra, szintén kitért a főrendiház reformjára: „Én sokat 

gondolkoztam ezen probléma felett, sőt csináltam is egy időben egy tervet, melyet azonban, 

megvallom, miután utasításom egyik főpontjával nem voltam akkor sem egy véleményben, hogy 

ma változatlanul nem fogadnék el: de egyről meg vagyok győződve, arról, hogy egy oly 

felsőházat szervezni, amely az alsóház ellenében ellensúlyt képezzen, nem lehet, nem is 

kívánatos. A népképviseleti alapon nyugvó első kamarának hadd maradjon meg természetes 

politikai túlhatalma. De amit el lehet érni − és ebben fekszik a garantia −, az abban áll, hogy lehet 

egy oly felsőházat szervezni, mely annak, hogy ez az állam olyan magyar legyen, mint a minő és 

alkotmányos legyen, törhetetlen bástyáját fogja képezni. Ezt el lehet érni. Radicalis irányú 

reformokat az ily felsőház − lehet − nem fog pártolni; lehetséges az is, hogy engedékenyebb lesz a 

korona iránya, függetlenebb a közvélemény hullámzása iránt, de a nagy nemzeti és állami 

érdekeknek erős oszlopát csinálhatjuk belőle. (Helyeslés bal felől.)  

Íme, uraim, ha önök így minden vonalon úgy az administratio teljes kiépítésében, mint az 

önkormányzat reorganisatiójában, mint ezen politikai biztosítékokban megteremtik az 

ellensúlyokat a kinevezési rendszer behozatalának, akkor azt hiszem, hogy azok a veszélyek, 

melyek ahhoz kapcsoltatnak, nagyrészt képzelt veszélyek.”212 

Látható, hogy Szilágyi mérsékelt ellenzékiként nem fordult szembe korábbi, 

kormányhivatalnokként készített tervezetének szellemével, ugyanakkor kerülte a reform 

részleteinek, az új tagság összetételének taglalását. Mindez alátámasztani látszik a Mérsékelt 

Ellenzékkel szemben felhozott kritikát, hogy tagjait számos kérdésben nem elvi, hanem személyi 

ellentétek választották el a kormánypárttól.213 

 

3.8. A nemzetiségi pártok a második kamaráról 

Láttuk, hogy a felsőház, illetve az arisztokrácia és főpapság tagságának fenntartása mellett érvként 

szerepelt a magyar nemzetiség törvényhozásbeli dominanciájának biztosítása. Felvetődik a 

kérdés, hogy a többi nemzetiség hogyan viszonyult a főrendiház reformjának kérdéséhez. Az 1861 

júniusában a szlovák nemzeti gyűlés által elfogadott Memorandum kimondta, hogy ha a felsőtábla 

„érdekek alapján szerveztetnék, egyéb érdekek mellett a nemzetiség, nevezetesen pedig a mi szláv 

nemzetiségünk érdeke is tekintetbe vétessék, s aránylag képviseltessék”.214 A szlovák nemzeti 

mozgalom a szlovákok által lakott terület közigazgatási autonómiájának megteremtéséhez, a 

Slovenské Okolie (felső-magyarországi szláv kerület) létrehozásához ragaszkodó szárnya, az ún. 

Stará škola (Régi Iskola) 1871-ben Slovenská národná strána (Szlovák Nemzeti Párt) néven saját 

politikai szervezetet alakított. Ennek színeiben indult az 1872. évi országgyűlési választásokon 

Michal Mudroň (Mudrony Mihály),215 aki képviselőjelölti programjában azt hangoztatta, hogy a 

népképviselettel össze nem férő főrendiházat fel kell oszlatni, vagy ha felmerül szükségessége, 

választás útján kell újjászervezni.216 Ugyanaz a célkitűzés, amely a nemzetiségekkel kapcsolatot 

kereső 48-as Párt választási programjában is szerepelt. A Szlovák Nemzeti Pártnak sem ekkor, 

sem a következő választáson nem sikerült mandátumot szereznie, 1878-tól passzivitásba vonult, 

saját jelölteket újra csak 1901. évi választáson állított.217 A szlovák nemzeti mozgalom Nová 

škola (Új Iskola) nevű, az Okolie kijelöléséhez nem ragaszkodó csoportja 1872 és 1875 között 
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Strana vyrovnania (Kiegyezés Pártja) néven tömörült.218 A párt a ’67-es alap elfogadásáért 

cserébe a kormánytól a nemzetiségi törvényben foglalt jogok gyakorlati megvalósítását kívánta, 

programja erre összpontosított, nem tért ki a törvényhozás átalakításának kérdésére. 

A nagybecskereki szerb konferencia 1868 januárjában hozott határozata kimondta, hogy a 

Srpska narodna slobodoumna stranka (Szerb Nemzeti Liberális Párt) képviselői „a magyar korona 

országainak teljes önállósága és alkotmányossága érdekében támogassák a magyar országgyűlés 

ellenzéki pártját, […] a törvényhozó testületek, valamint a megyék és községek képviseletének 

átalakításánál a demokratikus, azaz népképviselet elvét képviseljék”.219 A szerb nemzetiségi 

képviselők 1872-ben válaszfelirati javaslatukban a felsőház eltörlése mellett szálltak síkra. Azzal 

érveltek, hogy „parlamentáris kormánnyal bíró alkotmányos államban […] elegendő biztosítékot 

nyújt az elhamarkodás ellen egy ház is a sanctio prerogativájával, nemkülönben a koronának az 

országgyűlés feloszlatására és a népre való hivatkozásra vonatkozó jogával. A felsőház elvesztette 

rendi politikai jelentőségének feltételeit és gyenge arra, hogy rendkívüli körülmények között az 

idő szelleme avagy a szenvedélyek áramlata ellen gátot képezzen; a dolgok természetes 

folyamában azonban az előhaladás menetét megakaszthatja és ez által oly veszélyeket idézhet elő, 

melyekről itt hallgatunk.”220 

Az erdélyi szászok 1872. évi medgyesi programja a polgári átalakítást sürgette: „az 

országgyűlés két házának reformjánál nem szabad megtagadni a törvény előtti egyenlőség nagy 

alapelvét, sem a tarthatatlan rendi előjogok további fenntartásával, sem egyes foglalkozási ágak 

túlzottan aggodalmas kizárásával az aktív vagy passzív választójogból, de mégsem szabad ezt az 

alapelvet az éretlen tömegekre való áthelyezéssel veszélyes torzképpé lefokozni”.221 Az 1876-os 

megalakulását követő másfél évtizedben a Sächsische Volkspartei (Szász Néppárt), a szászok ’67-

es alapon álló (bár kezdetben önálló municípiumot kívánó) pártja is ezt a programot vallotta 

magáénak.222 

Az osztrák-magyar kiegyezést követően külön Román Nemzeti Párt alakult Erdélyben és 

Magyarországon. A két párt között elsősorban a taktikai irányvonalat tekintve volt különbség (az 

erdélyi román párt passzivitási programot követve nem vett részt a választásokon, ezzel szemben 

a magyarországi társaik a képviselőház legnépesebb és a többi ellenzéki párttal taktikailag 

együttműködő nemzetiségi csoportját alkották). Mindkét párt programjának központi követelése 

Erdély különállásának, Horvátországéhoz hasonló autonómiájának megteremtése volt. 1881-ben a 

két regionális román párt egyesülésével létrejött Partidul Naţional Român (Román Nemzeti Párt) 

programjának középpontjában szintén Erdély autonómiája állt. A párt minden egyenes adót fizető 

állampolgárnak választójogot kívánt adni, a második kamara kérdésével azonban programjában 

nem foglalkozott.223 

1875-ben, 1881-ben és 1884-ben az országgyűlést megnyitó trónbeszédre egyik 

nemzetiségi képviselői csoport sem fogalmazott meg külön válaszfelirati javaslatot, az 1878-ban a 

szerb Mihajlo Polit-Desančić (Polit Mihály) és társai által beterjesztett javaslat pedig nem tért ki 

a főrendiház reformjára. 

A pártalakulatok alapvető nyilatkozataira korlátozódó vizsgálatunk alapján 

megállapítható, hogy – amennyiben egyáltalán figyelmet szenteltek a második kamarának – a 
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nemzeti követelések terén radikális pártok ingadoztak a felsőház eltörlése és a népképviseleti 

alapra állítása között. (választás útján a nem magyar nemzetiségeknek is képviseletet biztosító 

átszervezése között, a ’67-es közjogi rendezést támogató és az 1868-as nemzetiségi törvényt 

betartásával megelégedő mérsékelt csoportok viszont a kormánypárti elképzeléseket vették át. 

 

3.9. A munkáspártok és a felsőház kérdése 

Az 1878-ban megalakult két munkáspárt, a Nemválasztók Pártja és a Magyarországi Munkáspárt 

egyaránt az egyetemes (általános, egyenlő, közvetlen, titkos, kötelező, minden 20. életévét 

betöltött állampolgárt megillető) választójog bevezetéséért szállt síkra. A két párt egyesülésével 

1880-ban létrejött Magyarországi Általános Munkáspárt továbbvitte ezt a követelést. Egyik párt 

programjában sem került említésre a törvényhozás második kamarája, és országgyűlésen nem 

jelenlévő pártok újságjaként sem a Munkás Heti Krónika, sem a Népszava nem foglalkozott a 

reformmal, amikor az egyes ciklusok elején a trónbeszédek újra és újra előhozták a kérdést.224 

 

3.10. Sajtócikkek és röpiratok a főrendiház átalakításáról az 1870-es években 

3.10.1. Türr István cikke 1869-ben és visszhangja 

Feltételezésünk szerint a választási pártprogramok, trónbeszédek, válaszfeliratok, interpellációk és 

a kormánytagok nyilatkozatai újra és újra ráirányították a figyelmet a főrendiház reformjának 

kérdésére, és ezáltal jelentősen befolyásolták a témáról az országgyűlésen kívül folyó diskurzus 

intenzitását. Az 1869. évi trónbeszédnél valóban megfigyelhető ez a jelenség. Nem sokkal az 

országgyűlés megnyitását követően Türr István225 a Hazánkban, a Balközép centrumának lapjában 

megjelent cikkében magyar fordításban közzétette az olasz alkotmánynak az élethossziglan 

kinevezett tagokból álló olasz második kamarára vonatkozó pontjait.226 Türr úgy vélte, hogy az 

olasz szenátus „igen demokratikus alapokon nyugvó testület”, amennyiben a főnemesség is csak 

úgy jut be oda, ha bizonyos kvalifikációnak megfelel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „a jelenlegi 

felsőházat egy tollvonással eltörölni nem lenne tanácsos, de nem lenne különösen logikus sem, 

miután az alsóbb nemesség az általános politikai képviseletben is megtartotta nemzeti jogát.” 

Anglia példáját ajánlotta mind az eljárásban (a gyökeres változtatás kerülése), mind a 

szervezetben (az ír és a skót főnemesség választ a maga kebeléből bizonyos számú tagokat a 

felsőházba).227 Türr úgy vélte, hogy míg az alsóház „a nép tömbjét” képviseli, addig a felsőházban 

a nemzet „államférfiúi képessége” kell hogy képviselve legyen. 228 A Pesti Napló munkatársa 

Türr-rel vitatkozva kijelentette, hogy „az alsóházban is lehet épp annyi államférfiúi képesség, 

mint a felsőházban”, továbbá a képviselőházban is van annyi a „felsőbb körökből” származó tag, 

hogy „ezen szükséges államférfiúi irány vagy árnyalat bőven képviselve legyen felsőház nélkül 

is”. Ő a második kamara szükségességét azzal indokolta, hogy „az alsóház választások 

eredménye, s így többé-kevésbé a véletlen, személyes befolyás, stb. által rendesen egyoldalúnak 

összealkotva levén, szükséges, hogy melléje adassék ez egyoldalúság pótlására egy másik testület, 
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mely nem a véletlennek alávetett választás útján, hanem az ország ereinek [!] és érdekeinek 

okszerű kombinációja alapján alakíttatik.”229 

A Századunk, a szabadelvű középpárt megteremtését szorgalmazó fővárosi liberális polgárságot és 

értelmiséget tömörítő Egyenlőségi Kör sajtóorgánuma, olyan szervezetet pártolt, amely „a 

felsőház tagjainak teremtését az államélet két főtényezője: a nép és korona kezeibe közösen teszi 

le”, vagyis felerészben választott, felerészben kinevezett tagokból álló második kamarát 

javasolt.230 

A Hazánkban Kápolnai Pauer István231 reflektált Türr cikkére. A felsőházat a népképviselet és a 

király között közvetítő, a súrlódás elkerülését lehetővé tevő hatalomnak tekintette. Az ehhez 

szükséges függetlenséget választott vagy kinevezett tagokkal nem tartotta biztosíthatónak. 

Elképzelése szerint meghatározott tisztségek betöltői – volt miniszterek, államtitkárok és 

országgyűlési képviselők, továbbá az „elterjedtebb vallások főpapjai”, honvédtábornokok, 

egyetemi tanárok, akadémikusok, kereskedelmi kamarai elnökök, felső törvényszékek bírái – 45. 

életévüket követően kerülhettek volna be a felsőházba, abban az esetben, ha tisztségüket, 

hivatásukat huzamosabb időn (a politikusok esetében 3–9 éven, a tudományos élet szereplői 

esetében 20 éven) keresztül gyakorolták. Rajtuk kívül a királyi család férfitagjai és a honnak tett 

szolgálatokért tagsággal jutalmazott – a felsőház által háromnegyedes többséggel megválasztott – 

személyek (egy ülésszak alatt legfeljebb három) alkották volna még a második kamarát. Kápolnai 

a felsőház függetlenségének további biztosítékait a tagok elmozdíthatatlanságában, a mentelmi 

jogban és a tagoknak anyagi függetlenséget biztosító fizetésben látta. Erről a tervről a Deák-

párttal rokonszenvező, de attól független Pesti Napló megjegyezte, hogy „csinos és eredeti, de 

census talán szigorú Magyarországon, s emellett nem igen képzelhetni, hogy ily nagy 

túlnyomólag valóban aggastyánok testülete megfelelni bírjon az igényeknek, s kiállítani képes 

legyen a szükséges munkaerőt.”232 A konzervatív Magyar Állam Türr Istvánnak cikkére reagálva 

elutasította az idegen minta követését, mondván: „minden, hazánkat ért baj és szerencsétlenség 

kútforrása és fő oka mindenkor a még teljesen meg nem emésztett idegen doctrinák és elméletek 

meggondolás nélküli rohamos átültetése volt”. Türr javaslatát egyébként is „időelőttinek” tartotta: 

„a felsőház szervezetének minden beismert hiányai mellett is semminemű akadályt nem helyez, 

akár alkotmányos intézményeink rendezése és továbbfejlesztése, akár pedig vagyoni 

közgyarapodásunk és szellemi s erkölcsi közmívelődésünk elé. Vannak a felsőház reformjánál 

sokkal sürgősb és égetőbb kérdések”. A Magyar Állam a majdani reformnál a Türrnek 

tulajdonított vezérelvvel szemben, miszerint a felsőház „minél demokratikusabb alapokon 

szerveztessék”, azt javasolta, hogy az új testület „kebelében a legtekintélyesebb s legfüggetlenebb 

hazafiúi s nevezetesen históriai elemeket” egyesítse azokkal, akik „lefutott hosszabb 

törvényhozási pályájok folyamán különösen törvénybíráló képességöknek adták kiváló jeleit”. Az 

ilyen módon szervezett második kamarát tartotta képesnek arra, hogy „a túlságok és rohamos 

alakulások megakasztásával s a tanácskozásoknál rendes higgadt mederbe terelésével megkímélni 

a nemzetet oly experimentatióktól, melyek […] bizonyos esetekben […] a nemzet életét is 

kockára teszik”.233 A Magyar Újságban megjelent cikkében a neves szélsőbali publicista, 
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Tóvölgyi Titusz234 kifejtette, hogy mivel Magyarországon minden a képviselőház elé kerülő 

indítványt elfogadás előtt háromszor felolvasnak és tárgyalnak, és a király a már megszavazott 

törvény szentesítését megtagadhatja, vagyis az indítványok és törvények szigorú bírálaton mennek 

keresztül, ezért „a felsőháznak nincs értelme, s nem való egyébre, mint vesztegetni a drága időt”. 

Úgy látta azonban, hogy „a nemzet többsége mégis a kétkamarai rendszer mellett van”, ezért 

kötelességének tartotta „odahatni, hogy a két kamarai rendszer, amennyire lehet, szabadelvűleg 

szerveztessék, hogy minél kevésbé álljon ellent a nemzet, a polgáriasodás és a nép érdekeinek, 

úgy a korszerű haladásnak útjában.” Elutasította Türr javaslatának mind a főnemesség 

intézményes képviseletének fenntartására, mind a kinevezett tagokból (kormánytól függő 

személyekből) álló felsőházra vonatkozó részét. Tiltakozott az ellen, hogy „akkor, midőn előttünk 

állnak az amerikai demokratikus intézmények, vagy ha már éppen monarchikus államtól akarunk 

példát venni, Belgium, akkor előrántsuk Olaszország ütött-kopott, a világ egyik legrosszabb 

szervezetű, egyedül a kormány kegyétől függő senatusát”. A belga, az észak-amerikai és a svájci 

alkotmányt idézve rámutatott, hogy „ahol szabadság és demokrácia van, ott a felsőház 

választatik”. A választás részleteiről azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni.235 Türr cikke, a 

szerző szándékának megfelelően több hozzászólást eredményezett, de annak ellenére, hogy a 

Hazánk teret kínált erre, hosszabb eszmecsere nem alakult ki. Az Ellenőr például megelégedett 

azzal, hogy az angol Lordok Házát állította példaként a magyar főrendek elé, és arra intette őket, 

hogy „mozogjanak saját javításukra, míg el nem késnek, mert úgy, amint vannak, csak azért és 

addig tűrethetnek meg, mert s míg nevet rajtuk a közérzelem. […] Mi nem szeretjük őket, de 

annyira óhajtjuk hazánk fejlődésének békés úton való haladását, hogy még a felsőház 

reformáltatására sem vonakodunk jó tanácsot adni.”236 Az Ellenőr a trónbeszédnek „a nemzet 

történelméből fejlődött” felsőháznak „a biztos és rögtönzés nélküli haladásban” betöltött szerepére 

vonatkozó szavai nyomán úgy vélte, hogy „vérmes reményeket azonban jó lesz nem táplálnunk a 

teljes reformálás iránt, mert erre sem kormányunkban, sem törvényhozásunk majoritásában nincs 

meg a kellő szabadelvűség”.237 

 

3.10.2. A Pesti Naplóban 1869–70-ben megjelent elképzelések 

3.10.2.1. A „foglalkozási körök” által delegált felsőház és Meczner József Ellenőrbeli 

reagálása 

A főrendek megbeszéléseiről érkező hírek hatására 1870 elején a Pesti Napló munkatársai több 

vezércikkben kifejtették elképzelésüket a főrendiház reformjáról. Az 1870 januárjában és 

márciusában különböző jelek alatt, de azonos tartalommal megjelent két cikksorozat238 annak az 

óhajnak adott hangot, hogy a felsőház „a kor szelleméhez s minden társadalmi osztály 

egyenjogúságához képest minden foglalkozási körnek (s így a nemzetnek) színéből alakuljon”, 

kinevezés és választás útján.239 A cikkek szerzője az olasz, a spanyol és román felsőházat hozta fel 

mintaként. Az elsőben az akadémiai tagok, a másodikban a kereskedelmi kamarák elnökei, a 
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harmadikban a „tudorok s egyetemi követek” is tagok voltak.240 A cikkíró a négyszáz tagú 

felsőházban száz-száz helyet az „országlási” foglalkozási csoport (volt főhivatalnokok) és a 

(mező)gazdasági szak, ötven helyet az egyházi, valamint a tanítási és tudományos foglalkozásúak, 

negyven helyet a művészeti, s végül húsz-húsz helyet a kereskedelmi, a gyáripari és a kézműves 

foglalkozási csoportok küldötteinek szánt. A hatalmi ágak szétválasztásával ellentétesnek ítélte, 

hogy az országlási foglalkozású tagokat a törvényhatóságok válasszák,241 ezért azt kívánta, hogy 

őket a kormány javaslatára az uralkodó nevezze ki. A bevett vallások242 – a cikk születése idején a 

katolikus, ortodox, evangélikus, református és unitárius vallás – képviselői számára fenntartott 

összesen ötven helyet kisebb részben a vezető egyházi méltóságokkal, nagyobb részben a 

felekezetek által választott személyekkel akarta betölteni. A többi foglalkozási csoportnál az adott 

foglalkozási ág országos egyesületeivel választatta volna meg a tagokat. Úgy gondolta, hogy a 

gazdasági foglalkozási csoport képviselői nagyrészt a címzetes mágnások köréből kerülnének ki, 

„nemcsak azért, mert – ne tagadjuk – az Apponyiak, Batthyányak, Czirákyak, Dégenfeldek … 

Zichyek presztízse még a mokrák [ti. demokraták] előtt is nagy, s a gazdasági országos 

kongresszusban még nagyobb, de mert legtöbb alkalmuk is van, nagy vagyonuknál és 

műveltségüknél fogva, a gazdaság terén kitűnni és érdemeket szerezni […]; és végre mert a 

felsőházi tagsággal napidíj nem járván, a kevésbé dúsak szívesen átengedik másoknak az ingyen 

hivatalt”.243 A cikksorozat szerzője a főrendiház Deák-pártjának tervét is véleményezte. Úgy 

sejtette, hogy a kinevezhető tagok arányának egy harmadban maximálásában a württembergi 

felsőház volt a minta. Kifejtette, hogy tekinti elvi kérdésnek, hogy hány százalék legyen a birtoki 

kvalifikáció teljesítése folytán tagságot nyert személyek aránya. Arra viszont súlyt helyez, hogy 

ne a születési cím, hanem a birtok jogosítson tagságra: „nincs ok a középbirtokosok kizárására, 

mint Baden példája is mutatja, ahol a nagybirtokú (Standesherrlich) családok fejein kívül a 

hatvanezer forintnyi értékkel bíró nemesi (közép) birtokosok által választott nyolc küldött szintén 

tagja a felsőháznak”.244 

A balközépi Ellenőr „fantasztikus tervnek” minősítette a Pesti Naplóban megjelent 

elképzelést. A cikkíró, Meczner József úgy vélte, hogy a választás végrehajtásához szükséges 

kamarák „vagy papíron maradnak, vagy valamely klikk uralma alá kerülnek”, mint a 

kereskedőknél, ahol hiába nagyobb a vidékiek száma, a pesti kereskedelmi kamara fog 

választani.245 Tény, hogy a koncepció megvalósításához Magyarországon számos feltétel 

hiányzott. A Pesti Napló cikkírója maga is bevallotta, hogy nem állt rendelkezésre összefoglaló 

statisztikai kimutatás a különböző foglalkozási ágak termelési értékéről, bizonyos foglalkozási 
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csoportoknak nem létezett országos szintű egyesülete, az izraelita felekezet nem rendelkezett 

egységes szervezettel, és kétséges volt, hogy a kormány képes lett volna az alkotmányos 

korszakban hivatalt betöltők köréből 100 nyugalmazott főhivatalnokot az uralkodónak tagságra 

javasolni. A terv a korszellemre hivatkozott, ugyanakkor a mezőgazdaság képviseletét a (feudális 

eredetű) nagybirtokosokra korlátozta volna, az ipari és a kereskedelmi köröknek viszont csekély 

szerepet szánt, az egyházi foglalkozású személyek tagságban részesítése pedig ellentmondott az 

állam és egyház szétválasztását szorgalmazó liberális törekvésnek. Meczner, amellett, hogy a 

főrendek értekezletének és a Pesti Napló cikkírójának javaslatait bírálta, saját átalakítási 

koncepcióját is kifejtette. Számos kortársához hasonlóan az egykamarás törvényhozást a 

forradalmi anarchia velejárójának tekintette.246 Úgy vélte, hogy Magyarország monarchikus 

államszervezete és történelmi múltja megköveteli a kétkamarás rendszert, ezért a felsőház 

fenntartását nem tartotta pártkérdésnek. A választóvonalat ott látta, hogy „mi a baloldalon nem 

francia mintájú pair-kamarát, hanem független senatust óhajtunk, amely a kormánnyal és a hibás 

útra terelt szenvedélyekkel szemben egyaránt fenn tudja tartani függetlenségét”.247 Meczner 

elképzelése szerint a népképviseleti alapon választott megyei bizottmányok a felsőház tagjainak 

legalább 2/3 részét választották volna. (A virilizmust bevezető 1870:42. tc. ugyanis ekkor még 

nem született meg.) A megyei bizottmányokat azért tartotta alkalmasnak a választásra, mert 

„százados politikai gyakorlattal rendelkeznek”,248 és mert összetételük folytán „mind a 

nagybirtokos osztály, mind az egyes népelemek” érdekeit képviselő szenátorokat választanának. 

Meczner a felsőházi helyek harmadát „a művelt elemek” befolyásának biztosítására a kormány 

által élethossziglan kinevezett „kiváló független férfiakkal” kívánta betöltetni. A második kamara 

jogkörét szűkíteni kívánta, amennyiben előírta volna, hogy ha a képviselőház a felsőház kétszeri 

visszautasítása után is ragaszkodik javaslatához, azt a másik ház jóváhagyása nélkül terjeszthesse 

fel királyi szentesítésre. 

 

3.10.2.2. Br. Kemény Zsigmond cikksorozata 

A Pesti Napló főszerkesztője, Kemény Zsigmond 1870-ben már a főrendek megbeszéléseinek 

befejeződését követően szentelt három részes cikksorozatot a témának.249 Egy évvel korábban a 

reform megvitatásának a „zsurnalisztika” általi felkarolása érdekében írt cikkeiben megelégedett a 

külföldi megoldások bemutatásával, valamint két egymástól gyökeresen eltérő (egy az örökös 

tagokat cenzus vagy választás útján tagsághoz juttató, ugyanakkor kinevezett tagoknak is helyet 

adó és egy választott második kamarára vonatkozó) hazai terv ismertetésével, és saját elképzelését 

nem fejtette ki.250 1870. évi cikksorozatában már saját koncepcióját is ismertette. Bevezetésként 

kijelentette, hogy a törvényhozási kérdések többoldalú megtárgyalása, alapos megvizsgálása 

érdekében a két kamara rendszerét tartja célravezetőnek. A konzerválást viszont nem tekintette a 

felsőház elsődleges feladatának, mert tagadta, hogy a nagybirtokos réteg a konzervativizmussal 

lenne azonosítható, és mert másokhoz hasonlóan ő is úgy vélte, „valahányszor nagy parlamenti 

krízisek ütnek ki, a felsőház előbb veszti el a lélekjelenlétét, fogy ki akaraterejéből, mint az 
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alsóház”. A magyar főrendiházat úgy jellemezte, hogy 1848 óta a múlt példáján okulva nemcsak 

hogy nem akadályozta a nemzet törekvéseit, hanem „némelykor azon gáncsra is adott ürügyet, 

hogy a békés egyetértés kedvéért nézetét véka alá rejté”. Kemény óvott attól, hogy „ezen 

hunyászkodással határos szerénységből” arra következtessen bárki is, hogy a főrendiház 

„eltöröltetésével csorbát [nem] szenvedhetne az alkotmányosság, s a válságok száma és romboló 

ereje szaporodást [nem] nyerne.” Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában a kétkamarás 

parlamenti intézmény híveinek száma szaporodik. Ezt a felsőház egyensúlyt elősegítő, mérséklő 

és ezáltal a válságokat megelőző szerepével magyarázta. „A mi felsőházunkból kevés fönntartható 

elem van” – jelentette ki Kemény második cikkének elején. Az „udvari hivatalok betöltői”, vagyis 

a „dignitáriusok” (ide értve a horvát bánt is) minden más monarchiában is felsőházi tagok. 

Kemény rajtuk kívül csak a főnemesség töredékének, a hitbizományok birtokosainak, a 

„legföljebb egy tucat senioratus és majoratus tulajdonosának” hagyta volna meg tagsági jogát. A 

hitbizományt idegen, „inkább népszerűtlen” intézménynek tartotta, ezért nem támogatta az ilyen 

birtokok számának mesterséges növelését. Kemény úgy becsülte, hogy a főrendek közül mintegy 

kilencszáz mágnás nem rendelkezik birtokkal. Jellemzése alapján egy részük osztrák és a Lipót-

rend vagy más kitüntetés birtokosaként nemességet nyert ősöktől származik,251 igaz, közülük 

némelyek már magyarrá lettek, és Bécsből szellemi és anyagi javakat közvetítve hozzájárultak a 

magyarság polgárosodásához. Kemény azt javasolta, hogy a birtoktalan főnemesek közül az 

országgyűlés titkos szavazással válasszon 150 mágnást a főrendiház tagjává. Úgy vélte, ezzel az 

eljárással érvényesülne „a választás népszerű eszméje”, a politikai erőviszonyok és kiválóság 

elismerése. Azt azonban homályban hagyta, hogy a választást milyen keretek között (pl. a két ház 

együttes ülésén) akarja-e lebonyolítani, továbbá a reformhoz kapcsolódó, egyszeri vagy 

rendszeresen ismétlődő aktusként képzeli-e. A nagybirtokos és középbirtokos, de hitbizománnyal 

nem rendelkező mágnások jövőbeli tagsági jogának kérdésére szintén nem tért ki. A főispánokról 

azt tartotta, hogy a kormány hivatalnokaiként nem független elemek, ezért nincs helyük a 

felsőházban. Kemény elképzelése szerint tagságot nyertek volna egykori miniszterek, a 

létrehozandó államtanács elnöke, valamint a jövendő főszámvevőszék elnöke. Terve alapján a 

felsőház legalább harmada kinevezett tagokból állt volna. Deák Ferenchez hasonlóan úgy vélte, az 

egyházak testületként nem lehetnek többé tagok. A polgári és katonai érdemeikért jutalmazott 

kitűnőségekkel együtt valamennyi felekezet vezetői is a tagok sorába kerülhettek volna 

kinevezéssel. A főrendiház törvénykezdeményezési jogkörével kapcsolatban azt javasolta, hogy 

maradjon továbbra is eldöntetlen a kérdés, vagy a főrendiház mondjon le a kezdeményező jog 

elismeréséért cserébe a költségvetés részletes tárgyalásának jogáról. A második megoldás gyönge 

pontját abban látta, hogy új főrendek csoportos kinevezésére vezethet. Kemény a legalább egy 

harmadnyi kinevezett és az országgyűlés által választott 150 tag révén jóval nagyobb mértékű 

befolyást szánt a kormánynak, illetve a kormánypártnak a tagság összetételére, mint a főrendiház 

Deák-pártja által kezdeményezett terv. A liberális sajtóban megjelent többi elképzelésnél is 

tovább ment a kormány befolyásának biztosításában. A főrendiházban lényegében csak az „egy 

tucat” hitbizomány-tulajdonos arisztokrata lett volna a kormány(párti) befolyástól teljesen 

független tag.252 Kemény Zsigmond életrajzírója, Papp Ferenc ezekben a cikkekben már Kemény 

romló idegállapotának, zavartságának jeleit vélte felfedezni.253 Ezekre utalhat, hogy tervét 

megvalósíthatónak, a főrendiházzal elfogadtathatónak tartotta. 
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3.10.3. Taray Andor reformterve 

Taray Andor 1870-ben megjelent állambölcseleti munkájában az általános elméleti fejtegetések 

mellett arra is kitért, hogy „milyen úton veendők a tagok és mi által” a magyar felsőházba. Taray 

számos kortársával ellentétben nem tekintette követendő mintának a Lordok Házát. Rámutatott, 

hogy az angol felsőház szervezési elve csak színleg a születés, hiszen az elsőszülöttség mellett a 

nagybirtok is feltétele a tagságnak. A peerek vagyonuknak köszönhetően független tényezőként 

vesznek részt a törvényhozásban, de befolyásukat korlátozza, hogy a korona saját érdekeit 

képviselő tagok kinevezésével mindenkor biztosítani tudja a maga többségét. Ennek alapján Taray 

azt a kijelentést tette, hogy az angol felsőház csak díszítője a parlamenti rendszernek, de nem 

kiegészítője a „törvényhozó testület szellemének”. Tervei szerint magyar felsőház négy egyenlő 

létszámú alkotórészét a „főrendi követek”, a „királyi követek”, a törvényhatóságok, valamint 

vagyon(osok) „követeinek” csoportja képezte volna. A főnemesség évszázadokon átívelő 

főrendiházi tagságát a feudális, rendi viszonyok tartóssága mellett a réteg életrevalósága 

magyarázta. Taray szerint a főnemesség erényei – haza- és szabadságszeretet, hűség a trónhoz, 

vallásosság – elismeréseként az arisztokrácia összessége által választott követek útján a jövőben is 

igényt tarthat a törvényhozási tagságra. Úgy gondolta, hogy az uralkodó arra érdemes személyek 

felsőházi taggá kinevezése révén megnyerné a nemzet bizalmát, és az „érdemdús tagok 

gyülekezete” által hozott törvényeket a nemzet fokozottan tisztelné. Taray a méltóságból, 

hivatalból, társadalmi állásból eredő tagságot a hűbéri rendszer maradványának tekintette. A 

zászlósurak, a koronaőrök, a főpapok, a főispánok és a főhercegek tagságával szemben csak annyi 

engedményt tett, hogy uralkodói kinevezés útján ők is tagságot nyerhettek volna. Felsőházi 

képviseletet szánt a megyéknek, amelyeket „a magyar alkotmányosság nyolcszáz éves elemeinek” 

tekintett. Arra a lehetséges ellenérvre, hogy ellenkezik a parlamenti rendszer képviseleti elvével 

az, hogy ugyanazon megyei terület mint képviselő- és mint felsőházi választókerület két 

különböző cenzussal válasszon képviselőt a törvényhozás két kamarájába, azt válaszolta, hogy ez 

nem megalapozott kifogás, mert valójában a felsőház nem tagja, hanem kiegészítője a parlamenti 

szerkezetnek. A megyék felsőházi képviselete mellett hozta fel azt is, hogy ezen a módon 

feloldható lenne az ellentét, amely gyakran fennáll a megyék és saját választókerületük 

képviselője között. Taray azzal indokolta a nagy vagyon (amelybe beleértette az állami és egyházi 

alapítványokat is) felsőházi képviseletét, hogy az anyagi javak rendszerint hatalommal és szellemi 

erővel járnak karöltve, és ezeket a közjó előmozdítása érdekében be kell vonni a törvényhozásba. 

A felsőházi tagok „követ” elnevezésével arra kívánt utalni, hogy (ellentétben a képviselőkkel) 

küldőiktől utasítást kapnának. Kivételt képeztek volna a „királyi követek”, akik egymással 

tanácskozva alakították volna ki közös álláspontjukat. Taray a felsőházat megfosztotta volna 

vétójogától, mert azt tartotta, hogy annak alkalmazása sértené az alsóház által megjelenített 

népakarat, továbbá hogy fel se merülhessen a királyi akarat népakarattal szembeni 

érvényesítésének gyanúja.254 

 

3.10.4. Hazay Ernő helyzetelemzése és javaslata 1872-ben 

1872-ben a trónbeszéd ismét a kormány célkitűzései között szerepeltette a főrendiház reformját, 

de a sajtó részéről már nem irányult akkora figyelem erre a kérdésre, mint három évvel korábban. 

Az újságírók többnyire nem emelték ki a trónbeszédben felsorolt számos belügyi reformfeladat 

közül a második kamara átalakítását. A kivételek közé tartozott Hazay Ernő,255 aki 1872 
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tevékenykedett, és részt vett a Pester Lloyd megalapításában. 1867 után több fővárosi újságban (Pester Lloyd, 
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szeptemberében a Reform című napilapban reflektált a trónbeszédre. A Reform magát a kiegyezést 

elfogadó, de pártfegyelemnek alá nem vető sajtóorgánumként definiálta, ugyanakkor a lap 

munkatársa, majd tulajdonosa, br. Kaas Ivor révén Lónyay Menyhért miniszterelnök politikai 

csoportjához kötődött.256 Hazay cikkében a trónbeszédnek arra a vonására hívta fel a figyelmet, 

hogy majdnem minden pontnál hallgat a követendő irányról, nem akarja a kormány cselekvési 

szabadságát megkötni, kivéve a felsőház reformját, amelynél „mélyen hajbókol a hagyományos 

fejlődés előtt”. Ebből arra következtetett, hogy Lónyay miniszterelnök nem idegenkedik az „új 

lordok házának” gondolatától, noha „a hagyományok hívei nálunk igen gyér számban vannak, 

akik vannak is, nemigen tartoznak a Deák-párt legbuzgóbb támaszai közé”. Hazay a Deák-pártot 

úgy jellemezte, hogy „alkotóelemeinél és főirányánál fogva modern szellemű, és mivel modern 

állapotokat kíván létesíteni, óvakodni fog azokat születési kiváltságokkal fölékíteni”. Az aktuális 

politikai helyzetet úgy értékelte, hogy komolyan próbára tenné a pártfegyelmet a főrendiháznak a 

trónbeszédben említett szellemű reformjával előhozakodni. A közvélemény a „néhány családnak 

adott privilégiummal”, amely az idők folyamán „könnyen oligarchiává fejlődhet”, még a 

virilizmusnál is nehezebben barátkozna meg. A kormányválsággal fenyegetés sem lenne annyira 

hatásos, mint az előző esetben.257 Hazay rámutatott, hogy a reform tartalma összefügg azzal, hogy 

milyen szerepet szán a kormány a felsőháznak az államszervezetben. Ha a felsőház feladatának 

azt tartja, hogy „osztálykülönbségeket” testesítsen meg, „arisztokrata-hierarchiai staffázst 

képezzen” az alsóháztól a trónig, akkor elégséges modernizálás a protestáns szuperintendensek és 

az izraelita főrabbik tagságban részesítése a vallásegyenlőség nevében. Ha ellenben a kormány azt 

a feladatot szánja a második kamarának, hogy gazdag ismeretek, tapasztalatok „nyomatékával”, 

érdemekből eredő tekintéllyel segédkezet nyújtson a képviselőháznak új intézmények 

alkotásához, illetve hogy „a korona tanácsosa és a nemzet tolmácsa” legyen, amely „a korona 

kívánságát a választók bizalmával kiegyenlíteni törekszik”, akkor olyan szenátusra van szükség, 

amelynek élethossziglani tagjait részben magasan adózó értelmiségiek választják, részben a 

korona nevez ki. Hazay azt hangoztatta, hogy az állam és az egyház szétválasztása folytán egyházi 

személyek felsőházi tagságának nincs létjogosultsága, és hivatásukkal egyébként sem fér össze a 

politika profanitása. Annak a véleményének adott hangot, hogy a kormánynak jól át kell 

gondolnia a siker esélyeit, mielőtt a reformba belevág. „Egész sora az elvi- és pártkérdéseknek 

függ ezzel kapcsolatban, melyeknél nem elég pusztán a parlamenti többséget megnyerni, mert ha 

ez a modern társadalom ellen foglalna állást, könnyen harcba keverednék ez utóbbival magával is. 

[…] Már csak maga a kísérlet is, hogy a születési kiváltság új törvényeink közé iktattassék, 

egyenesen a konzervatívok karjaiba sodorná a minisztériumot, s a reakciótól eddig még tiszta 

Deák-pártot vagy elszakadásra, vagy legalább kettéválásra kényszerítené.” – írta. 258 

 

3.10.5. Kossuth Lajos elképzelése a magyar főrendiház átalakításáról 1883 előtt259 

Kossuth eszménye már az 1840-es évek elején a népfelség elvét megtestesítő törvényhozás volt. A 

történeti alkotmányt érintő közjogi változtatásokat – részben taktikai okból – azonban csak a 
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től országgyűlési képviselő volt, kezdetben kormánypárti, majd egyesült ellenzéki, végül 1884-tól ismét 

szabadelvű párti programmal választották meg. 
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társadalmi és gazdasági reformok után, mintegy a reformfolyamat betetőzéseként vélte 

megvalósíthatónak.260 1848 tavaszán azonban egyszerre nyílt lehetőség társadalmi, gazdasági és 

politikai reformok egyidejű keresztülvitelére. Kossuth évtizedekkel későbbi visszaemlékezése 

szerint már ekkor szükségesnek tartotta a törvényhozás második kamarájának átalakítását, mert a 

népképviseleti alapra fektetett megyék, szabad kerületek és városok küldötteiből álló felsőházban 

látta „az alkotmányos temperamentumnak azon módjá[t], mely a népképviselet s önkormányzat 

eszméjével összefér”.261 Ha tervezte is 1848 tavaszán a főrendiház választott alapra fektetését 

Kossuth, illetve a Batthyány-kormány,262 annak közeli megvalósítása nem kerülhetett szóba. Az 

1848–1849-ben a második kamara reformját gátló okok ismertetésétől most el kell tekintenünk. 

Azt azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy hiányzott a Kossuth által elképzelt reform 

egyik alapfeltétele: a népképviselet valóságos bevezetése a megyékben.  

Ismereteink szerint Kossuth 1851-ben Kütahyában papírra vetett alkotmánytervében 

található annak legkorábbi, bár csak évekkel később publikált írásos említése, hogy a magyar 

felsőházat egészében választott alapra kívánja fektetni. E terv szerint a kétkamarás országgyűlés 

második kamarájába, a szenátusba a „közszavazat” útján választott megyegyűlések két-két tagot 

küldenének.263 Kossuth a kütahyai alkotmánytervben járta körül legalaposabban a 

törvényhatóságok küldötteiből álló második kamara kérdését, és egyedül itt tért ki a rendezés 

nemzetiségi aspektusára. Ahogy Szabad György rámutatott, az általános választójogon alapuló 

közgyűlések választotta szenátus a nemzetiségek számára azt a lehetőséget hordozta, hogy 

önkormányzatuk védelméről a legfelső államhatalmi szinten gondoskodjanak.264  

Kossuth 1867 elején írt, a küszöbönálló közösügyes alku ellen tiltakozó Magyarország 

Sirásói című anonim cikkében is szerepel „a Felső-Háznak Senatussá reformálása”.265 A 

kiegyezés után is többször írt a második kamara átalakításáról. Kossuth leginkább a szélsőbal 

párttól várhatta nézetei hazai közvetítését. A párttal annak a 67-es alap legalitását elfogadó 

alapállása miatt nem tudott azonosulni, mégsem szakította meg vele a kapcsolatot.266 Kossuth a 

főrendiház átalakításáról folyó politikai diskurzushoz egyebek között a szélsőbal párt 

tevékenységét véleményező levelek útján szólt hozzá, illetve a párt vezetőihez intézett 

tanácsokkal igyekezett a háttérből befolyásolni az eseményeket. A főrendiház átalakításának 

kérdésével többnyire érintőlegesen foglalkozott, ami összefüggött azzal, hogy úgy vélte, egyes 

belpolitikai témák taglalása az alapvető problémától, a közösügyes berendezkedés 

tarthatatlanságától a rendszer javításának zsákutcájába terel, őt magát pedig, aki „az osztrák 

uralom” elleni „élő tiltakozás” szerepét kívánta betölteni, opportunista színben tünteti fel. 267  

Elképzelése a második kamaráról alapvetően változatlan maradt. Mindvégig azt hirdette: 

csak a népképviseleti választás elvét fogadja el a törvényhozás mindkét házának szervezési elvéül. 
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„Hogy születés tegyen valakit törvényhozóvá, ez derisiója a józan észnek; hogy a kormány 

nevezzen törvényhozókat, ez a derisiója az alkotmányosság fogalmának” – vallotta.268 

„Superlative absurdissimumnak” tartotta a „nagyméltóságu főrendekből” álló felsőházat.269 Úgy 

látta, a magyar főrendiház képtelen betölteni nemzeti szerepét. Egy 1879-es levelében Andrássy 

külügyminiszter „keleti politikában” tanúsított magatartásától a magyar arisztokrácia alkotmányos 

szerepének tagadásáig jutott el. Az utóbbi mulasztását, Debrecenből távolmaradását tette felelőssé 

a szabadságharc bukásáért. A főrendiház alkotmányos és politikai tehetetlenségét is annak 

anakronizmusával magyarázta.270 Kossuth koncepciójának másik központi eleme, hogy a felsőház 

a népképviseleti és az önkormányzati elv összhangba hozásának eszköze. Mint ismeretes, Kossuth 

politikai gondolkodásának alapvonása volt az önkormányzatiság.271 Ennek keretében a megyéket 

tekintette „az ország politicai életének vérereinek”,272 jelentős szerepet szánt nekik az alkotmány- 

és szabadságvédelemben, a nemzeti akarat törvényhozásbeli biztosításában, továbbá a fiatalok 

politikai iskolázásában. 1867 után fokozott jelentőséget tulajdonított annak, hogy a megyéknek 

(az 1848 előtti hatáskör mintájára, de az angliai önkormányzatok példájából is merítve) politikai 

hatásköre is legyen,273 mert azt vallotta, hogy „a municipalis institutióknak csorbítlan megőrzése 

az utolsó horgony, melyhez még szegény hazánk állami léte s nemzeti élete megmentésének 

reményét kötni lehet”.274 A törvényhatóságok képviselőiből álló második kamara létrejöttében 

látta az országos politikára való befolyásuk egyik biztosítékát.275 Az első kamarába történő 

követküldési jog és a követutasítási megszűnése után „a municipiumok egyenes részeltetése a 

törvényhozásban nem szünik meg, hanem a felsőházba tétetik át” – foglalta össze elképzelését.276  

Az évek során Kossuth elképzelése részletkérdésekben módosult. Kezdetben azt 

szorgalmazta, hogy a megyék egyenlő számú képviselőt küldjenek.277 Később emellett,278 majd 

ehelyett népesség alapján differenciált: „azon megyék, székek és kerületek, melyeknek népessége 

100 ezeret meg nem halad, egy követet küldenek. Amelyeknek népessége 100 ezernél több, de 

300 ezeret meg nem halad, 2 követet küldenek. A 300 ezeret meghaladók hármat.”279 Kossuth a 

megyék küldötteinek dominanciájában gondolkodott. Kütahyai tervében még csak őket említette. 

A szabad királyi városok küldötteire nézve később az utolsó rendi országgyűlésen alsótáblai 

képviseletükről született tervezetet tekintette irányadónak. Eszerint 48 város egyenként, illetve 

„gruppokba felosztva” összesen 16 követet választott volna.280 Hozzátette azonban, hogy a 

kerületek és városok felsőházi képviselőinek száma „alku dolga”, amiben ő nem „difficilis”. Az 
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erdélyi székek és megyék esetében is az „aggregált” követküldést javasolt. 281 Fiume egy, 

Horvátország két követet küldött volna a felsőházba.282 A Kossuth elképzelése alapján szerveződő 

felsőház 140–150 fős lett volna. A későbbiekben fogunk foglalkozni a koncepciójában 1883 

végén bekövetkezett változással, amelynek következtében a „korlátolt javítás” érdekében 

elfogadta volna, hogy a felsőháznak csak egyik összetevőjét adják a törvényhatóságok által 

választott tagok.  

A felsőházi tagok megválasztását a törvényhatósági gyűlések körébe utalta,283 amelyeket 

népképviseleti alapra kívánt fektetni.284 Kossuth a virilizmust bevezető 1870. évi törvényhatósági 

törvény létrejötte után született leveleiben is a közgyűlésekre bízta volna a választást, ami azt 

valószínűsíti, hogy a felsőházi reformot az általa a népképviselet meghamisításának tartott 

intézmény eltörlése után képzelte megvalósítandónak. A felsőházi tagok mandátuma egy-egy 

országgyűlés időtartamára szólt volna.285 A passzív választójog feltételeiről nem nyilatkozott, 

ahogy azt is homályban hagyta, hogy feloszlatható lenne-e a felsőház. A reformkorban Kossuth 

úgy tartotta, hogy a követutasítás összeegyeztethető a népképviseleti rendszerrel.286 A kütahyai 

alkotmányterv szerint viszont már a képviselők és a szenátorok egyaránt szabad mandátummal 

rendelkeztek volna. Kossuth ugyanakkor azt kívánta, hogy a megyegyűlések az ország 

közdolgairól hozott határozataikat „senatoraik tudomására juttassák”. A visszahívási jogot mint „a 

képviseltetés természetes garantiáját” a szenátorokra is ki kívánta terjeszteni.287 Kütahyai 

tervezetében foglalkozott a hivatali összeférhetetlenséggel is: a miniszterséget és minden 

kormánykinevezéstől függő tisztséget inkompatibilisnek tartotta a törvényhozási tagsággal. A 

senatus elnöke az országgyűlés által választott nádor (a király, köztársasági államforma esetén a 

kormányzó helyettese) lett volna. 288 Kívánatosnak tartotta a két ház hatáskörének alkotmányos 

elhatárolását. 1870-es törvényjavaslatában Kossuth egyszerűen azt tartotta kijelentendőnek, hogy 

a felsőház „mindazon jogokkal és hatósággal bírand, melyekkel az ezennel eltörölt főrendi tábla 

bírt”.289 Ez azt jelentette, hogy meghagyta volna a második kamara abszolút vétójogát. 

Kossuth az új intézmény megnevezésekor a senatus,290 a felsőház291 és az országtanács292 

megjelölést egyaránt használta. Csak a teljes egészében választott tagokból álló második kamarát 

nevezte senatusnak, illetve országtanácsnak.293 Kevésbé volt következetes a „felsőház” terminus 
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használatában: a felsőházat egyrészt szembeállította a senatussal,294 másrészt a kifejezést a senatus 

és országtanács szinonímájaként is használta.295 A senatus megjelölés, amely a korabeli második 

kamarák elterjedt elnevezése volt, felveti a külföldi példák kérdését. Annál is inkább, mert a 

választott második kamarára vonatkozó elképzelése szakítani látszott a hazai hagyományokkal.296 

Kossuth a külföldi minták szolgai követését mindig is elutasította,297 ugyanakkor megismerésük 

hasznosságát vallotta.298 Ismételten és behatóan foglalkozott az Amerikai Egyesült Államok 

politikai viszonyaival.299 Az amerikai alkotmányosságra vonatkozó ismeretei, amelyek már tetten 

érhetőek egyes reformkori megnyilvánulásaiban és a Függetlenségi Nyilatkozat szövegében is, 

1851−1852-ben amerikai útja során személyes tapasztalatokkal bővültek. Könyvtárának300 ekkori 

és későbbi gyarapodása, a könyvekben található lapszéli bejegyzések,301 és szerzőkre való 

hivatkozások302 egyaránt az amerikai történelem és alkotmányos fejlődés iránti érdeklődésre 

utalnak. Bevallottan az Amerikai Egyesült Államok törvényhozása volt számára a minta a dunai 

konföderációban a szövetségi törvényhozás kétkamarás típusához,303 egy értekezésében pedig az 

amerikai szenátus nép által választott voltát mint a népképviselet szükségszerű velejáróját 

említette.304 Egy eddig kiadatlan 1868-as levelében azt vallotta, hogy a magyar országgyűlésre 

vonatkozóan „valami hasonló van szemem előtt”, mint az amerikai kongresszus: „a nép választja 

a nép képviselőiköt népességi arány szerint – ’s minden Status (nállunk megye) két két 

Senatort”.305 Későbbi terve, amely mind a megyék, mind a városok esetében a népességéhez 

igazította a képviselők számát, a belgiumi felsőház listás választásával mutatott hasonlóságot. 

Fontos eltérés azonban, hogy Belgiumban – szemben Kossuth elképzelésével – közvetlenül 

választották a szenátorokat, 306 továbbá az ottani cenzusos választással szemben Kossuth 

feltehetően a felsőház esetében is az általános választójog híve volt. Könyvei között nem 

maradtak fenn kifejezetten a belga alkotmányossággal foglalkozó művek, de a Rotteck-Welcker-

féle Staatslexikon, amely 12. kötetében a „Vereinigte Niederlande” szócikkben részletesen 
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bemutatja a belgiumi viszonyokat, megvolt könyvtárában.307 Részletkérdésekben feltételezhető 

egyéb alkotmányok hatása is, így a kütahyai alkotmányterv az utasítási jog és az 

összeférhetetlenség szabályozásában az 1848. évi francia alkotmányra emlékeztet.308 

 

3.10.6. Kossuth tervének hazai fogadtatása az 1860-as és ’70-es években. Koroda Pál 

kritikája és javaslata 

A kütahyai alkotmányterv rövidített szövege Kossuth életében többször megjelent 

Magyarországon,309 a főrendiház reformját érintő levelek többsége is napvilágot látott, Kossuth 

koncepciója tehát ismert volt. Az alkotmányterv első hazai közlését követően kibontakozó 

sajtóvitában, 1861-ben a megyék törvényhozási szerepe kapcsán régi utasítási és visszahívási 

joguk körül csaptak össze a nézetek.310 Kossuth ezeknek a jogoknak átalakított megőrzésére (a 

felsőházba áthelyezésére, illetve kiterjesztésére) vonatkozó koncepciója a vitában elsikkadt. 

Kossuthnak 1867-ben csalódnia kellett azon reményében, hogy Szilágyi Virgilhez írt levelét „a 

törvényhatóságok […] megyéről megyére, városról városra […] megvitatják s kitartó meleg 

buzgalommal tömören foglalnak állást a municipiumok egyenes részeltetése mellett a 

törvényhozásban”.311 1867-ben Pest-Pilis-Solt megye a „váci ügy” – Kossuth Lajosnak a váci 

polgárok őt képviselőjelöltnek felkérő levelére adott válasza nyilvános közzétételét a 

belügyminiszter megtiltotta, leiratát a megyegyűlés „mint törvénytelent” visszautasította, válaszul 

a kormány az uralkodótól a megye élére királyi biztos kinevezését kérte – következtében a 

kormányt alkotmányellenes eljárással vádoló feliratban fordult a képviselőházhoz. A feliratot több 

törvényhatóság pártoló felterjesztése követte. A felterjesztések foglalkoztak többek között a 

törvényhatóságok hatáskörével, politikai szerepével is. A Stipta István által közölt adatok alapján 

a felterjesztések közül viszonylag kevés, a 28 felirat közül mindössze három érintette a főrendiház 

kérdését, mindössze Sáros megye kérte a főrendiház átalakítását a kossuthi szellemben.312 

Kossuth 1870-ban a törvényhatósági törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának idején azt 

tanácsolta, hogy a 48-as Párt demonstratív célzattal, a törvényhatóságok politikai jogainak 

fenntartásához ragaszkodását kifejezendő nyújtson be a főrendiház átalakítására vonatkozó 

törvényjavaslatot. Tanácsának azonban nem volt foganatja, a párt köréből − mint láttuk − csak 

egyéni akciókra futotta. 313 Kossuth 1871 elején írt nyílt levelében nem zárkózott el az főrendiház 

eltörlésétől, de „sokkal helyesebbnek s a magyar alkotmány önkormányzati ősi jellegével 

összhangzatosabbnak” tartotta fenntartását a törvényhatóságok követeiből alakított szenátus 

formájában, a már ismertetett módon. 314 Ennek megfelelően a szélsőbal számára készített 1872-es 

válaszfelirat-tervezetében is a főrendiház reformjának hiányát, nem pedig fenntartását kérte 

számon a kormányon.315 A 48-as Párt felirati javaslata azonban nem tért ki erre a kérdésre. 
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 Das Staats-Lexikon. Encyclopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. Hrsg. von Carl von 

Rotteck und Carl Welcker. Neue durchaus verbesserte und vermehrte Aufl. 1–12. Bd. Altona Hammerich 
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 Stipta I.: Kossuth Lajos 1859-es alkotmánykoncepciója, i. m. 49−52. 
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 Kütahyai alkotmányterv, i. m. 7. 
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 Tóth L.: Kossuth kütahyai alkotmánytervének 1860. évi győri kiadása, i. m. 31−38. 
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 Kossuth Lajos levele Kende Péternek. Torino, 1883. dec. 10. 
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 Stipta I.: Törekvések a vármegyék polgári átalakítására, i. m. 127−129., 137−138. 
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 Kossuth Lajos levele Irányi Dánielnek, Torino, 1870. febr. 17. MOL R 75 I/80. 
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 [Kossuth Lajos]: Együttes válasz sokaknak két levélben. Magyar Újság 1871. (5. évf.) jan. 20. (16. sz.) 1., 

közli: KLI X., i. m. 331–350. 
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kommunikációs forma egyébként is meghatározó szerepet töltött be a korszak politizálásában. Szabó D.: Kossuth 

és a szimbolikus pol., i. m. 173. 
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 Kossuth Lajos levele Simonyi Ernőnek, Torino, 1872. augusztus 24. k. MOL R 169. 
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Schvarcz Gyula lesújtó véleményét Kossuth koncepciójáról már fentebb ismertettük. 

Koroda Pál316 1882-ben a Magyar Szemle című, rövid életű katolikus havilapban megjelent 

tanulmányában „szélsőségesnek” minősítette Kossuth elképzelését, de azt is, hogy „a főispánok 

kiküszöbölésével” a felsőházban a megyei elem teljes mellőzést szenvedjen. 

Rámutatott, hogy „a régi képviseleti rendszer értelmében a választói jogot kizárólag a megyék 

gyakorolták”. Úgy vélte, hogy a törvényhatósági bizottságok az összes osztályok legkiválóbb 

képviselőiből állnak, ami elegendő garanciát nyújt arra, hogy „életképes elemeket” válasszanak 

főrendiházba. Ezek kívánatos arányát azonban nem jelölte meg.317 A katolikus és ortodox 

főpapokat mint nagybirtokosoknak, továbbá tekintélyük és „független állásuk” miatt továbbra is 

tagságban részesítette volna. A függetlenség említése meglepő, tekintettel a katolikus főpapok 

kettős (az uralkodótól mint főkegyúrtól, illetve a pápától való) függésére. A felsőházban a bevett 

vallások egyházi képviselőinek együttesen kevesebb helyet szánt, mint a katolikus és ortodox 

főpapok együttes száma a reform előtt (1884-ben 61 fő). A felszabaduló helyeket – osztrák és 

porosz mintára hivatkozva – a „szellemi arisztokrácia más képviselőivel” – a legtekintélyesebb 

művelődési intézmények tagjaival, művészekkel, tudósokkal – kívánta betölteni. A főnemesség 

tagságát úgy képzelte, hogy minden mágnáscsalád delegáljon a felsőházba egy főt, akit a 

legalkalmasabbnak tart a politikai szereplésre. Ezt ki kívánta terjeszteni azokra az erdélyi 

családokra, amelyek főnemesi címmel nem rendelkeztek, de Koroda nézete szerint a magyar 

közjog alapján mágnás családnak számítottak. Mindezt adócenzus alkalmazásával kívánta 

összekötni, aminek mértékére nem tért ki. A kinevezett tagokat – az általa ide sorolt zászlósurak 

kivételével – Pártos Bélához hasonlóan a törvényhozáson belüli hatalmi egyensúly fenntartására 

hivatkozva utasította el. Példaként Poroszországot hozta fel arra, hogy a kinevezett második 

kamara „nagyon alkalmas az abszolutizmust az alkotmányosság üres látszatába öltöztetni”. Úgy 

vélte, hogy „a mi főrendiházunkat is a kinevezett elemek rombolták meg; ezért a felsőház 

újjáalkotásának első szüksége a főispánok kizárása”. A bíróknak, annak ellenére, hogy ők is a 

kormánytól nyertek kinevezést, „mint nagyfontosságú és független hatalmat képviselő karnak” 

helyet szánt a felsőházban. Koroda, másokkal ellentétben, a bírói kar tagjai közül nem 

nyugalmazott bírákat („nyugalomvágyó és -érdemlő férfiakat”) szeretett volna a tagok között 

látni, hanem „akciókra képes egyéneket”.318 A felsőház feladatának annak megakadályozását 

tekintette, hogy Magyarországon külföldi intézmények hazai viszonyokra tekintet nélkül 

kerüljenek bevezetésre. Azt tartotta, hogy a második kamara megfelelő működése esetén 

szükségtelenné válik a királyi vétó alkalmazása, és amennyiben a felsőház 

törvénykezdeményezési joggal rendelkezik, képes a nemzet erőit a közjogi harctól „produktívabb 

térre” vonni. Koroda kiterjedt bírói funkciót szánt a felsőháznak: a vád alá helyezett miniszterek 

és számvevőszéki elnök mellett a királyi táblák elnökei és alelnökei, a Királyi Kúria elnökei, 

alelnökei és bírái feletti igazságszolgáltatást is teljes egészében a felsőház tagjaira bízta volna, 

mert véleménye szerint egy kinevezett államtörvényszék nem tudná elég függetlenül kezelni 

ezeket az ügyeket.319 
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3.10.7. Vélemények a 48-as-függetlenségi sajtóban az 1870-es évek első felében 

A Magyar Újságban 1874 augusztusában megjelent egyik vezércikk a főrendiház közeli végét 

jósolta. A cikk szerzőjének megítélése szerint a főrendiház a képviselői összeférhetetlenségi és a 

választási törvényjavaslaton végrehajtott módosításai veszélyeztetették, hogy a „német 

élelmesség” és az „orosz nyers erő” által fenyegetett Magyarország „lépést tartson Nyugot-Európa 

művelt államaival”. A cikkíró úgy vélte, hogy a főrendiház intézménye túlélte önmagát, és a 

törvényhozás két házának mostani konfliktusa oda vezet majd, hogy a kormány megteszi az eddig 

„félénkségből” halogatott lépést, és megvonja a főrendektől a törvényhozási jogot.320 Az ellenzéki 

újságíró jóslata nem teljesedett be, 1874 végén mindkét törvényjavaslatban létrejött a 

kompromisszum, és helyreállt a béke a főrendiház és a kormány között. 

Nem sokkal a főrendeket támadó írás után a 48-as Párt (a közjogi ellenzék Irányi Dániel 

vezette, 1884-ig a Függetlenségi Párttól különálló töredéke) sajtóorgánumában egy részletes 

reformelképzelés is napvilágot látott. Az álnév mögé rejtőző szerző eszmefuttatását arra alapozta, 

hogy olyan korban, amikor a politikai élet érdekek képviselete és összeütközése mentén 

szerveződik, nincs létjogosultsága olyan intézménynek, mint a mostani főrendiház, amelyben 

„senki se képviseltetik, hanem minden egyes magát képviseli”. A demokráciával egyetlen 

alakulási módot tartott összeférhetőnek: a felsőház „csak választás útján jöhet össze, vagy sehogy: 

mert hogy egy részét a születés, más részét a kinevezés alkossa, ez nem volna más, mint a 

reakcionárius szellemnek legalább egy részben győzelme, mert a demokráciában senki sem 

születik másnak, csak honpolgárnak – embernek – emberi jogokkal”. A szerző a szélsőbal közjogi 

ellenzék köréből eddig ismertetett elképzeléseknél azonban engedékenyebben nyilatkozott a 

főnemesség jövőbeli tagságáról: „Ha ezen választás magából az arisztokratikus osztályból 

történnék vagyis a régi jogosultakból, ez egy neme volna a pietásnak, a nemzet múltja iránt, de 

semmi esetre sem conditio sine qua non. – Hányan legyenek? Ez már más kérdés, de minden 

esetre mennél kevesebb, és hogy az úgynevezett dignitariusok bent legyenek-e? Erre feleletünk, 

ha megválasztatnak, igen, mert lehet valaki jó főispán, regnibaro, főpap igen kitűnő, de a 

törvényhozásban igen mellőzhető”. A valós helyzetet is realistábban szemlélte, mint például a 

néhány nappal korábban megjelent cikk. Megállapította, hogy az általa vázolt koncepció 

megvalósulásának kicsi a valószínűsége, mert „a kormány a felsőházban is csak magának akar 

feltétlen híveket szerezni, mennél többet, és azért kinevezni fogja részben, részben a születést 

tervezi meghagyni”.321 

 

3.10.8. Asbóth János az arisztokratikus felsőházról 

Asbóth János322 a Deák-párti liberális kormányzati gyakorlatból kiábrándulva 1874 végén 

megjelent röpiratában fejtette ki a „magyar konzervatív politikára” vonatkozó programját. Asbóth 

ennek keretében ismertette a magyar törvényhozás átalakítására vonatkozó nézeteit is.323 

                                                                                                                                                                                     
bíróság az 1871:8. tc. 35. § alapján 36 rendes és 12 póttagból állt. Fele részben a főrendiház által minden 

országgyűlésen saját kebeléből választott tagok, fele részben a Kúria alelnökei és rangidős bírái alkották. Elnöke 

a felsőház elnöke vagy másodelnöke volt. 
320

 -K.-: A főrendiház vonaglásai. Magyar Újság (Hunnia) 1874. (8. évf.) aug. 15. (186. sz.) 1. 
321

 B. B. A.: Democratia és felsőház. Magyar Újság (Hunnia) 1874. (8. évf.) aug. 26. (193. sz.) 1–2. 
322

 Asbóth János (1845–1911) író, újságíró, az MTA levelező tagja (1892). Asbóth Lajos honvéd tábornok fia. 

Pesten megkezdett műegyetemi tanulmányait, miután 1863-ban összeesküvés gyanúja miatt haditörvényszék elé 

állították, Zürichben fejezte be. 1866-ban Párizsban belépett a Klapka-légióba. 1867–1872-ben Krassó 

megyében, majd a pénzügy-, végül a honvédelmi minisztériumban hivatalokként dolgozott. 1872-ben megvált 

hivatalától és a ’Sennyey-csoporthoz csatlakozott, a Kelet Népe főmunkatársa lett. Később az Egyesült Ellenzék 

Magyarország című lapjánál dolgozott. 1879-től külügyminisztériumi szolgálatban állt. 1887-től a Szabadelvű 

Párt országgyűlési képviselője volt. Az egyházpolitikai viták idején kilépett a pártból, 1896-ban pártonkívüli 

képviselőként szerzett mandátumot. 
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Rokonszenvvel tekintett az angol parlamentarizmus azon sajátosságára, hogy „a korona és mind a 

két ház képviselve van a kormányban, az arisztokrácia képviselve van az alsóházban, a népies 

elem a népből kiemelkedett férfiak révén a felsőházban, a korona, illetőleg a kormány is mind a 

két házban befolyással bír az általa kinevezett peerek, valamint a hozzá közelebbi viszonyban álló 

képviselők által.” Azt tartotta, hogy Magyarországon a képviselők választásánál vissza kell 

szerezni „a magyar intelligentiának és birtokos osztálynak a befolyást, melyet a 48-ki cenzus tőle 

elvett”, továbbá meg kell hosszabbítani az országgyűlések tartamát, hogy „azon számos képviselő 

tanulhasson”, le kell szállítani a képviselők számát, hogy „selejtes elemek annyival nehezebben 

juthassanak kerülethez”, és végül meg kell szüntetni a napidíjat, nemcsak azért, mert az országnak 

nincs pénze, hanem azért is, hogy ne lehessenek képviselővé „azon politikai desperadok [itt: 

elvetemültek]”, akik „egzisztenciájukat egyedül a napidíjakra alapítják”. A második kamaránál 

szintén változásokat sürgetett. Úgy látta ugyanis, hogy 1867 óta „liberális téveszmék, demokrata 

előítéletek és saját ferde szerkezete miatt a főrendiház jelentéktelenné törpült”, „a demokratikus 

áramlat és saját hibás szervezésénél fogva tekintélyében és önérzetében megingatva nem mert és 

tudott vétót mondani”, és így a képviselőház „ellensúly nélkül dolgozva mindenhatónak képzelte 

magát, elkapatottságából fakadó könnyelműsége folytán vezeti az országot a konszolidáció helyett 

a dekompozíció felé”. A főrendiház reformjának szükségességét általánosan elismert ténynek 

tartotta. Elítélően nyilatkozott azokról a tervekről, amelyek „ki akarják vetkőztetni arisztokratikus 

jellegéből”. „Az állam konkrét érdekeiből” kiindulva vette védelmébe a főnemességet. 

Kijelentette, hogy ahogy a monarchiára szüksége van Magyarországnak, mert „a monarchia, a 

dinasztia évszázadok által megszentelt jogaival és fenségével hatalmas eszköz az állam 

egységének fenntartására”, úgy a születési arisztokráciára, amelynek elve megegyezik az örökös 

monarchiáéval, szintén szüksége van. Asbóth szerint Magyarországon különösen jellemző a 

tradíció hatása, a tekintély követése. Ott, ahol a főnemesség (helyi nagybirtokosok) tekintélye 

megdől, „a nép a papot fogja vakon követni, vagy annak a lelkiismeretlen izgatónak lesz a 

martaléka, aki vele a legügyesebben tud bánni”. A felsőház feladatát az alsóház döntéseinek 

felülvizsgálatában és ellensúlyozásában látta. Asbóth szerint a feladatnak megfelelni csak a 

képviselőháztól eltérő alapon szerveződő felsőház képes, ezért demokratikus alsóház mellé 

arisztokratikus felsőházat javasolt. Az arisztokratikus alapon álló felsőház fő előnyének a 

függetlenségét tekintette. Asbóth meglátása szerint az arisztokratikus második kamarákban nem 

fordul elő jogosulatlan érdekek pillanatnyi uralma, a kormány nem tud rá akkora nyomást 

gyakorolni, tagjai nem vesztegethetőek meg, és elég idővel rendelkeznek ahhoz, hogy 

törvényhozói hivatásuknak eleget tegyenek, és mivel generációk óta folytonosan politikai 

ügyekkel foglalkoztak, a közügyek intézésében gyakorlattal, tapintattal és tapasztalattal bírnak. 

Úgy vélte, az arisztokratikus felsőház nem ellenkezik sem a korral, sem a nemzet érzületével: 

„Angliában ma is szilárdan és erősen áll a nemzeti arisztokrácia. A magyar nemzet nem 

demokrata nemzet, amit nálunk demokráciának neveznek, az nem egyéb, mint a köznemesség régi 

antagonizmusa a főnemesség ellen.” Asbóth azt hirdette, hogy a köznemességnek fel kell adnia a 

főnemességgel szembeni ellenszenvét, a főnemességnek nyitnia kell a köznemesség felé, és a két 

nemesi rétegnek a magyarság érdekében össze kell olvadnia. A nemességet a magyar államnak 

fontos támaszának tartotta. „Minden rendű nemesség általában magyar, és a nemességbe lépve a 

nem magyar is csakhamar magyarrá lesz” – írta Asbóth. Úgy látta, hogy a hatalmi erőviszonyokon 

kívül Horvátországot a magyar államhoz kötő egyetlen kapocs az ottani nemesség. „A 

felsőházban addig, amíg arisztokratikus marad, helyet nem találhatnak a magyar állam ellenes 

elemek és centrifugális törekvések” – szögezte le eszmefuttatása összefoglalásaként. Asbóth 

elképzelése szerint a felsőháznak tagjai lettek volna a hitbizományok és a nagy latifundiumok 

birtokosai és a „megszilárdult” (régebb óta egy család kezében levő) földbirtokok tulajdonosai. 

Azt tartotta, hogy a csak címmel rendelkező, de „egyéni tulajdonokban, vagyonban, társadalmi 
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állásban” jelentéktelen főnemeseket az intézmény érdekében „ki kell küszöbölni” a felsőházból. A 

jogosultságukat elvesztők saját soraiból „kúriák”, megyék vagy – a skót és ír lordok mintájára – 

családok szerinti választással az arra érdemes főnemeseket tagsági joghoz juttathatták volna. 

Asbóth a parlamentarizmus velejárójának tartotta, hogy az uralkodó, illetőleg a kormány 

képviselve legyen a felsőházban. Ezt a főispánok tagsági jogának meghagyásával kívánta 

megoldani, ami mellett számos érvet hozott fel. Rámutatott, hogy a főispánok tagságának nagy 

hagyománya van, eddig is hasznos, a gyakorlati adminisztrációhoz értő tagjai voltak a 

főrendiháznak, ők a korona és a kormány már megszokott képviselői, s végül még azt, hogy a 

közigazgatás államosítása esetén a kormányzat nem kedvezhet azzal a közigazgatási reform 

ellenzőinek, hogy a főispáni állás tekintélyét és súlyát csökkenti. Asbóth nem tulajdonított 

jelentőséget az ellenérvnek, hogy a főispánra a megyében van szükség. Azt tartotta, hogy 

„egyáltalán nem szükséges, hogy a felsőház tagjai rendszerint jelen legyenek”, ugyanis a felsőház 

természete és hivatása azt kívánja, hogy „a dolgok mentébe csak kivételes és rendkívüli esetekben 

nyúljon be határozólag”, a többi ülés „csak formalitás elvégzésére szükséges, és elég akár csak tíz 

tag jelenléte is”. 

Schlett István rámutatott, hogy Asbóthnak a Deák-párti kormányokra vonatkozó kritikája 

jórészt a Jobboldali Ellenzék vezérének, ’Sennyey Pálnak programjára épült, de felhasználta a 

balközépi Tisza Kálmán érveit is. Schlett szerint az Asbóth által körvonalazott program „nem 

valamiféle elvi értelemben felfogott antiliberális doktrinából […], és végképp nem valamiféle 

csoportérdekből […] fakad”, „bírálata voltaképpen kormányzáskritika”, és a liberális doktrinerség 

bírálata mellett is a liberalizmushoz kapcsolható társadalmi és rendszermodellen belül marad”. 324 

A politológus Asbóth politikai nézeteit a „konzervatív-liberális” jelzővel illette. Asbóthnak a 

liberalizmushoz való összetett viszonyát mutatja, hogy az 1880-as évek közepén a br. ’Sennyey 

Pál, majd gr. Apponyi Albert vezette mérsékelt ellenzéki csoport helyett – átmenetileg – a 

Szabadelvű Pártban vélte megtalálni a konzervatív értékeket.325 A politikus fent ismertetett 

tervének megítélését nehezíti, hogy nem közölte a tagok különböző típusainak az össztagságon 

belüli arányát. A Jobboldali Ellenzék nem sokkal később közzétett programjához hasonlóan 

Asbóth is örökletes és kinevezett tagokból álló felsőházat képzelt el, amelyben azonban a születési 

arisztokrácia megőrizte volna dominanciáját. Az örökös tagok száma a cenzus bevezetésével a 

reform előttihez képest csökkent volna, viszont a megmaradó arisztokrata tagok túlnyomó 

többsége személyes függetlenséget biztosító vagyonnal rendelkezett volna. Az a gondolat, hogy a 

főnemesség vérfrissítésre szorul – mint láttuk –, korábban Szilágyi Dezsőnek a kormány számára 

készített operátumában is megjelent. Asbóth az egyházakat képviselő tagokról nem írt, a 

papságnak a népre gyakorolt befolyására vonatkozó soraiból úgy tűnhet, hogy elutasította az 

egyház politikai szerepvállalását, de lehetséges, hogy ez csak az alsópapságra korlátozódott. 

 

3.10.9. Farkas Ödön koncepciója 

Az 1875–1878. évi országgyűlés megnyitásakor a trónbeszédben megemlítésre kerülő főrendiházi 

reformnál az újságokat sokkal inkább foglalkoztatta, hogy a főrendiházi tagok névsorának 

felolvasásakor az addigi hagyománnyal szemben a kormány a főrendiházban tagsággal rendelkező 

miniszterei a zászlóurak előtt szerepeltek, illetve, hogy röviddel az országgyűlés megnyitását 

követően a főrendiházban is megalakult a szabadelvű és a konzervatív párt.326 A reform 
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kérdésével, bár kisebb intenzitással is, mint az évtizedfordulón, azért továbbra is foglalkozott a 

hazai publicisztika. Farkas Ödön327 1876-ban megjelent röpiratában a felsőház politikai és 

társadalmi jelentőségét hangsúlyozta. A második kamarának egyházpolitikai és nemzeti feladatot 

szánt, továbbá szerepet azon probléma orvoslásban, hogy Magyarországnak „nincs erős 

társadalma, s ami van, az nem felel meg a magyar érdekeknek.”328 Farkas úgy látta, hogy amióta 

Magyarország a Habsburg birodalom része lett, a hazai főnemesség tekintélye folyamatosan 

csökkent, annak következtében, hogy az aulikus arisztokrácia nem képviselte megfelelően a 

magyar alkotmányosság érdekeit. A jelenkori helyzetet úgy értékelte, hogy a Magyarország és 

Ausztria államjogi kapcsolatát és érintkezését részletes szabályozó kiegyezés szükségtelenné 

teszi, hogy az arisztokrácia közvetítsen az uralkodó és a nemzet között. A főrendiház tekintélyét 

romboló jelenségnek tartotta, hogy egyes mágnások a főrendiházi tagságot „csak szurrogátum 

gyanánt használják” arra az esetre, ha nem sikerül képviselőházi mandátumot szerezniük. Farkas 

megtiltotta volna, hogy a felsőház tagjai tagságuk szüneteltetésével képviselővé választathassák 

magukat. Úgy gondolta, társadalmi szempontból „elengedhetetlenül szükséges, hogy […] az 

arisztokrácia a társadalomból regenerálja magát s ez által abban bírja természetes támaszát.” 

Példaként ő is az időről időre „életerős elemekkel” megújított Lordok Házát hozta fel. A magyar 

felsőház vonatkozásában azonban egyaránt elutasította a születési arisztokrácia cenzuson és saját 

soraiból történő választáson alapuló tagságát, születési jogon csak az uralkodóház tagjait 

részesítette volna tagságban. A született törvényhozók helyét az „érdem arisztokráciájával” 

kívánta betöltetni.  

Farkas a felsőház választásának minden formáját elvetette. A hazai „kultúrtársadalmi 

viszonyok” fejletlensége miatt a közvetlen választás útján konstituált felsőházat alkalmatlannak 

tartott arra, hogy megfeleljen hivatásának. A képviselőház által választott második kamarát a 

pártérdekek kiszolgálójának tartotta. A megyék küldötteiből álló felsőházat szintén elvetette arra 

hivatkozva, hogy Magyarországon a megyék nem különálló egységek, mint Amerikában az 

államok vagy Svájcban a kantonok, sőt káros is lenne olyan fokú különállásuk. Ezen túl 

visszásnak tartotta, hogy a hazai viszonyok – központosított bírói hatalom és a nagyrészt a 

belügyminiszternek alávetett közigazgatás – mellett a megyék jelentékeny politikai önállósággal 

rendelkezzenek.329 A virilizmust, ami alatt ebben az összefüggségben a vagyoni cenzus 

teljesítésével automatikusan együtt járó felsőházi tagságot értette, nem helyeselte, mert úgy 

tartotta, hogy ahhoz sok esetben „a társadalom részéről, talán éppen az illető személyiségének 

körülményei miatt, tisztelet és tekintély nem járul[na].”330  

A hazai viszonyok között a kinevezést tartotta a felsőház leghelyesebb alakítási módjának. 

A tagok kiválasztását a korona és a kormány együttes döntésére bízta volna, amivel garantálni 

kívánta, hogy állam- vagy nemzetellenes tendenciák nem férkőzhetnek be a főrendiházba. A 

kinevezés élethossziglani időtartama, továbbá a sajtó, a közvélemény és a képviselőház részéről a 

kinevezésekre irányuló figyelem által megakadályozhatónak tartotta, hogy a különböző 

kormányok saját kreatúráikkal töltsék meg a felsőházat.331 Úgy vélte, hogy az „anyagi fensőség”, 

továbbá a tudományos és irodalmi élet törvényhozói tehetséggel rendelkező képviselőinek 
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felsőházi taggá kinevezése332 előmozdítja ezen csoportok asszimilációját, a felsőház pedig 

„fokozatosan halad a társadalommal és a képviselőházzal, és lépést tart azok jogos és békés 

fejlődésével”. A képviselőházi csatározásoktól már visszavonult veterán politikusok felsőházi 

taggá kinevezésétől a második kamara tekintélyének emelkedését és a törvényhozás két háza 

közötti viszony javulást várta. Farkas a születési arisztokrácia „érdemes tényezőit” is a felsőház 

kinevezett tagjai között kívánta látni. Úgy vélte, a főnemesek tekintélyét növelni fogja az 

uralkodói kinevezéssel elnyert felsőházi tagság. Azt remélte, hogy a tagsági jogért nemes 

versengés fog folyni, a születési arisztokrácia felfrissül a személyes érdem arisztokratáival, és 

élénkség költözik a felsőházba.333 

Farkas a korszak elveivel alapvetően ellenkezőnek tartotta, hogy „egyházi állás” 

törvényhozói joggal járjon. Magyarországon azonban mégis támogatta, mert károsnak és 

kivitelezhetetlennek tartotta a nem protestáns egyházak autonómiáját, és ezen egyházak 

törvényhozási képviseltetésének egyházpolitikai és (a görög katolikus és az ortodox egyházak 

esetében) nemzeti jelentőséget tulajdonított. Azt vallotta, hogy a katolikus és ortodox egyházi 

főméltóságok felsőházi tagsága következtében a közvetlen érintkezés folytán könnyebben kialakul 

a kormány és a klérus között a konszenzus egyházpolitikai kérdésekben, kanalizálódnak az 

egyházi és nemzetiségi törekvések, s végül „szelídül némileg azon […] apátia, melyet a világi 

elem, főleg a katolikus egyházban, az egyházi s általában a lelkiismereti dolgokban […] oly nagy 

mértékben tanúsít, s ami nagyrészt oka egyszersmind a papi elem […] elszigeteltségének a 

társadalomban.” Csak a társadalomra befolyást gyakorló, vagyis az egyházkormányzásában 

ténylegesen részt vevő főpapok – azaz a megyéspüspökök – esetében tartotta indokoltnak a 

felsőházi tagságot. A protestáns egyházak felsőházi képviseletét elutasította, mivel szerinte ezzel 

az egyházak autonómiája korlátozást szenvedne, az állam ugyanis kénytelen volna a maga részére 

befolyást biztosítani a protestáns egyházak felsőházi tagsággal járó főméltóságainak 

betöltésére.334 

Farkas a felsőház életképessége és a „kebelbeli verseny” szempontjából célszerűnek 

tartotta, hogy egyes méltóságok és hivatalok betöltői állásuk elnyerésekor vagy bizonyos idő után 

eo ipso felsőházi tagságot kapjanak. A méltóságok és tisztségek „szabad verseny útján” történő 

betöltése által elkerülhetőnek tartotta, hogy ezek a nagyobbrészt a kormány által kinevezett 

személyek a felsőházban a kormány érdekeinek puszta szócsövei legyenek. Méltósághoz, illetve 

hivatalhoz kapcsolódó tagságot szánt a katolikus és ortodox megyéspüspökökön és a pannonhalmi 

főapáton kívül a zászlósuraknak. A közjogi méltóságok közül a horvát bánon (akinek hatáskörét 

törvény szabályozta)335 kívül az országbírónak szánt tényleges hivatali teendőket, azáltal, hogy az 

ország központi főbírósága elnökének címévé tette volna az elnevezést. A többi zászlósúri 

méltóságot, továbbá a koronaőrök és pozsonyi gróf posztját személyes érdemekért 

adományozandó és felsőházi tagsággal járó diginitássá tette volna. A nádor tisztét az 

uralkodócsalád tagjával kívánta betöltetni, és tartalmát – szemben az 1848. évi szabályozással – 

reprezentációra korlátozta volna. Farkas a főispánok tagságát arra hivatkozva helyeselte, hogy a 

főispánok a központi kormány és a helyi képviselet közti közvetítőként kapcsolódhatnak be a 

törvényhozásba, gyakorlati kormányzati tapasztalatuk pedig hasznára válik a felsőháznak. Úgy 

vélte, a főispánoknak nem kellene a felsőház minden ülésén részt venniük, így a megyei ügyek 

nem szenvednének mulasztást. Elismerte, hogy „jelenleg nem bír kellő függetlenséggel a főispáni 

állás”, de azt remélte, hogy új felsőházban a tagság (és a vele járó fővárosi tartózkodás) vonzóvá 

                                                           
332

 Farkas merítési bázisul javasolta a Tudományos Akadémián és a budapesti egyetemen kívül a Kisfaludy 

Társaság, a Történelmi Társulat, a Természettudományi Társulat és a Földtani Társulat tagságát. 
333

 [Farkas Ö.]: A felsőház, i. m. 84., 88–89., 96–97. 
334

 [Farkas Ö.]: A felsőház, i. m. 33–35. 
335

 1868:30. tc. és 1873:34. tc. 



76 

teszi a főispáni tisztséget a főurak számára. 336 Elképzelése szerint a fiumei kormányzó, Budapest 

főpolgármestere337 az állami számvevőszék elnöke, vezető diplomáciai posztok betöltői, a 

főkonzulok, a honvédség és a közös hadsereg tábornokai is a tagjai lettek volna a felsőháznak. A 

központi felsőbíróságok vezetőinek tagságát azzal a törekvéssel indokolta, hogy „mindazon 

elemek bejussanak a házba, melyek jelentékeny állami vagy társadalmi tényezőt képviselnek”, és 

úgy vélte, hogy „a felsőház elemeinek szolid, komoly jellegének köszönhetően nem sérülne a 

bírói állás függetlensége, az igazságszolgáltatás és törvényhozás közti ezen érintkezési pont pedig 

növelné működésük összhangját”. Farkas terve alapján miniszterek és államtitkárok az eo ipso 

tagsági jogot csak hivatali idejük után vehették volna igénybe, abban az esetben, ha legalább 

három, illetve öt éven keresztül töltötték be a tisztséget. 338 A kinevezett és az eo ipso tagságnál 

feltétel lett volna a honosság (állampolgárság) és az állandó magyarországi lakhely, valamint a 

harmincadik életév betöltése. A kinevezett tagok aránya a tagság kétharmadát, az eo ipso tagok 

aránya pedig a tagság felét nem haladhatta volna meg.339 Farkas terjedelmes röpiratában a 

felsőház jogkörének meghatározására nem tért ki. 

Br. Kreith Béla340 több évvel később Farkas tervét, hogy a felsőházat a zászlósurakon, a 

nádoron és a királyi család tagjain kívül kizárólag kinevezett tagokból kívánta szervezni, 

határozottan elítélte: „Egy kinevezett tagokból álló felsőház létezése szükségtelen; mert amit ezek 

elvégeznek, azt rövidebb idő alatt végzi el a kormány, amely felsőház különben sem volna egyéb, 

mint a kormány alázatos szolgáiból összeállított gyülekezet.” – írta. Úgy vélte, Magyarországon 

egyik párt sem támogatná Farkas ötletét, és a hazai viszonyok között, ahol a kormány „minden 

nap nagyobb arányokban terjeszkedő” hatalommal rendelkezik, inkább arra volna szükség, hogy 

alkotmányos eszközökkel korlátozzák a kormány túlsúlyát. 341 

 

3.11. A kormány álláspontja a reformról az 1870-es második felében 

A Deák-párt és a Balközép fúziója a főrendiházi reform kérdésében nem hozott áttörést. A kérdés 

ugyan az 1875–1878. évi országgyűlés elején ismét napirendre került, Tisza Kálmán 

belügyminiszter még a képviselőválasztások idején, az 1875. augusztus 14-i minisztertanácsi 

ülésen a következő ülésszakban előterjesztendő törvényjavaslatok között a főrendiház reformját is 

megemlítette, azonban ez csak egy volt az általa fontosnak ítélt tizenegy törvényjavaslat között, 

ráadásul a „már készen levő” és „munkában levő” törvényjavaslatokkal szemben ez még 

elkészítésre várt.342 A trónbeszéd a kormány által tervezett reformokról csak általánosságban 

szólt. A főrendiház vonatkozásában a „korszerű rendezés” szerepelt célkitűzésként. Mint az erről 

szóló vezércikk írója rámutatott: „A trónbeszéd szerkesztői […] nagy vigyázattal keresték a 

legáltalánosabb kifejezéseket […] A kormány joggal mondhatja, hogy nagy számú új elemekből 

álló házzal állván szemben, politikai irányát nem akarta a trónbeszéd rövidsége által parancsolt 

néhány jellemző szóval bemutatni”.343 A kormányt a reformok terén óvatosságra intette a 

kormánypárt korábbinál is heterogénebb összetétele. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a Tisza-

kormány a főrendiház átalakítását elődeihez hasonlóan egyre halogatta.  
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Móricz Pál,344 a Balközép és a Szabadelvű Párt egyik vezető politikusa a fúziót követő 

képviselőválasztáson választási programjában a felsőház rendezését az első teendők közé sorolta. 

Azt a nézetet vallotta, hogy a felsőház tagjai egyharmad részben a legnagyobb földbirtokosok 

köréből kerüljenek ki, a maradék kétharmad felét a kormány a törvényhatóságok által 

ajánlottakból válassza, felét élethossziglan nevezze ki. A tagokat nem kívánt fizetésben 

részesíteni, és vagyoni és értelmi kvalifikációhoz kívánta kötni a tagságot.345 

Tisza 1878. december 7-i programbeszédében a beszédben a főrendiház átalakítását olyan 

„igen sok komoly megfontolást igényelő” feladatként említette, amelyek megoldása hosszabb időt 

vesz igénybe.346 A Magyar Állam úgy értékelte a beszédet, hogy a miniszterelnök „tartózkodott a 

belügyi kérdésekre nézve programot adni. Ezt – ha helyén akar maradni – helyesen tette, mivel 

legnagyobb valószínűséggel megritkulna a külügyi politikát helyeslők csapata is, mihelyt Tisza 

Kálmán az ő szerencsétlen ideáival előállna.”347 

A főrendiházban 1880 májusában gr. Sztáray Albert, 1881 áprilisában és novemberében 

gr. Zichy Nándor interpellálta a főrendiház reformjának ügyében a belügyminiszteri tárcát is 

betöltő Tiszát.348 Ő Sztáraynak válaszolva kijelentette, hogy a kérdés megoldásának nehézségére 

tekintettel, melyet Magyarországon a nemzetiségi viszonyok csak fokoznak, nem vállalkozhat 

arra, hogy megjelölje a javaslat benyújtásának időpontját.349 Zichy a főrendiház reformjának 

kérdését összekapcsolta a magyar arisztokrácia gazdasági és kulturális jövőjének biztosításával. 

Azt az álláspontot képviselte, hogy „főrendiház anélkül, hogy állandósított birtokviszonyokra 

legyen fektetve, szerintem nem szervezhető; főrendiház anélkül, hogy azon nagybirtokosoknak 

neveléséről, hogy a magyar állam politikai és nemzeties irányának megfelelő elvek és nézeteknek 

ezen osztályok körében való kifejtéséről már a nevelésben is ne gondoskodnánk, szerintem 

kielégítőleg nem szervezhető”, ezért sürgette a hitbizomány intézményének törvényi 

szabályozását és a főnemességet a nemzeti feladatok elvégzésére felkészítő nevelési-oktatási 

intézmény állami felállítását (a Theresianumot erre alkalmatlannak tartotta). Csapodi Csaba a gróf 

életrajzában így értékelte az interpelláció hatását: „Zichy Nándor javaslata természetesen pusztába 

kiáltott szó maradt. Hogyan is állhat elő valaki a liberalizmus és demokrácia hangoztatásának […] 

korában, szerves reformok, társadalmi osztályok nevelésének kérdésével. Két külön világ idegen 

nyelve szólt itt egymáshoz, nem érthették meg egymást. Tisza Kálmán válaszában a szervesen 

összefüggő, és csak együtt célszerű javaslatokat szétszakítja egymástól. A birtokjogi 

vonatkozásokat a magánjogi kodifikáció amúgy is munkában levő keretei közé utalja, az 

arisztokrácia hivatásáról mondott szavakra nem reflektál, a nevelőintézetről pedig az a nézete, 

hogy arra nincs pénz, ami pedig van, az az állam fontosabb művelődési szükségleteire kell […] 

Kétségtelen, hogy a közvélemény Tisza Kálmánnak adott volna igazat, az is nagyon valószínű, 

hogy maga az arisztokrácia sem fogta fel Zichy Nándor javaslatainak igazi mélységeit, és nem 

érezte át a maga feladatát az ő értelmezésében. Zichy Nándor tehát hiábavaló harcot folytatott a 
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meg nem értésnek mindenhonnan feléje irányuló közönyével szemben.”350 Ezt az értékelést Zichy 

irányában kissé részrehajlónak, de a gróf és Tisza közötti nézetkülönbség áthidalhatatlanságára 

vonatkozóan megalapozottnak tartjuk, és két megjegyzéssel egészítjük ki. A miniszterelnök nem 

pusztán külön kodifikáció körébe utalta a birtokjogi kérdéseket, a hitbizománnyal kapcsolatban 

nyíltan is leszögezte elutasító álláspontját. Kijelentette, hogy az ország „törvényei igazában ezt 

sohasem ismerték”, és a hazai jogtudósok már 1848 előtt „perhorrescálták”. Tagadta, hogy a 

hitbizomány intézményére szükség lenne a főrendek hazafiságának fenntartásához. A másik 

megjegyzésünk: Tisza Kálmán feltehetően nemcsak a liberalizmus híveként, tehát politikai 

ideológiai okból, hanem társadalmi megfontolásból is ellenezte a az arisztokrácia hatalmi 

súlyának megerősítését célzó programot. A miniszterelnök Zichy kérdésére, hogy szándékozik-e a 

legközelebbi törvényhozási időszakban a főrendiház szervezését kezdeményezni, azt felelte, hogy 

áttanulmányozta a főrendiház tagjai és az egyes kormányok által készített előmunkálatokat, de a 

kérdés fontosságára és kényes voltára („egy tévesztett lépés […] az egész magyar államra és a 

magyar nemzetre kiható káros következményeket hozhatna”) tekintettel nem ígérheti, hogy a 

következő országgyűlés összeülésekor rögtön javaslatot fog előterjeszteni. Ígéretet tett arra, hogy 

ha megszületik a rendezés terve, előzetesen, még az országgyűlési előterjesztés előtt meg fogja azt 

vitatni „a törvényhozásnak és mindenek felett ezen háznak tagjaival is”.351  

A főrendiház tudomásul vette a miniszterelnök válaszát, de Zichy nem tartotta megnyugtatónak. 

Saját elképzelését a főrendek figyelmébe ajánlotta, és ígéretet tett arra, hogy „alkalomszerűleg” 

ismét előterjeszti őket.352 Amikor Zichy Nándor pár hónappal később, az új országgyűlési ciklus 

elején ismét interpellálta a miniszterelnököt a reform tárgyában, Tisza azzal védekezett, hogy 

„míg magából a főrendiház kebeléből az eszme meg nem indult, nem tartozott feladatom közé 

azon reformot sürgetni, amelynek nemcsak fontosságát, hanem óhajtandó voltát is elismerem, de 

amelynél sok égetőbb baja volt már és talán van is Magyarországnak, amely orvoslásra vár.” A 

főrendek megnyugtatására megismételte, hogy a törvényjavaslatot előzetesen a főrendiház 

tagjaival „elveire és részleteire nézve” meg fogja beszélni, „[m]ert hiszen nem szándékoltatik itt a 

főrendiház reformja keresztülvitetni a főrendiházzal szemben, hanem szándékoltatik 

keresztülvitetni a főrendiházzal összhangban.”353  

Az 1870-es évek második felében a főrendek részéről valóban nem jelentkezett az 1870. 

évihez hasonló kezdeményezés, azonban ahhoz, hogy a kormány elővegye − más reformokkal 

együtt − a második kamara átalakítását, a főrendek interpellációin kívül szükség volt a Monarchia 

külpolitikai helyzetének megszilárdulására354 és a magyar államháztartás helyzetének javulására 

is. Jól mutatja ezt, hogy míg az 1878-as trónbeszéd egyetlen belügyi reformcélkitűzést sem 

tartalmazott, 1881-ben a főrendiház reformján kívül az igazságügy, közigazgatás, gazdaság és a 

közművelődés fejlesztése is szerepelt a beszéd által felsorolt feladatok sorában.355 

 

3.12. Trefort Ágoston átalakítási terve 

Az 1880-as évek elején a főrendiházi reform kérdésének ismételt előtérbe kerülésére több jel is 

utalt. A főnemességgel szembeni társadalmi elégedetlenség jele volt, hogy az 1880. januári 

budapesti tüntetéssorozat, amely azt követően robbant ki, hogy Verhovay Gyulának a 

Függetlenség című újságban megjelent, a Nemzeti Kaszinó egyes tagjait „frakkos bandának” 
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nevező cikke miatt br. Majthényi Izidor párbajban életveszélyesen megsebesítette az újságírót, fő 

célpontjává az arisztokrácia vált.356 A liberális politikusok 1880-as elején a főrendiházról való 

vélekedésének példájaként idézzük Ghyczy Kálmán véleményét, aki 1880−1887 között 

összeállított emlékiratában azzal is indokolta, hogy nem fogadta el a Tisza Kálmán miniszterelnök 

által 1880 májusában neki felajánlott főrendiházi tagságot, mert nem remélhette, hogy a 

főrendiházat, „ezen holttestet” életre „galvanisálhatja”.357 

Azt még lehetett a kérdés szokott, „ceterum censeo”-jellegű említéseként értékelni, hogy 1880 

nyarán Tisza Kálmán debreceni választási programbeszédében hangoztatta a reform a magyar 

államra vonatkozó jelentőségét,358 és az 1881. évi trónbeszéd „idején levőnek találta” megújítani a 

törvényhozáshoz intézett felhívását a főrendiház újjászervezésére.359 Jelentőséget e 

megnyilatkozások akkor kaptak, amikor Trefort Ágoston közoktatás- és vallásügyi miniszter 1881 

szeptemberében Sopronban választói előtt tartott beszédében már vázlatát is adta a főrendiház 

reformjának. Elismerte, hogy a magyar főrendiház az új alkotmányos érában „semmi üdvös 

törvény létrejöttét nem akadályoztatta”, és az intézményben „nemcsak valódi hazafiság, de józan 

politikai szellem is uralkodik”. Kifejtette, hogy hazánkban a képviselőháznak demokratikus, a 

felsőháznak arisztokratikus alapja kell hogy legyen, mivel Magyarországon az arisztokrácia és a 

demokrácia nem „politikai institúciók”, hanem „társadalmi tények”. A magyar főúri családok 

tagsági jogát meg kívánta hagyni, de − arra hivatkozva, hogy „miután a felsőház természete 

szerint annak, aki ott ül, valami társadalmi erőt vagy érdeket képviselnie kell” − a jog gyakorlását 

adócenzus teljesítéséhez akarta kötni. A katolikus és ortodox megyéspüspökök jövőbeli 

tagságához ragaszkodott. A „felekezetek paritására” viszont nem kívánt tekintettel lenni, ugyanis 

elégségesnek találta, ha a protestáns egyházi gondnokok és felügyelők egy része születési jogon 

tag vagy személyes érdemeiknek köszönhetően élethossziglani kinevezést nyer. A főispánokat 

kihagyta volna a tagok közül, nemcsak a megyei adminisztrációval való elfoglaltságuk miatt, 

hanem azért is, mert attól tartott, hogy a főispánok körében gyakori személyváltozások a 

felsőháznak „igen fluktuáns” jelleget kölcsönöznének. Trefort kifejtette, hogy a felsőház akkor 

tudja betölteni hivatását, ha a tagság angol példára időnként felfrissül a társadalom „kellő 

vagyonnal” rendelkező kitűnőségeivel, illetve öröklődő tagságban részesülő családokkal. 

Fontosnak tartotta, hogy csak olyan családok nyerjék el az örökös jogot, amelyeknél biztosnak 

látszik, hogy a leszármazottak több generációval később is rendelkeznek majd a felsőházi jog 

gyakorlásához szükséges földvagyonnal.360 

A miniszter 1882-ben a Budapesti Szemlében megjelent értekezésében,361 amit aztán 

önálló füzet formájában is közreadott, részletesebben kifejtette tervét. Soproni beszédében még 
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azt hangsúlyozta, hogy a főrendiház reformja nem égető kérdés, de nem kifogásolná, ha e 

reformra a következő három évben sor kerülne, most viszont burkoltan, mégis egyértelműen a 

reform közeli végrehajtása mellett foglalt állást. Azt hangoztatta ugyanis, hogy olyan fontos 

államszervezeti kérdésekben, mint a főrendiházi reformja „nyugodt időkben s akkor kell a 

szükséges reformokat létesíteni, mikor azok nagyobb rázkódtatás nélkül vihetők keresztül”.362 A 

főrendiház változatlan formában fennmaradását a népképviselet bevezetését követően úgy 

értékelte, hogy „felsőházunk ereje, de gyöngesége mellett is szól. Bizonyítja azt, hogy az 

országban él az öntudat, hogy a felsőház szükséges, hogy elemeiben bízhatik az ország, hogy 

alapja legalább részben helyes, s föladatának megfelelni képes. De bizonyítja azt is, hogy az 

ország mégsem méltatja azt elég figyelemre, hogy nem gondol vele, ha tekintélye csökken, hogy 

az egész intézménynek inkább formális, mint valódi jelentőséget tulajdonít.” Trefort más 

szerzőkhöz hasonlóan összefüggést látott az államforma és a felsőház alakulási módja között. 

Elképzelhetetlennek tartotta, hogy Magyarországon választott felsőház legyen. Azzal érvelt, hogy 

a választott második kamara politikai összetételében a képviselőház ismétlése lenne, továbbá hogy 

„egy régi monarchiában, melynek létalapja a történelmi fejlődés”, „politikai lehetetlenség”a 

felsőházat más módon, mint a történeti jogra alapozva szervezni.363 A monarchiákban a 

legnagyobb részt örökletes tagokból álló felsőházat tartotta megfelelőnek. Összhangban saját 

centralista múltjával, a francia doktrinerek, Guizot, Royer-Collard és Thiers364 I. Lajos Fülöp, a 

„polgárkirály” uralkodása kezdetén, 1831-ben a születési alapon szerveződő felsőház mellett 

mondott beszédeit idézte. A francia doktrinerek azzal érveltek, hogy a haladás mellett a stabilitást 

is képviselni kell a társadalomban, és Anglia példája azt mutatja, hogy az arisztokratikus elemek 

adják a képviseleti monarchiának a legnagyobb erőt és tartósságot, továbbá a tagság öröklésével a 

közügyek vezetésében való jártasság is hagyományozódik. Trefort a magyar felsőházban a 

mágnás családok azon tagjainak kívánt tagsági jogot adni, akik betöltötték 30. életévüket, állandó 

lakást tartanak fenn Magyarországon és évente legalább háromezer forint földadót fizetnek.365 A 

vagyontalan főnemesek kizárását azzal indokolta, hogy „az arisztokratikus proletariátus a 

legveszedelmesebb forradalmi tényező”. Az uralkodó család nagykorú férfitagjainak, az 

országzászlósoknak és a katolikus és görögkeleti püspököknek tagságát fenn akarta tartani, 

szemben a címzetes püspökök és a főispánok tagságával. Előző évi álláspontjával ellentétesen 

ekkor már hivataluknál fogva felsőházi tagságban kívánta részesíteni a protestáns 

szuperintendenseket. A felsőházban a közgazdaság, művészet, tudomány terén szerzett 

érdemeikért a király által élethossziglan kinevezett tagoknak is helyet szánt. A kinevezett tagok 

számát nem kívánta limitálni.366 Figyelemre méltó, hogy Trefort, aki − amint Somssich tervére 

vonatkozó kritikájából kiderül − az arisztokrácia és az alsóház túlzott befolyását a felsőház 

összetételére egyaránt elutasította, a kormány ez irányú befolyásának nem kívánt határt szabni. 

Trefort tervét egyéni véleményeként adta elő, de azt – ahogy Tóth Lőrinc írta – „mindenki 

a kormányénak tekintett[e]”.367 Szalai Miklós szerint viszont éppen fordított volt a helyzet, Tisza 

belügyminiszter-miniszterelnök a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslat elkészítésekor 
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„teljes egészében” Trefort koncepcióját követte.368 Hogy valóban így volt-e, arra a későbbiekben, 

Tisza törvényjavaslatának ismertetésekor térünk majd ki.  

A főrendek és a közvélemény a vallás- és közoktatásügyi miniszter koncepciója alapján biztos 

lehetett abban, hogy a kormány az új felsőházat is alapvetően örökletes alapon kívánja 

megszervezni. Ezt nyomatékosította, hogy 1883 elején Trefort előszavával ellátva jelentek meg 

magyar fordításban a francia doktrinereknek az arisztokratikus felsőház mellett 1831-ben mondott 

beszédei.369 Az előszóban Trefort ismét síkra szállt az általa pártolt szervezési mód mellett. 

Kifejtette: „Hogy a köztársaságban, hol az állam feje választatik, a senatus is választatik: magától 

értetik. De másképpen áll a dolog az örökösödő monarchiában. A monarchiában legjobban 

működik az arisztokratikus felsőház, melyet különböző alakokban s kombinációkban lehet 

szervezni, csak a választási rendszerrel nem kell összevegyíteni, mint némely tisztelt urak nálunk 

tervezik. A megye képviselőit a felsőházba behozni? Föderatív államot akarunk-e csinálni 

Magyarból, vagy a kantonrendszert schweitzi módon létesíteni?”370 

 

3.13. A reform kérdése a publicisztikában az 1880-as évek elején 

3.13.1. Az 1881. évi trónbeszéd és a főrendiház válaszfeliratának sajtóvisszhangja 

Az 1881. évi trónbeszédre reflektálva a magát pártokon felül álló liberális lapnak valló Pesti 

Napló és a 48-as ellenzéki Egyetértés egyaránt annak „szárazságát”, gondolatnélküliségét 

hangsúlyozta. Az Egyetértés igyekezett megfejteni a beszéd szűkszavúságának az okát: „[Tisza] 

szellemének üressége az a pár szó, mely a főrendiház reformjára vonatkozik. Reform, reform: de 

minő reform? Minő céllal, minő irányba? Minő szép lett volna királyi ajakról röppenteni el 

nehány vezéreszmét. De a trónbeszédben sincs több, mint Tisza Kálmán debreceni beszédében. 

Úgy látszik, Trefort Ágoston eszmék dolgában mégis oly magasan áll Tisza Kálmán fölött, mint a 

jegenyefa a lapu felett. Igaz lenne ez? Meglehet. De az is meglehet, hogy Tisza jól tudja ugyan, 

mit akar, de nem meri, tehát nem akarja azt világosságra hozni. Titokban akarja előbb elkészíteni 

rá a pártot úgy, hogy azt ideje korán meg ne tudja a világ. Úgy érleli meg a kérdést, ahogy 

megérleli a penész a sajtot. Sötétben és zárt ajtók mögött. S oly szerencsésen, hogy amikorra 

megérik a sajt, akkorra rendszerint el is rothad. Ez Tisza Kálmán úrnak és a penésznek a 

taktikája.”371 

Az érintett intézmény, a főrendiház is reflektált a reform várható terítékre kerülésére. 

Mailáth György elnöki megnyitó beszédében reményének adott hangot, hogy a trónbeszédben 

foglalt feladatok, különösen a főrendiház rendezésének feladata képes lesz a főrendiház tagjainak 

„a polgári jogok legszebbikének gyakorlata körül” „aggasztó módon tért foglaló” közönyét 

leküzdeni. A ház tagjaitól – a reform Magyarország „különleges viszonyaiból” eredő fontosságára 

hivatkozva – „államférfiúi komoly megfontolást”, független és áldozatkész eljárást kért.372 A 

főrendek a trónbeszédre készített válaszfeliratukban kinyilvánították „teljes készségüket”a 

főrendiháznak a törvényhozás „növekedő jelentőségéhez alkalmazott” és a főrendiház 

„hagyományos nemzeti szellemének” megfelelő „átidomítására”. Kifejezték óhajukat, hogy „a 

kormány-felelősség rendszere érvényre jutásának kellő méltánylása mellett, de tartózkodva a 

történelmi jogokkal való kíméletlen szakítástól, a magyar törvényhozó testnek ezen, az alkotmány 

és törvény szerint egyenjogú tényezője oly állapotba helyeztessék, hogy a törvényalkotás fontos 
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munkájában hatályosan és folyton számbavehetőleg fejthesse ki működését”. Végezetül 

hangsúlyozták, hogy „csak a felsőháznak az őt megillető nyomatékkal leendő közreműködése 

esetére lesz a törvényhozási tényezők összműködése a nemzet politikai életének hű kifejezése”.373 

Ezt a mondatot az Egyetértés és az 1875 óta kormánypárti Ellenőr a főrendiház aktuális 

súlytalanságának beismeréseként értékelte.374 A Pesti Napló Tiszával szemben kritikus hangot 

megütő munkatársa viszont úgy értékelte a válaszfeliratot, hogy a főrendiházra vonatkozó része 

„oly követelően hangzik a kormánnyal szemben, hogy e reform elől kitérnie bajos lesz.” Pozitívan 

értékelte, hogy a miniszterelnök a főrendiházi válaszfelirati vita során ígéretet tett arra, hogy a 

főrendiház reformjára vonatkozóan értekezni fog a ház kiváló tagjaival, „szóval lesz valami 

főrendi enquete-tárgyalás, bár zárt ajtók mögött és jegyzőkönyv nélkül”. Az újság egyébként a 

fennálló a főrendiházról nem volt kedvezőtlen véleménnyel volt: „Semelyik felsőház nem 

ellenzéki testület. Hanem minden jóravaló felsőház független bírája a kormánynak, politikájának 

és törvényjavaslatainak. […] A magyar főrendiház alkatelemeinél s kivált a főispánok 

szavazatainál fogva függőbb helyzetben van a kormánytól, mint minden más felsőház, s ezért csak 

másodrendű politikai tényező szerepét játsza. Mindazonáltal főrendeink között számosan vannak, 

kik személyes állásra és befolyásra oly tekintélyesek, hogy véleményüket minden kormány 

figyelembe venni kénytelen, s ezek kölcsönöznek a magyar főrendiháznak még némi jelentőséget, 

hogy szava kihallatszik az országba s csöndes tárgyalásai némelykor általános érdeket költenek. 

Ha Mailáth az országbíró beszél, vagy Andrássy Gyula gróf, Haynald a bíbornok, vagy Samassa 

érsek, ennek országos jelentősége lehet s bizonnyal az egész nemzet figyelme fel van költve.”375 

A Pester Lloyd a felsőház konzervatív hivatásával magyarázta, hogy a felirat a főrendiháznak a 

történeti fejlődés elvének figyelembe vétele mellett történő reformja mellett szállt síkra.376 A 

Magyar Állam cikkírója úgy vélte, hogy a felirat „férfias és méltóságteljes nyilatkozat 

mindazoknak, kik a főrendiházról úgy beszélnek »liberális« szenvedélyeskedés közben, mint 

korhadt intézményről.”377 

 

3.13.2. Szőgyény-Marich László röpirata 

A kormánykörökből érkező első jelzések után, de még Trefort részletes koncepciója előtt jelent 

meg 1882-ben az Igénytelen nézetek a magyar főrendi ház szervezéséről című röpirat.378 A szerző 

Szőgyény-Marich László ókonzervatív politikus, főispán, a főrendek 1870-ben a reformról tartott 

tanácskozásainak résztvevője, 1881-ben a válaszfelirati bizottság elnöke, röpirata megjelenésekor 
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főkamarásmester, a főrendiház másodelnöke volt. 1883-ban a főrendiház elnökévé nevezte ki az 

uralkodó. A főrendiházi reform tárgyalásának levezetését azonban az uralkodó és kormány 

döntése alapján már nem ő, hanem br. ’Sennyey Pál végezte. 

Szőgyény összhangban azzal, hogy a főrendiház átalakításakor a történeti fejlődés elvére 

kívánta a döntő súlyt helyezni, röpirata elején ismertette a főpapok, országnagyok, főispánok és 

mágnások felső táblai, illetve főrendiházi törvényhozói jogát biztosító és szabályozó törvényeket. 

A főrendek létszámának 1847−1881 közötti alakulása alapján megállapította, hogy a királyi 

meghívóra jogosultak száma meghaladhatja az ezret, azonban az 1860-as évek végétől „a 

megjelenők száma fogyni, a tárgyalások érdeke lankadni látszott”. A főrendi értekezlet által 1870-

ben a ház tekintélyének és súlyának helyreállítása szándékától vezérleve megfogalmazott 

javaslatot 1882-ben is aktuálisnak tartotta. Úgy vélte, hogy „a jelenkor nehezen fogadna el […] 

olyan intézményt, amelynek szellemi nyomatéka nem gyökerezik a hagyományos érzületben, 

történelmi jogban és a nemzet megszokásában”.379 A kizárólag élethossziglan kinevezett tagokból 

alakított felsőház „szembetűnő árnyoldalának” tartotta a „jelentéktelenséget”. Azt azonban 

szükségesnek tartott, hogy arra érdemes személyek az uralkodó által élethossziglani tagságban 

részesüljenek. Indoklásában azt hozta fel, hogy ezáltal megakadályozható a felsőház zárt, 

oligarchikus testületté válása, az intézmény birtokában marad a nép rokonszenvének, működését 

nem veszélyezteti a tagok passzivitása, amely a „kizárólag születési jogra alapított felsőházaknál 

nem alaptalanul kifogásoltatik”, és a kinevezés a kiváló személyiségek jutalmazására is alkalmas 

(utóbbi érv már az 1870-es tervezet indoklásában is szerepelt).380 Elutasította, hogy a horvát 

szábor három képviselőjén kívül más választott tagok legyenek a főrendiházban. Azzal érvelt, 

hogy a választás a tagok szélesebb körére való kiterjesztése gyöngítené az uralkodó alkotmányos 

befolyását a törvényhozásra, szemben az általa javasolt módon szerveződő felsőházzal, ahol 

valamennyi tag jogosultsága a korona régebbi vagy újabb adományozásán alapulna.381 

A főrendiház hivatását kortársaihoz hasonlóan határozta meg: a rögtönzések és elsietések 

elleni biztosíték, a megfontolás, javítás, mérséklés, közvetítés intézményének tekintette, továbbá 

feladatának tartotta „a nemzetiségek mértéktelen törekvéseivel szemben” a törvényhozás „magyar 

jellegének” megóvását. A főrendiház Deák-pártja által készített javaslat vezérelvét, hogy a 

főrendiházat méltóságuk vagy származásuk és vagyonuk folytán független elemekből és olyan 

módon igyekezzenek megtervezni, hogy a tagok száma a képviselőház tagjainak számával 

„méltányos arányban” álljon, követendőnek tartotta.382 A fennálló főrendiház tagjai közül a 

főispánokat nem kívánta a főrendek körében megtartani. Úgy emlékezett, hogy már 1870-ben a 

bizottság egy tekintélyes része a főispánokat elmozdíthatóságuk és megyei elfoglaltságuk miatt 

kihagyandóknak vélte, végül az utolsó, nagyobb létszámú értekezleten hosszas vita után 

jegyzőkönyvbe került: a törvényhatósági kormányzóknak a ház tagjai közé felvételét csak úgy 

tartaná kívánatosnak, ha a bekövetkező megyerendezés alkalmával törvény által biztosítva lesz, 

hogy nem lehet őket politikai okból elmozdítani.383 Ennek azonban az 1870. évi törvényjavaslat-

tervezet és indoklás általunk ismert példányaiban nincs nyoma, a főispánok ott a jövőbeni tagok 

között szerepelnek. Szőgyény támogatta az örökös tagok esetében mérsékelt adócenzus 

bevezetését, mivel azt tartotta, hogy az azt teljesíteni képtelen főnemesi családok kimaradásával a 

főrendiház nem vesztene tekintélyéből. Az 1882 előtt meghívott arisztokrata családok 

képviseleténél ezer forint éves földadó cenzus bevezetését ajánlotta. Szőgyény az 1870-es 

javaslatnál, amely a családok képviseletét a háromezer forint éves földadó-cenzust teljesítő 
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legidősebb fiúszülöttekre kívánta korlátozni, az adóösszegtől eltekintve is engedékenyebb volt. 

Azt javasolta ugyanis, hogy amennyiben a nemzetség legidősebb férfi tagja nem teljesíti a 

feltételeket, de a korban utána következő igen, akkor ez utóbbi nyerjen meghívást. Úgy vélte, 

hogy a főnemesség családi képviseletének biztosítása így könnyebben kivitelezhető, mint a 

nemzetségek által történő választás. Az örökletes tagok második csoportját a főnemesi 

hitbizományok azon birtokosai alkották volna, akik évente legalább háromezer forint földadót 

fizetnek. Szőgyény tehát, szemben az 1870. évi tervezettel, a korábban létesített főnemesi 

hitbizományok birtokosai esetében is adócenzust kívánt bevezetni. Ennek a megszorításnak 

gyakorlati jelentősége kis mértékű lett volna, mivel Magyarországon (a 19. század végéről 

származó adatok szerint) a hitbizományok több mint 70%-a ötezer holdon felüli nagybirtok volt, 

és a hitbizományok kilenctizedének főnemes birtokosa volt.384 Mind a főrendiház Deák-pártja, 

mind Szőgyény tervezete a jövőre nézve nemcsak arisztokrata hitbizományok birtokosai számára 

tette volna lehetővé az örökös tagsági jogot. Az 1870. évi tervezet az örökös tagsági jog 

adományozása feltételeként erre az esetre előírta, hogy az elsőszülöttségi hitbizomány birtokosa 

legalább 2500 forint nagyságú földadót fizessen. Szőgyény, azt kívánta, hogy az uralkodó a 

jövőben létesülő hitbizományok birtokosai közül legalább háromezer forint földadót fizető „jeles 

honfiakat” részesíthessen „polgári állás különbsége nélkül” örökletes tagsági jogban. Bár tételes 

jogszabály nem kötötte ki, időszakunkban hitbizományokat csak nemesek alapítottak,385 ennél 

fogva a felsőház társadalmi bázisát csak kis mértékben, főnemesi ranggal nem bíró nemes 

elemekkel bővítette volna ki az említett intézkedés. Szőgyény a hitbizományok alacsony 

számára386 hivatkozva egy harmadik, az 1870. évi javaslatban még nem szereplő csoportot is 

javasolt a tagságra. Személyes tagságban kívánta részesíteni az 1882 előtt a főrendiházba 

meghívott főnemesi családok Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező azon tagjait, akik 

fekvő birtokaik után legalább tízezer forint adót fizetnek. Az 1870. évi javaslathoz képest a tagság 

feltételei között az állandó magyarországi lakhely, illetve az uralkodóház főhercegei esetében a 

magyarországi birtokosság új elem volt. Szőgyény a főrendiházból kirostálódó indigenákat nem 

tartotta nagy veszteségnek, mert a hazai közügyek iránt közömbösnek tartotta őket. Szőgyény 

kitért arra a kérdésre is, hogy a kormány hivatalból gyűjtendő adatok alapján, vagy az érintettek 

jelentkezése útján állítsa-e össze a meghívandók névsorát. Az utóbbi eljárást pártolta, mert úgy 

gondolta, hogy a mágnás családok lennének tagsági joguk legfigyelmesebb és leghívebb őrei.387 

A zászlósurak, a koronaőrök, a pozsonyi gróf, valamint a katolikus és az ortodox 

megyéspüspökök és a pannonhalmi főapát az 1870-ban született tervezet és Szőgyény elképzelése 

szerint egyaránt tagok maradtak volna. Az 1870. évi terv „mindkét evangelika és az unitária 

vallást követők egyházi kormányzóit” kívánta tagsági jogban részesíteni, míg Szőgyény 

pontosabban fogalmazott, az unitárius egyházfőnökön kívül „mindkét evangélikus egyház 

egyházfőnökei vagy [kiemelés az eredetiben] világi főgondnokait” szerette volna a tagság 

soraiban látni. Fontos különbség, hogy a főrendiházi Deák-párt javaslatával szemben Szőgyénynél 

nem szerepelt a tagok között az izraelita felekezet ex officio képviselője. Az élethossziglan 

kinevezett tagok arányát mindkét tervezet a ház tagjainak egyharmadában kívánta maximálni. 

A főrendiház jogkörére Szőgyény nem tért ki, szemben az 1870. évi javaslattal, amely, mint 

láttuk, a törvényben rögzíteni kívánta, hogy „[k]érvények, határozati és törvényjavaslatok a 

felsőházban is terjesztethetnek elő, az adó és újoncajánlás kivételével, melyek először a 

képviselőházban tárgyaltatnak.” 
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Szőgyény a javaslata alapján szervezendő második kamara összetételéről számadatokat is 

közölt. Eszerint a főrendek között összesen hatvan egyházi vagy világi méltóság alapján jogosult 

tag lett volna. Becslése alapján az 1881-ben az országgyűlésre meghívott 197 mágnáscsaládból 

150 felelt volna meg a családi képviselet követelményeinek, hitbizomány birtoklása, illetve 

tízezer forintot meghaladó földadója révén további ötven-ötven mágnás nyert volna tagságot, ami 

összességében 250 örökös tagot jelentett. Az ezután alapítandó hitbizományok olyan (nem 

mágnás) birtokosainak számát, akik királyi adományozás folytán főrendiházi tagsághoz jutnának, 

húsz főre becsülte. Uralkodói kinevezéssel élethossziglan vagy méltósága tartalmára hatvan főt 

kívánt tagságban részesíteni. A Szőgyény tervei alapján szervezett főrendiház a főhercegekkel és 

Horvátország küldötteivel együtt összesen mintegy négyszáz tagból állt volna (a képviselőház 

létszáma 1881-ben 413 fő volt).388 

Püski Levente szerint a főrendek Szőgyény-Marich László által átdolgozott 

elképzelésének nyilvánosságra hozatala feltehetően a közvélemény előkészítését szolgálta, és 

egyúttal iránymutatást adott „az összes konzervatív javaslatoknak”.389 Mi a terv jelentőségét nem 

ebben látjuk. Annak ugyanis, hogy a főrendek a reform ügyében módszeres propagandát fejtettek 

volna ki, nem találtuk nyomát a korabeli publicisztikában, mint ahogy arról sem tudunk, hogy 

Szőgyény röpiratának hatására jelentek volna meg további „konzervatív” (ókonzervatív vagy 

újkonzervatív) tervezetek. A röpirat megjelenésének jelentőségét a Szőgyény által követett 

eljárásban látjuk. Az előző évtizedben a főrendek zártkörű (párt)tanácskozást követően a kormány 

tagjaihoz juttatták el operátumukat, most ettől a módszertől eltérően, miután a válaszfeliratban 

nyilvánosan beismerték a főrendiház helyzetének tarthatatlanságát, a ház egyik igen tekintélyes 

tagja (noha magánemberként) röpiratával a szélesebb nyilvánosság elé lépve kísérelte meg 

befolyásolni a főrendiház átalakításáról szóló diskurzust. A Szőgyény által követett eljárás, a 

bekapcsolódási szándék a nyilvános eszmecserébe azonban korlátozott és/vagy tétova volt. Ezzel 

magyarázzuk, hogy Szőgyény szerzőségét a röpirat címoldalán csak neve monogramjával jelölte, 

csak burkoltan, Somssich nevének említése nélkül bírálta annak tervét, és egyáltalán nem 

reflektált Trefort Ágoston soproni beszédében vázolt elképzelésére. A későbbiek folyamán pedig 

a nyilvánosság előtt már nem szólt hozzá a főrendiházi reform körül folyó eszmecseréhez, amit 

azonban főrendiházi elnökké való kinevezése is magyarázhatott. 

 

3.13.3. Trefort Ágoston a Szőgyény-féle és a Somssich-féle tervről és saját koncepciója 

védelmében 

Trefort Ágoston 1882-ben megjelent írásaiban nemcsak érintette Szőgyény röpiratát, hanem saját 

koncepcióját tulajdonképpen a munkára való reagálás keretében részletezte. Szőgyényt 

„közéletünk egyik nagyon tisztelt veteránjának” nevezte, és – bizonyára taktikai okból is – a saját 

és Szőgyény elképzelésének azonos vonásait hangsúlyozta. Mindenekelőtt egyetértett vele a 

történelmi jogokon alapuló felsőház szorgalmazásában, továbbá az „egyházak főnökeinek” 

felsőházi tagságában, a címzetes püspökök és a főispánok, a jelentős földvagyonnal nem 

rendelkező, illetve Magyarországon le nem telepedett arisztokraták kizárásában, és az új örökös 

tagok kinevezésének feltételhez kötésében is. 

Trefort kijelentette, hogy Szőgyény javaslatát a hazai viszonyoknak való megfelelés 

szempontjából vizsgálja, vagyis ugyanolyan nézőpontból, mint amelyet Szőgyény főrendi 

társaival együtt is használt a radikális változtatásokat ajánló tervek megítélésekor. 
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Trefort a monarchikus államformára tekintettel támogatta, hogy az örökletes tagok képezzék a 

tagok többségét, azt azonban kifogásolta, hogy Szőgyény elképzelésének megfelelően a felsőház 

egy részét angol mintára a főnemes családok legidősebb tagjaiból szervezzék. Rámutatott, hogy a 

magyar szokásjog szerint a majorátustól eltekintve a család legidősebb tagja nem különbözik a 

többitől, és gyakran előfordul, hogy az ifjabb ág a vagyonosabb, továbbá hogy hazánkban „a 

felsőházban való részvét[el] a modern jog alapján nem is tekinthető családi tulajdonnak”, hanem 

„állami funkció”, „mely célszerűségi tekintetből bizonyos családokhoz örökösülés alapján 

köttetik”. Trefort az élethossziglani tagok korlátlan számban való kinevezése esetében nem 

operálhatott történeti érveléssel, itt alkotmánypolitikai érvre hivatkozott: mivel a korona a 

felsőházat nem oszlathatja fel, ezért kell lennie valamilyen „korrektívumának” vele szemben. 

Szőgyénytől eltérő véleményt képviselt a felsőházi tagok meghívása és igazolása kérdésében is. A 

főrend által javasolt megoldást „sok munkával járó feudális szokásnak” tartotta, ehelyett a 

jogosultság elnyerésekor történő egyszeri meghívást ajánlott.390 

Püski Levente megállapítása szerint Trefort nézetei „főbb vonalakban összhangban álltak 

a főrendek elképzeléseivel”, ugyanakkor Trefort „kiváltságőrző álláspontjának indoklásában is 

liberális alapon állt”. 391 A második kamara történeti alapjainak fenntartása mellett argumentálva 

Trefort valóban a liberalizmusra jellemzően a hatalmi egyensúly és az alkotmányos garanciák 

érvényesítésének követelményét, míg a főrendiházi Deák-párt javaslata a történelmi tapasztalatot 

és a törvényhozói függetlenség kívánalmát, Szőgyény pedig a nemzeti érdeket és a „jelenkor” 

elvárásait hozta fel érvként. Az intézmény hivatását azonban Trefort és Szőgyény azonos módon 

határozták meg. 

Tisza, Trefort és Szőgyény állásfoglalása ösztönzőleg hatott a főrendiházi reformjáról 

folyó diszkusszióra. A Pester Lloydban ekkor tette közzé Somssich Pál az 1870-es években 

készített tervét. Az újság „+” áljel mögé rejtőző munkatársa a cikkhez azt a megjegyzést fűzte, 

hogy a Somssich és Trefort által javasolt háromezer forintos adócenzus alkalmazása esetén túl 

szűk lenne az arisztokrata tagok merítési bázisa.392 Trefort erre és az elképzelését ért más 

kritikákra terve második kiadásának utószavában válaszolt. A háromezer forint adócenzus mögött 

12.000-16.000 forint jövedelmet feltételezett,393 ami „nem nagy vagyon egy mágnásnak, aki 

felsőházi tag akar lenni.” Arra az észrevételre, hogy terve némely családokból túl sok személyt 

juttatna a felsőházba, kijelentette, hogy nem tart attól, hogy ebből bármi hátrány származna. A 

hitbizományok kivételezett kezelését arra hivatkozva elutasította, hogy Magyarországon „nem 

történeti fejlemény”, nem alapja a főrendiháznak, és „nem is biztosítja az arisztokrácia jövőjét”, s 

végül a főnemesi hitbizományok birtokosai az adócenzus teljesítése esetén úgyis tagságot 

nyernek. A születési jogok „perhoreszkálóinak”, a választott szenátus híveinek érvére, hogy a 

felsőházak „turbulens időkben […] úgysem képesek feltartóztatni a conflagratiókat”, vagyis a 

felsőház konzervatív hivatása éppen a legszükségesebb időben nem jut érvényre, azt válaszolta, 

hogy ha az állam felbomlófélben van, semmilyen intézmény nem tudja megakadályozni az 

összeomlást, az intézmények egyébként is „arra valók, hogy az állam életegészséges maradjon s a 

forradalmak kikerültessenek”. Tagadta, hogy az általa javasolt, nagyobb részben 

nagybirtokosokból álló felsőház túlzottan konzervatív lenne, mert úgy gondolta, hogy az uralkodó 

joga új tagok kinevezésére elég biztosítékot nyújt a haladás érdekében szükséges reformok 

elfogadására.394 Trefortnak Somssich Pál javaslatáról az volt a véleménye, hogy egy ilyen 
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felsőház „a választott senatus minden rossz tulajdonaival bírna, de semmivel a jó tulajdonokból. 

Ily felsőházi tagok mindenek előtt semmi önállósággal nem bírnának; szónoki masinái volnának 

egy arisztokratikus klikknek s az alsóházi többségnek. Bírhatna-e ily felsőház kellő tekintéllyel 

felfelé és lefelé? Az arisztokráciának ily megsemmisítése nem hajtaná-e ezt be a reakcióba?”395 

 

3.13.4. Beksics Gusztáv cikkei 

Az Ellenőr vezető publicistája, Beksics Gusztáv, 396 1881-től több alkalommal is foglalkozott a 

főrendiház átalakításának kérdésével. 1881 decemberében üdvözölte Tisza bejelentését, miszerint 

tárgyalni kíván a főrendekkel a ház reformjáról. Az addigi késlekedés fő okát abban látta, hogy a 

feladattal összefügg „egész politikai és socialis organismusunk”. A főrendiház szervezését 

„kiválólag magyar kérdésnek” tartotta. Hangsúlyozta, hogy „míg alsóházunk szervezésénél 

elfogadtuk a nyugati tanokat és parlamenti gyakorlatot − el is kellett fogadnunk, mert a magyar 

szellemhez simuló új parlamentarizmus feltalálásán csak a képzelgők fáradozhattak! − a felsőház 

szervezésére nincsenek előttünk alkalmas példányok.” Ebből következően Beksics elutasította, 

hogy a születésen alapuló Lordok Háza, kinevezett olasz és választott francia szenátus,397 vagy a 

császári kinevezéssel korlátozás nélkül befolyásolható összetételű osztrák Urak Háza398 szolgáljon 

mintaként. A születési és egyházi jogalap történelmi folytonosságát fenn akarta tartani, de az ilyen 

tagok számát csökkenteni kívánta és a tagságot kinevezett tagokkal kiegészíteni. A reform 

mielőbbi végrehajtását sürgette. Arra intett, hogy „[v]áratlan események egyszer életre 

galvanisálhatják azt a feudális-aristocraticus organismust, […] s az osztályérdekek nevében harcot 

kezdhet a liberalizmus és a nemzeti aspiratiók ellen.” Az 1879-től „agrárius jelszavak zászlaja 

alatt, közszellemünk modern irányával szemben” kibontakozó mozgalmat intő jelnek tartotta. Úgy 

vélte, hogy a liberális közvélemény nyomására így is keresztülvihető lenne a felsőházi reform, 

azonban egy ilyen átalakítás „nem lenne elég megfontolt”, és fennállna a veszély, hogy „nem egy 

magyar érdeket compromittálnának”. Ahhoz, hogy „a felsőházat magyar szellemben, a magyar 

érdekeknek megfelelőleg” lehessen szervezni − hangoztatta −, „nyugalom, teljes béke szükséges, 

minő jelenleg van.” Cikke végén kijelentette, hogy „a sajtónak kötelessége lesz az előmunkálatok 

végzésében segédkezet nyújtani a kormánynak, hogy mielőbb túl legyünk az anyaggyűjtés 

stádiumán.”399 

Beksics a következő év tavaszán örömmel tapasztalta a felsőház reformja körül felélénkült 

eszmecserét. Szőgyény, Trefort és Sommsich tervét emelte ki név szerint. Üdvözölte, hogy 

Szőgyény és Trefort is történeti alapon kívánják szervezni a felsőházat. Somssich tervét viszont 

„helytelennek és kivihetetlennek tartotta a történeti alappal szakítása miatt. „Már azon körülmény 

− írta Beksics −, hogy Somssich csakis választott és kinevezett tagokból akarja összeállítani a 

felsőházat, lehetetlenné teszi tervének elfogadását, arról nem is szólva, hogy a képviselőházzal 
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akarja a felsőház tagjainak felét választatni, amely túlságos és jogtalan befolyás az alsóház 

árnyékává tenné.” Összevetette Szőgyény és Trefort javaslatát, és maga is állást foglalt a fő 

kérdésekben. A cenzussal kapcsolatban megjegyezte, hogy „akkora és olyan [cenzus] kell, 

amekkora és amilyen csak valódi magyar mágnások előtt nyitja meg a felsőház kapuját.” Vitán 

felül állónak tekintette a királyi főhercegek és az országzászlósok részvételét az új felsőházba. 

Kijelentette, hogy „[a]míg a főpapságnak nagy vagyona van, addig − a címzetesek kivételével − a 

felsőházban helyük van.” Ezek után meglepő fordulattal kijelentette, hogy véleménye szerint a 

főpapság a felsőházban nem vagyoni, hanem egyházi érdeket képvisel. A protestáns 

vallásfelekezetek főpapjainak tagsági jogát ugyanis ebből vezette le. Azt hangoztatta, hogy az 

izraelita vallási vezetőknek is tagsági jog járna (erre sem Trefort, sem Szőgyény nem utalt), ha 

hatóságot képeznének az alsóbb klérus felett, mert bár a zsidó vallás nem bevett, de államilag 

elismert vallás, amelyet a büntető törvénykönyv éppen olyan védelemben részesíti, mint 

bármelyik bevett vallásfelekezetet. (Beksics itt az 1878:5. tc. 191. §-ra utal.) 

Beksics Szőgyény tervének kritikájaként megjegyezte, hogy a hitbizománytól idegenkedik a 

magyar szellem: „Miért alapítsunk tehát mesterségesen oly agrárius rendszert, mely ha 

elhatalmasodik, ellentétben van nemcsak a földművelés, hanem egyszermind a szabadság 

érdekeivel? Igaz, hogy csak a hitbizomány állandó, míg a nagy vagyon változik; de úgyis elég 

állandó eleme lesz felsőházunknak, nem baj tehát, ha mozgékonyabb elem is belevegyül” − írta. 

Beksics úgy vélte, hogy az élethossziglan kinevezett tagok arányának kérdése további eszmecserét 

kíván, annyit azonban megjegyzett, hogy az angol felsőház azért „hatalmasodott el”, mert sikerült 

megakadályoznia peerek nagyszámú kinevezését. Polgári és katonai kiválóságok mellett a Kúria 

és a Budapesti Királyi Ítélőtábla elnökének is tagságot szánt, mert remélte, hogy általuk a felsőház 

„a függetlenség minden garantiájával bíró, s hozzá jogi kérdésekben szakértő elemet nyer.”400 

1883 májusában Beksics külön cikket szentelt annak a kérdésnek, hogy „Korlátozva 

legyen-e a felsőház kinevezett tagjainak száma, vagy pedig nem?” Azt tartotta, hogy „e kérdés 

helyes megoldásától függ a jövendőbeli magyar felsőház jellege, s az a szerep, melyet 

parlamentáris életünkben vinni fog”. A hazai javaslatoknak az angol és az ausztriai megoldási 

mód ismertetésével adott távlatot. Kifejtette, hogy Angliában az uralkodónak formálisan korlátlan 

kinevezési joga van, de a gyakorlatban korlátozza, hogy csak öröklődő tagsági jogot 

adományozhat, és kizárólag nagy vagyonnal rendelkező személyeknek. Az ilyen tagok – vagyoni 

és társadalmi helyzetüknél fogva – politikai nézeteiket tekintve a születési arisztokráciához 

csatlakoznak. Ebből eredően Beksics az angol felsőházat oligarchikus testületnek tartotta, 

amellyel szemben a kormány és a korona egyaránt tehetetlenek, mert a lordok tudatában vannak 

annak, hogy „a felsőházat az ő belegyezésük nélkül reformálni vagy éppen eltörölni nem lehet. 

Csak a forradalom változtathatná meg a törvényhozás factorait”. Beksics szerint az angol 

felsőház, mivel „sem feloszlatni, sem reformálni nem lehet”, „olygarchikus”. Ezzel szemben az 

ausztriai Urak Házát, amelynél az uralkodó kezét az élethossziglani kinevezéseknél nem kötötte 

meg semmi, „bureaucraticus felsőháznak” nevezte, és szintén elutasította. Beksics álláspontja az 

volt, hogy Magyarországon a felsőházban a történeti hagyományok és a magyar politikai érdek 

miatt a születési arisztokráciának túlsúlyban kell maradnia. Ez garantálja, hogy a „magyar lordok 

háza” magyar legyen. Ugyanakkor „a felsőház nem lehet zárt testület; pedig Szőgyény terve 

szerint az lenne. A korona kinevezési jogát a priori nem szabad korlátozni; mert csak így talál 

magában az alkotmányban minden bonyodalom a szükséges megoldásra. Cathegoriákhoz azonban 

lehet kötni a korona kinevezési jogát.” Beksics tehát Treforthoz hasonlóan alkotmányos 

szempontra hivatkozva támogatta a számbelileg korlátlan kinevezési jog bevezetését. A 

kinevezéseket azonban „erkölcsi korlátok” közé kívánta szorítani, amikor azt javasolta, hogy 
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állítsanak fel foglalkozási kategóriákat az élethossziglan kinevezett tagoknál. Mint láttuk, a 

kinevezéseknél foglalkozási kategóriák alkalmazását javasolta korábban Farkas Ödön (aki a 

tagság akár 2/3-át is így állította volna össze) és Türr István is, azonban mindkettőjük tervére 

elutasítással reagált a kormánypárti sajtó. Beksics a következő kategóriákkal és feltételekkel 

számolt: 1. Nagybirtokosi: a 10.000 forint adót fizető nem mágnások. 2. Tudományos, irodalmi: 5 

éves akadémiai tagsággal rendelkezők. 3. Bírói: a Legfőbb Ítélőszék elnökei, a Budapesti Királyi 

Tábla elnöke és a Kúria tanácselnökei, illetve a koronaügyész, a budapesti főügyész és a leendő 

kúriai ügyvédek. 4. Közigazgatási: főispánok, miniszteri tanácsosok. 5. Politikai: volt miniszterek, 

államtitkárok és volt alsóházi képviselők, akik több cikluson keresztül rendelkeztek 

mandátummal. 6. Katonai: a közös hadsereg és a honvédség magyar állampolgársággal 

rendelkező és legalább öt évi szolgálattal bíró közös tábornokai. 

A kategóriarendszer alkalmazása közvetve azért határok közé szorítaná a kinevezések számát is, 

ugyanis „a cathegóriák túlságos felhasználás következtében kimerülnének”.401 

 

3.13.5. Pulszky Ferenc javaslata 

Pulszky Ferenc402 a Pesti Naplóban 1882 tavaszán Szőgyény elképzeléséről bírálóan nyilatkozott. 

Nem tartotta megalapozottnak Szőgyény tervében a történeti elvre hivatkozást, mert a 

mágnáscsaládok többsége a 17. században vagy később nyert főnemesi rangot, és „neveikhez csak 

kivételesen csatlakoznak nagy históriai emlékek”. Úgy vélte, ha a történelmi jogot vennénk a 

felsőház egyik alapjának, akkor is „ott áll előttünk Skócia és Irland példája, melynek peerjei egy 

bizonyos korlátolt számot választanak magok közül”. Azt hangoztatta, hogy „ha a felsőháznak 

súlyt s befolyást akarunk engedni, akkor szükséges, hogy ez többségében a nagybirtokot 

képviselje, ez alapon jogosult lesz az érsekek s püspökök ülése a felsőházban, ezeket 

ellensúlyozhatja némileg egy pár száz nagybirtokos zsidó, mitől, amint látszik, nagyuraink még 

irtóznak, már pedig Bécsben is ott látták mindig Rothschildot az urakháza karszékein, az ország 

minden kára nélkül.”403 

Pulszky elképzelése még a liberális táboron belül sem talált helyeslésre. Tóth Lőrinc 

meggyőződése „egész erejével” tiltakozott „az ősi arisztokrácia helyébe ültetendő plutokracia 

ellen”. A pénzarisztokrácia felsőházi tagságának következményét így látta: amennyiben „a nem 

magyar, nem is emelkedett érzelmű, s még csak a jövőben jobbra fejlendő plutokrácia jutna 

túlnyomó törvényhozási hatalomra: ez még sokkal inkább megerősítené az elkeseredett ellenzést 

általában a felsőház intézménye […] ellen”.404 
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 Pulszky Ferenc (1814−1897) politikus, régész, művészettörténész, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság és 
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országgyűlési képviselő. 1869-től 1894-ig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt. 
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3.13.6. Pártos Béla röpirata 

Pártos Béla405 szintén azon, Bekcsis által „fantasztának” minősített szerzők közé tartozott, akik 

elvetették a felsőház történelmi alapjainak megőrzését. A függetlenségi párttal, illetve Kossuth 

Lajos eszméivel rokonszenvező, de általuk kompromittált személynek tartott szerző406 1882-ben 

közreadott röpirata (a hazai röpiratok közül ismereteink szerint egyedüliként) a főrendiház 

törvényhatóságok által választott szenátussá átalakítását javasolta. A felsőház feladatait a hazai 

liberálisok többségéhez hasonlóan határozta meg (a törvényhozási munka szakszerűségének 

előmozdítása, és az elhamarkodás megakadályozása).407 Azt vallotta, hogy „az új felsőháznak 

népképviseleti rendszerre fektetett parlamenttel, melynek valóságos kiegészítője lesz, minden 

tekintetben politikai és elvi összhangban kell lennie”.408 Az örökletes tagság jogosságát kétségbe 

vonta, mert úgy gondolta hogy „a nemzeti elismerés igazság szerint csak egyéni jeles 

tevékenységnek lehet gyümölcse.”409 Nem tudott elszakadni kora jellemző érvelésmódjától, 

amikor a történeti jogon alapuló felsőház ellen történeti argumentumot is felhozott. Werbőczy 

Hármaskönyvéből az egy és ugyanazon nemesi szabadság elvét idézte, és rámutatott: „ha az 

alsóbb nemességnek már 34 év óta nincs külön törvényhozói előjoga, a vele egy és ugyanazon 

eredetű és lényegű felsőbbnek se legyen az, sem semmiféle osztálynak vagy rendnek”.410 A 

vagyonra alapított képviseletet (virilizmust) is elítélte, és azt hangoztatta, hogy a pénzhez 

kapcsolódó előjogok megszüntetése nagyban hozzájárulna „a korrupció fekélyének 

kiégetéséhez”.411 Összességében azt kívánta, hogy a felsőház ne képviseljen semmilyen 

részérdeket („kasztot”, osztályt), mert helytelen, hogy a nemzet képviselői által hozott 

határozatokat partikuláris érdekek képviselői bírálhassák meg.412 

Pártos a kinevezett tagokból álló felsőházat azért tartotta elfogadhatatlannak, mert az 

uralkodó, aki a törvények szentesítése révén vétójoggal rendelkezett, törvényhozási befolyását 

túlzottan növelné, és felborítaná a hatalommegosztás egyensúlyát.413 Úgy látta, hogy a felsőház 

választása ad lehetőséget arra, hogy a törvényhozás „hatalma az ország összes lakosainak 

bizalmában” „gyökerezzék”. A „Szabad Amerika Egyesült Államait”, Belgiumot, Angliát (a skót 

és az ír nemesség képviselete miatt), Franciaországot, továbbá Norvégia a törvényhozó testületet 

tekintve „gyönyörű s Európában legalább páratlan” alkotmányát hozta fel mintaként.414 Pártos azt 

javasolta, hogy bármely 35. életévét betöltött passzív képviselőválasztási joggal rendelkező 
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 Pártos Béla (1844–?) ügyvéd, 1882-től tagja Budapest törvényhatósági bizottságának. 
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 Pártos az 1880-as és 1890-es években több levelet írt Kossuthnak, elküldte neki röpiratait, a „Kormányzó 
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Kossuth feltehetően olvasta Pártos 1882-es röpiratát, talán saját 1883-as tervére is hatott. Könyvtári 
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407

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 28–29. 
408

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 25. 
409

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 18. 
410

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 26.  
411

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 18. 
412

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 15. 
413

 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 9. 
414

 A norvég birodalmi gyűlés – storthing – a felső kamarát saját soraiból választotta, úgy, hogy a tagok negyede 

alkotta a második kamarát (lagthingot). Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 10–14.  



91 

személy legyen felsőházi taggá választható. „Választatnak Magyarországon Királyhágón innen és 

túl az egyes (megyei és városi) törvényhatóságok, mint az egész országot együtt alkotó részek. 

Körülbelül minden 40–50.000 lélekre egy felsőházi tag esik, s a municipiumok átalában véve 

lakosságuk számaránya szerint választanak. Oly városi törvényhatóság azonban, melynek 

lakossági száma a 40.000 lelket meg nem üti, azon megyével, melyben fekszik, együttesen 

gyakorolja a választás jogát. Horvát-Szlavónország országgyűlésének kebeléből annyi főt 

választana a felsőházban, hogy megfeleljen azon aránynak, melyben a magyar képviselőházban 

van képviselve” – írta Pártos. Ez az elképzelés hasonlított Kossuth Lajos 1870-es koncepciójára, 

amennyiben a törvényhatóságok népességszámuk arányában küldtek volna tagokat a felsőházba, 

viszont Pártos mintegy kétszer akkora felsőházat tervezett, mint Kossuth, a tagság összlétszámát 

háromszáz főre becsülte. Az intézmény a képviselőházhoz hasonlóan valamennyi vezető 

tisztségviselőjét (elnökét, két alelnökét, jegyzőit és háznagyát) maga választotta volna.  

A felsőházi tagok választását a képviselőválasztással egyidejűleg kívánta lebonyolítani, de 

megbízatásuk a felsőház állandóbb jellegét előmozdítandó kétszer annyi időre szólt volna, mint a 

képviselők mandátuma. A felsőházi tagok mentelmi jogát és összeférhetetlenségét a képviselőkkel 

azonos módon kívánta szabályozni. Az összeférhetetlenség kapcsán hangsúlyozta, hogy a 

főispánok, az országbíró, valamint a bírói kar tagjai nem lennének beválaszthatóak a 

felsőházba.415 Elismerte, hogy a püspökök, apátok választhatóságát a törvény nem zárja ki 

(kinevezéstől függnek, de nem fizetéssel, díjazással, hanem egyházi javadalmakkal rendelkeznek, 

amelyekkel az összeférhetetlenségi törvény nem foglalkozik), azonban kétségbe vonta, hogy a 

megyéspüspökök lelkipásztori, hitoktatói és adminisztratív feladataik mellett elég időt 

szánhatnának a felsőházi munkára. Hasonló volt a véleménye az egyetemi tanárok felsőházi 

tagságáról. Az összeférhetetlenségi törvény hiányosságául rótta fel, hogy megengedi a tanárok 

képviselővé választását, noha a kormány kinevezésétől függnek és állami fizetést kapnak. 

Lélektani szempontból is kifogásolta politikai szereplésüket, ugyanis attól tartott, hogy politikai 

nézeteiket akaratlanul is át akarják plántálni a velük érintkező ifjúságba. A felsőház tagjait a 

képviselőkével megegyező illetményekkel (napidíjjal, lakbérrel) kívánta ellátni.416 

 

3.13.7. Tóth Lőrinc értekezése 

Az 1880-as évek elején kormánypárti oldalon született javaslatokban is találunk példát arra, hogy 

bár csak mérsékelt arányban, de választott tagokat is befogadtak volna a felsőházba. Ezt javasolta 

Tóth Lőrinc is. Tóth Pártos Béla tervéről igen elítélően nyilatkozott: „a magyarok istene mentsen 

meg, a mi sajátos viszonyaink közt legalább még ma, ily terv életbeléptetésétől.” Kijelentette, 

hogy a választott felsőház nem felelne meg az intézmény rendeltetésének, „mert csupán arra, hogy 

a javaslatok kétszer megfontoltassanak, nem kell két törvényhozó ház […] a dolog lényege abban 

fekszik, hogy a törvényjavaslatok egy másik s másféle tulajdonokkal felruházott, más 

szempontokat is figyelembe vevő, kevésbé ingatag, kevésbé szenvedélyes testület által új oldalról 

vizsgáltassanak felül.” Tóth szerint hiba Belgiumot példaként felhozni, mert egyrészt nem 

hasonlítható vele össze helyzetünk – mi „veszélyeztetett életű, idegen nemzetek habtorlásaitól 

ostromolt, testvértelen fa” vagyunk –, másrészt a belga példa „még nem elég régi s kipróbált” [!], 

s végül ott nem is úgy van, mint Pártos tervében, ugyanis valójában az alsó- és a felsőháznál 

lényegesen eltér a passzív választójog. „A nép által választott szenátus […] nem volna nekünk 

való, mert nem biztosítaná sem a mérsékeltebb szellemet, sem az alulról való függetlenség kellő 

mértékét, sem végre a magyar nyelv s nemzetiség azon felsőbbségét, melyről a magyar államban 
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le nem mondhatunk, szóval egyikét sem azon előnyöknek, melyeket a felsőháztól várunk. Az ily 

szenátus a néptömegekből keletkezvén, áthozná magával a nép szenvedélyeit és előítéleteit, félne 

a nép haragjától, s minthogy a magyar korona országait lakó nép nagy része német, tót, szerb, 

oláh, vend, orosz, lenne ő is tót, szerb, oláh azon arányban, mint választónak tömege.”417 Tóth 

Lőrinc Horvát Boldizsár (igazságügy-miniszterként egykor Tóth főnöke) véleményét, hogy a 

főrendiházban a főispánokat a törvényhatóságok választott képviselői váltsák fel, azonban 

egyetértően idézte.418 Tóth a felsőházi helyek mintegy harmadát − ez az arány a főispánok 

főrendiházi arányát egyébként meghaladta − kívánta olyan módon betölteni, hogy 64 vármegye és 

22 város egy-egy tagot küld a felsőházba. Ragaszkodott ahhoz, hogy minden törvényhatóság 

népességétől függetlenül egy-egy főt küldjön. Ezzel a törvényhatóságok egyenlőségét kívánta 

kifejezni, és egyébként is viszonylag kis létszámú felsőházat szeretett volna. Példaként az 

Amerikai Egyesült Államok törvényhozását hozta fel: a szenátusba minden állam két-két 

szenátort küld, ezzel szemben a kongresszusba lakosságuk arányának megfelelő számú képviselőt. 

Hozzátette: „nálunk a törvényhatóságok által választott tagok nem képviselnék ugyan a 

törvényhatóságok függetlenségének elvét mint az amerikaiak képviselik az egyes államokét; de 

képviselnék a törvényhatóságok speciális érdekeit, szükségeit, óhajtásait – míg a népfelség elve 

kellően képviselve van a másik házban, melyben különben is a fősúly fekszik.” 419 A 

választhatóság feltételéül a negyvenedik életév betöltését, felsőbb iskolai végzettséget, állandó 

magyarországi lakhelyet és a képviselői összeférhetetlenségi törvényben foglalt feltételeknek 

megfelelő módon szerzett, ötezer forintot meghaladó éves jövedelmet írt volna elő. A választott 

tagok megbízatásának hosszát ő is a képviselői mandátum időtartamának kétszeresében szabta 

volna meg, azonban minden harmadik évben a tagok felét újraválasztás alá bocsátotta volna. 

Tóth Lőrinc azt javasolta, hogy a felsőház tagjainak másik harmadát a főnemesség által 

saját soraiból választott tagok alkossák. Rámutatott, hogy a többek által javasolt háromezer 

forintos cenzus alkalmazása esetén korábban nem ülhetett volna a felsőházban báró Eötvös József, 

báró Kemény Zsigmond, gróf Dessewffy Aurél, és nem ülhetnének ott, kevés kivétellel, „Erdély 

kitűnő fiai”. Az általa ajánlott választástól azt remélte, hogy a magyar főnemesség képzett, művelt 

és jellemes tagjai intézik majd a haza sorsát. 

A felsőházi helyek maradék harmadát felerészben hivataluknál fogva tagsággal rendelkező 

személyek (az országzászlósok; a koronaőrök, a katolikus és az ortodox főpapok a címzetes 

püspökök, az apátok és prépostok kivételével, a Kúria elnöke és a királyi táblák elnökei; 11 

protestáns egyházi vezető; az MTA elnöke és az egyetemek rektorai), felerészben élethossziglan 

kinevezett tagok töltötték volna be. Tóth Lőrinc az élethossziglani kinevezés rendszerét 

mellőzhetetlennek tartotta. Úgy gondolta, ezek a tagok növelnék a felsőház népszerűségét. Az 

„észarisztokráciát”alkalmasnak tekintette arra, hogy „mint tanácsadó, mint szónok, mint apostol 

vezérszerepet vigyen” a második kamarában. További érveket is felhozott mellettük: az üléseket 

nagy szorgalommal látogatnák; tapasztalataiknak, szaktudományos ismereteknek nagy hasznát 

venné a felsőház; a kinevezéssel érdemek lennének jutalmazhatóak. A kinevezésre kerülő 

személyek társadalmi pozíciójában, tekintélyében és önbecsülésében garanciát látott 

függetlenségükre, és kétségbe vonta, hogy „ily tiszteletre méltó gyülekezet” hajlandó lenne a 

napóleoni szenátus „nyomorult szerepére”. Végső biztosítékként mégis tanácsosnak tartotta 
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számukat a tagság hatodára korlátozni.420 Úgy gondolta, hogy felesleges a kinevezett tagok 

foglalkozási megoszlását előre meghatározni, legfeljebb annyit tartott szükségesnek rögzíteni, 

hogy körükben az államhivatalnokok aránya ne haladja meg az egyharmadot (vagyis az egész 

tagság egytizennyolcadát). Az önálló magyar ipar és kereskedelem megerősödéséig ezen 

foglalkozási ágak képviselőinek csak kismértékben adott volna helyet a tagok sorában.421  

Dózsa Dániel kúriai bíró, hírlapíró, költő a Kolozsvári Közlönyben közreadott tervében a 

törvényhatóságok által választott tagokra nézve elviekben Tóth Lőrinchez hasonlóan foglalt állást, 

„a jelenlegi főrendiház sok tagjának indolenciájára” tekintettel azonban a Tóth tervében szereplő 

egyharmadnál magasabb arányt szánt nekik. Az arisztokrata tagoknál cenzust kívánt bevezetni: 

azt javasolta, hogy az örökös tagokat a főnemesek az évente legalább 1000-1500 forint földadót 

fizető társaik közül válasszák meg.422 

 

 

4. A Tisza Kálmán-féle törvényjavaslat (1883–1885) 

 

4.1. A vegyesházassági törvényjavaslat főrendiházi leszavazása és a főrendiház átalakítását 

célzó törvényjavaslat 

A keresztények és izraeliták között, valamint külföldön kötött polgári házasságról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor a főrendiház váratlan aktivitást mutatott. A kormány által még 1882 

októberében előterjesztett törvényjavaslat kötelezővé kívánta tenni a polgári házasságkötést abban 

az esetben, ha az egyházi házasságot egyházjogi okok kizárják. Ez volt a helyzet az izraeliták és 

keresztények közötti házasságnál, ugyanis a frigyet a katolikus egyház még reverzális esetén sem 

áldotta meg, továbbá az izraelita vallásra − nem lévén bevett vallás − nem lehetett áttérni, tehát a 

házasság csak az izraelita fél megkeresztelkedésével valósulhatott meg, ami hátrányosan 

diszkriminálta a zsidóságot. Miután a főrendiház 1883 decemberében, majd 1884 januárjában is 

leszavazta, a képviselőház többsége Tisza miniszterelnök javaslatára úgy döntött, hogy az 

ismételten visszautasított törvényjavaslatot nem küldi vissza a főrendiháznak, de jegyzőkönyvileg 

kijelenti, hogy „elvárja a kormánytól, hogy az erre alkalmasnak mutatkozó időben egy, ezen 

célnak megfelelő törvényjavaslatot terjesszen be”.423 A parlamenti ellenzék azzal vádolta Tisza 

Kálmánt, hogy a főrendiház átalakítását célzó törvényjavaslatot ennek a javaslatnak főrendiházi 

elutasítására válaszul terjesztette be.424 A történetírásba is átkerült ez a feltételezés, ezt a nézetet 

osztotta többek között Wertheimer Ede, (a nem történész) Hegedűs Lóránt, Szász Zoltán, 

Kecskeméti Károly, valamint Szalai Miklós korábbi tanulmányában.425 Püski Levente levéltári 
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kutatása nyomán ismert, hogy az említett események között nem volt ok-okozati összefüggés. A 

felsőházi törvényjavaslatot a minisztertanács jóval azt megelőzően tárgyalta (1883. augusztus 13-

án és szeptember 26-án), mint hogy a vegyesházassági törvényjavaslat a főrendiház elé került 

volna (1883. november 30.), vagyis a reformtervezet már az említett főrendiházi vétó előtt készen 

állt a parlamenti előterjesztésre.426 

Gr. Apponyi Albert évtizedek távlatából úgy értékelte, hogy „a főrendiház reformját 

megérlelte” a vegyesházassági törvényjavaslat leszavazása: az ellenzéki többséget „csupán az 

osztrák indigenák nagyszámú megjelenésével lehetett biztosítani”, ezért az a benyomás vált 

uralkodóvá, hogy „lehetetlen fenntartani egy olyan törvényhozó testületet, amelyben előfordulhat 

az, hogy idegen szavazatok döntsenek”.427 Püski Levente is úgy vélte, hogy a vegyesházassági 

törvényjavaslat leszavazása felhívta a figyelmet a második kamara rendezetlen helyzetére, és 

„rávilágított arra is, hogy hol húzódik a magyar arisztokrácia érdekközösségének határa a 

kormánnyal”.428 A „magyar arisztokráciát” in extenso szembeállítani ebben az ügyben a 

kormánnyal túlzás, hiszen mindkét szavazáson az örökös jogon jelenlévő tagok több mint 

negyven százaléka a vegyesházassági törvényjavaslat mellett szavazott.429 A Pester Lloyd az 

1883. decemberi szavazás után arról írt, hogy senki sem akarja a felsőház megszüntetését, 

ellenkezőleg, a főrendiház reformját akarják, hogy megmentsék a felsőházat; fel sem merül, hogy 

a születési arisztokráciát ki akarnák zárni a jelentékeny politikai tényezők közül, azonban az 

arisztokráciának tisztában kell lennie erkölcsi feladatával.430 A liberális sajtó tagadta, hogy a 

törvényjavaslat leszavazása kormányválságot idézett volna elő. Tisza miniszterelnök azonban 

1884. január 21-én arra hivatkozva, hogy (miután a király a házassági törvényjavaslattal 

kapcsolatban és a horvátországi címerügyben431 nem adta meg a magyar kormánynak a Tisza által 

kért támogatást) „általánossá lett a hit, hogy nem annyira felséged hű magyar kormánya 

egészében, de hogy annak elnöke nem bírja többé felséged bizalmát és támogatását” feliratban 

kérte az uralkodótól felmentését.432 Ferenc József Tisza lemondását nem fogadta el, ellenben 
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1884. január végén a főrendiházi ellenállás két vezető személyiségét, Simor János esztergomi 

érseket és gr. Cziráky János alelnököt olyan értelmű nyilatkozatra bírta, hogy a főrendiházi 

„koalíció” csak a házassági törvényjavaslattal szemben jött létre, a javaslat visszavonásával 

megelégszik és a főrendek a kormányt „mint azelőtt jövőre is készséggel támogatni készek, − 

amint hasonló magatartás teljes meggyőződésük szerint az egész püspöki kartól, s illetőleg a 

felsőház többségétől is várható”.433 Ennek ellenére 1884. február 19-én az ellenzéki főrendek 

(vagy azok egy csoportja) Samassa József egri érsek jelenlétében gr. Zichy-Ferraris Bódog 

budapesti lakásán értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a jövőben a katolikus-

konzervatív érdekeknek megfelelő aktív politizálást folytatnak gr. Zichy Nándor vezetésével.434 

Hogy a főnemesség konzervatív részének és a római katolikus főpapságnak aktivizálódása a 

vegyesházassági törvényjavaslat kapcsán – párhuzamosan a politikai antiszemitizmus 

kibontakozásával és az agrárius mozgalom fellépésével – mennyire aggasztotta a (kormánypárti) 

liberálisokat, mutatja Beksics Gusztáv Timoleon álnéven közreadott Legújabb politikai divat című 

röpirata,435 és a konzervatív Magyar Állam által „öreg szabadkőművesként”, illetve „vén 

csatalóként” emlegetett Pulszky Ferencnek436 a vegyesházassági törvényjavaslat második 

leszavazását követően a katolikus felsőklérushoz intézett figyelmeztetése, amely szerint ha a 

magyar főpapok nem értékelik, hogy Európában sehol sincs megbecsültebb helyzete a katolikus 

felsőklérusnak, és harcba szállnak, ne felejtsék el, hogy helyzetük sebezhetőbb, mint bárhol 

máshol a kontinensen.437 Miközben a liberális publicisták támadták az arisztokráciát és a római 

katolikus főpapságot, Tisza óvakodott a konfliktus kiélezésétől, mint ezt a főrendekkel a reformról 

folytatott (később részletezendő) 1883. októberi egyeztetése mutatja. Ennek eredményeképpen a 

miniszterelnök elhalasztotta a reform országgyűlési előterjesztését, tehát ha a kormány és a 

főrendek konfliktusa a vegyesházassági törvényjavaslat körül, mint Püski írja, (közvetve) meg is 

érlelte a kormány reformszándékát,438 közvetlenül késleltette annak lebonyolítását. 

Tisza a vádra, hogy a főrendiház átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot a „bosszú 

szülte”, 1885-ben azt válaszolta, hogy a javaslat kidolgozásához már azt követően, hogy a 

reformtörvény megalkotása érdekében „a főrendiházban magában tekintélyes hangok emelkedtek” 

1882 végén, „vagy előbb is talán” hozzákezdett.439 A miniszterelnök már 1883 októberében is azt 

hangsúlyozta, hogy a főrendiház kebeléből érkezett „folytonos sürgetések” hatására vette elő a 

kormány a főrendiházi reform „hosszasabb ideig pihenő” kérdését. Br. Lipthay Béla ekkori 

szavaiból − „a ministernek portefeuille-jében van már a törvényjavaslat, melyben a főrendiháznak 

eddigi intézményeit mással akarja pótolni” − pedig kiderül, hogy már ekkor, vagyis a 
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vegyesházassági törvényjavaslat főrendiházi vitáját megelőzően nyilvánosan is ismert volt, hogy 

kész a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslat.440 A Pester Lloyd 1883 decemberében 

hírül adta, hogy a miniszterelnökségen a törvényjavaslat teljesen készen van.441 Tisza újévi 

beszédében megerősítette ezt az információt.442 

A törvényjavaslat szövege Tisza miniszterelnöknek a minisztertanáccsal, az uralkodóval 

és a főrendek egy kiválasztott csoportjával végzett egyeztetésének eredménye volt. A 

következőkben áttekintjük a szöveg formálódásának fázisait. A Tisza által a minisztertanács elé 

terjesztett törvényjavaslat szövege, a javaslat minisztertanács által jóváhagyott és Ferenc 

Józsefhez előszentesítésre felterjesztett változata, valamint az uralkodó óhajának megfelelően 

módosított szöveg egyaránt fennmaradt.443 A kutatás eddig csak a Ferenc József által kért 

legfontosabb módosításoknak szentelt figyelmet.444 Tiszának a még a szövegezést megelőzően a 

minisztertanács elé terjesztett állásfoglalását, a további szövegváltozatokat, valamint a 

főrendekkel folytatott megbeszélésére vonatkozó beszámolókat is bevonva a vizsgálatba a 

törvényjavaslat szövegének megszületéséről az eddigieknél pontosabb képet kaphatunk. 

 

4.2. A főrendiház átalakítására vonatkozó törvényjavaslat szövegének megszületése 

4.2.1. A minisztertanács által 1883 elején jóváhagyott reformkoncepció 

Tisza az 1883. január 11-i minisztertanácson terjesztette minisztertársai elé elképzelését a 

reformról.445 Előterjesztésében a felsőház összetételével foglalkozott, az intézmény jogkörére és 

belső szervezetére nem tért ki. Kifejtette, hogy nézete szerint az újjászervezésnek történeti alapon 

kell történnie. Az örökös tagok esetében életkori cenzushoz (a hitbizományok birtokosai esetében 

a nagykorúsághoz, a többieknél a harmincadik életév betöltéséhez) és földadó cenzushoz (3000 

forintot javasolt) akarta kötni a tagsági jog gyakorlását. Az erdélyi főnemesekkel szembeni 

igazságtalanság megszüntetésére figyelmet kívánt fordítani. Azt kívánta, hogy az örökös tagság 

elnyerésének feltétele a jövőben az egyéni érdem mellett olyan nagyságú földbirtok legyen, amely 

biztosítja, hogy a leszármazottak is gyakorolni tudják majd tagsági jogukat. Az uralkodóház azon 

tagjainak szánt helyet a felsőházban, akiknek Magyarországon birtoka van. Nekik megengedte 

volna, hogy – ellentétben a többi magyar felsőházi taggal – egyidejűleg a Monarchia más 

felsőházában is tagsággal rendelkezzenek. A hivatalhoz kapcsolódó tagsági jogot szükségesnek 

tartotta. Azt javasolta, hogy a római katolikus, görög katolikus, görög keleti érsekek és 

megyéspüspökök, a pannonhalmi és a jászói főapát mellett a református és evangélikus püspökök 

és főfelügyelők, az unitárius püspökök és egy főfelügyelő, az izraelita felekezet egy – az egységes 

egyházszervezet hiánya miatt az uralkodó által kinevezett – képviselője, a zászlósurak, a 

koronaőrök, a fiumei kormányzó, a Curia és esetleg a Budapesti Ítélőtábla elnöke legyen tag 
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hivatalánál fogva. Kifejtette, hogy a főispánok hivatalukból eredő tagságát megszüntetné, de 

születési jogon vagy élethossziglani kinevezéssel ők is tagok lehetnének. Az élethossziglan 

kinevezett tagság bevezetését szükségesnek tartotta. A kinevezhető tagok számának rögzítését 

nem tartotta célszerűnek és lehetségesnek sem,446 legfeljebb azt kívánta a törvényben 

meghatározni, hogy közvetlenül a reformot követően a tagság sorába mekkora arányban 

kerülhetnek kinevezett tagok. Tisza tagok választásától elzárkózott. Kijelentette, hogy a fenti 

tervet meg szeretné beszélni egy a főrendiház befolyásos tagjaiból összehívott bizottsággal (láttuk, 

hogy már 1881 novemberében kilátásba helyezte a főrendiházban, hogy amint a kormány 

napirendjére kerül a reform, a főrendekkel egyeztetni fog róla), és csak azt követően állítja össze a 

törvényjavaslatot. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a minisztertanács a miniszterelnök 

előterjesztését észrevétel nélkül, jóváhagyóan tudomásul vette.447 

Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Kecskeméti Károly közvetlen ok-okozati 

összefüggést látott a kormánynak a főrendiházban 1883 végén–1884 elején elszenvedett veresége 

és a főrendiházi reformra vonatkozó törvényjavaslatnak megszületése között, a történész alábbi 

elemzése hozzásegít Tisza reformtervének megértéséhez: „az egyház előjogainak érintése és az 

arisztokrácia kiváltságainak megnyirbálása egyáltalán nem számíthatott Ferenc József 

rokonszenvére, és várható volt, hogy nagy felzúdulást vált ki. 1884-ben azonban Tisza úgy érezte, 

ki kell lépnie szokásos óvatosságából. A törvényhozó hatalom nem működhetett tovább 

elfogadhatóan a főpapság és a főnemesség erődjévé vált felsőházzal, amelyet a múlt iránti 

nosztalgia érzéketlenné tett saját korának szükségleteire. Nagybirtokosként, mint egy Teleki 

grófnő fia és egy Degenfeld grófnő férje, Tisza Kálmán nyilván nem gondolt gyökeres változásra. 

Egy liberális parlamenti többség (kálvinista) vezetőjeként nehezen viselte el, hogy egy katolikus 

és reakciós tömb akadályozza a nemzet és az állam javát szolgáló tevékenységében.”448 

 Miközben a kormány a főrendiház reformját előkészítette, 1883-ban pályázatot írt ki az 

állandó országház épületére. A kormány által a tervek elkészítéséhez megadott paraméterek között 

300 tag befogadására alkalmas főrendiházi gyűlésterem szerepelt.449 Egy kivételével valamennyi 

fennmaradt pályázati terv a képviselő- és a főrendiházat szimmetrikusan helyezte el. A terveken a 

főrendiház és a képviselőház a törvényhozás két egyenrangú kamarájaként került 

megjelenítésre.450 A megvalósult pályamű készítője, Steindl Imre így indokolta a szimmetrikus 

térszerkesztést: „A törvényhozás két háza az épület külsejében is kifejezendő volt, fölfogásom 

szerint úgy azonban, hogy az országgyűlés egysége, mint domináló eszme mégis 

félreismerhetetlen alakot nyerjen.”451 

 

4.2.2. Tisza Kálmán megbeszélése a főrendekkel 1883 tavaszán 

1883. április 12-én Tisza kezdeményezésére a miniszterelnöki palotában bizalmas értekezletre 

került sor, amelyen a kormány részéről a miniszterelnökön kívül Trefort Ágoston kultuszminiszter 

és Pauler Tivadar igazságügy-miniszter, a főrendek köréből Szőgyény-Marich László 

főkamarásmester, a ház alelnöke, főispán, gr. Cziráky János tárnokmester, a ház korábbi alelnöke, 

Szlávy József koronaőr, br. Majthényi László főispán, gr. Szécsen Antal és gr. Zichy Nándor vagy 
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gr. Zichy János vett részt.452 A Nemzet című kormánypárti napilap beszámolója szerint az 

értekezlet a reform kérdésének „általános megbeszélésére szorítkozott”, célja az volt, hogy a 

kormány tájékozódjon arról, hogy a reform ügyében „beadandó javaslata nem ütköznék-e 

maguknál a főrendeknél akadályokba”. Nem beszéltek meg egy konkrét tervet, de szóba került 

Szőgyény-Marich László, Trefort Ágoston és Tóth Lőrinc koncepciója. Nem hoztak határozatot, 

azonban „általános volt a megegyezés” a reform szükségességéről, arról, hogy „a reformnak a 

születési jog s a kinevezési jog összeegyeztetése mellett kell foganatosíttatnia” és a főispánok 

tagságának megszüntetéséről. „Hajlandóság mutatkozott a felekezeti érdekek általános 

méltánylására” is. Eltértek viszont a vélemények abban, hogy meg kell-e határozni a kinevezett és 

az örökös tagok arányát.453 

Az Egyetértésben név nélkül megjelent cikk felrótta, hogy az értekezletre ellenzéki 

politikusok nem kaptak meghívást (a sajtó által említett résztvevők a kormánypárt liberális vagy 

ókonzervatív támogatói voltak), továbbá hiányolta a felekezeti vezetőket,454 írókat (talán 

politikatudományi szakírókat vagy a reformról szóló röpiratok szerzőit) és az államjogászokat. A 

megbeszélést nem tekintette „komoly szaktanácskozmánynak” (láttuk, hogy Tiszának nem is 

szaktanácskozás tartása volt a célja). A cikk szerzője úgy vélte, hogy nem volt szükséges „ama 

tanácskozás naív eszmecseréjét már most a napvilágra bocsájtani”. Az értekezleten született 

„megállapodást” nem tartotta „sem nem új[nak], sem nem épületes[nek]”. Ugyanakkor számot 

vetve a realitásokkal kijelentette, hogy „a születési jogot mi magunk sem akarnók teljesen 

mellőzni”. A főnemesek születésen alapuló felsőházi tagságának elfogadását a magyar társadalom 

szegénységével, az állam Ausztriától való függésével, a monarchikus államformával, továbbá a 

családok vagyonukból és múltjukból eredő függetlenségével indokolta. Szükségesnek tartotta azt 

is, hogy a korona „mérsékelt számban, bizonyos korlátok közt” kinevezhessen főrendiházi 

tagokat. Emellett azonban „a vagyonnak, a szellemi fenségnek, s a nép akaratának” is teret kívánt 

engedni. Leszögezte, hogy a vármegyéknek, nagyobb városi törvényhatóságoknak, továbbá a 

jelentősebb irodalmi, tudományos, gazdasági és kereskedelmi testületeknek meg kell adni a 

választás jogát. Hozzátette, hogy „bizonyos korlátok közt esetleg a cenzust is elfogadjuk, nehogy 

a főrendiház pusztán kinevezésen és születésen alapuljon”.455 

 

4.2.3. A törvényjavaslat első minisztertanácsi tárgyalása 

Az 1883 áprilisát követő hónapokban a miniszterelnök megszövegezte (vagy megszövegeztette) a 

törvényjavaslatot. A Tisza Kálmán által „a főrendiháznak mint felsőháznak szervezése tárgyában” 

készített törvényjavaslat alapvetően az 1883 januárjában kifejtett koncepciót foglalta 

paragrafusokba, csak néhány részletben tért el tőle. A legfontosabb eltérés, hogy Tisza januári 

álláspontjával szemben, amikor a különböző jogcímen meghívott tagok arányának rögzítését nem 
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tartotta célszerűnek, sőt lehetségesnek sem, a kinevezett tagok maximális arányát nemcsak a 

reformot követő első alakulásnál, hanem a továbbiakra nézve is meghatározta.456 Ezen kívül a 

törvényjavaslat az uralkodócsalád tagjainak tagságánál nem kötötte ki feltételként a 

magyarországi birtokot, az életkori cenzust a főnemesi családok esetében egységesen 24 évben 

határozta meg, továbbá a Királyi Curia másodelnöke és az aurániai perjel is a tagok közé került. 

Ezek a változtatások feltehetően a főrendekkel tartott értekezlet eredményei voltak. A 

törvényjavaslat első része a felsőház tagjaival foglalkozott. Felsorolta a tagság kategóriáit: 

örökösödés útján, méltóság vagy hivatal folytán, élethossziglani kinevezés folytán, Horvát-

Szlavónországok gyűlése által eszközölt választás következtében ülés és szavazati joggal 

rendelkező személyek. Részletezte a tagság megszűnésének, illetve szüneteltetésének eseteit. A 

második rész a felsőház jogkörét és belső szervezetének szabályozását, a harmadik rész az 

intézmény reformjához kapcsolódó átmeneti intézkedéseket tartalmazta.457 

Tisza 1883. augusztus 13-án terjesztette a minisztertársai elé a törvényjavaslatot. A 

minisztertanácsi jegyzőkönyv csak annyit rögzített, hogy a szöveg „némely nem lényeges 

módosítással jóváhagyatott” a minisztertanács által. 458 A miniszterelnöki iratok között fennmaradt 

szöveg kéziratos javításaiból kiderül, hogy Tisza, minisztertársai észrevételei nyomán főként 

stiláris módosításokat és fogalmazási pontosításokat eszközölt a szövegen. A legfontosabb 

tartalmi változtatás az volt, hogy a 4. §-nak az új örökös tagokra vonatkozó pontjából kimaradt, 

hogy a minisztertanács által javaslatba hozott a megállapított anyagi képesítéssel rendelkező 

„érdemes magyar állampolgárnak” az örökös tagsági jog elnyeréséhez bizonyítania kell „azt is, 

hogy hitbizomány alakításával, vagy más törvényes intézkedések által biztosította azt, hogy a 

családnak legalább egy férfi tagja, legalább két öltőn keresztül bírni fog ezen képesítéssel.”  

A tagsági jogosultság végleges, illetve ideiglenes elvesztéséről szóló 9. és 10. §§-ban a 

„ha megbecstelenítő/nem megbecstelenítő kihágás, vagy bűntény miatt a rendes bíróságok útján 

elítélve volt” kifejezés helyébe a „ha nyereségvágyból/nem nyereségvágyból eredő vétség vagy 

bűntett miatt elítéltetik” megfogalmazás került. Eszerint a jövőben a bírósági ítélettel egyidejűleg, 

automatikusan érvénybe lépett volna a tagsági jog elvesztése. Ugyanakkor a 9. § esetében a 

módosítás azt is magába foglalta, hogy a tagok közüli végleges kizárás visszamenőlegesen, a 

törvény életbe lépését megelőzően nyereségvágyból elkövetett vétségekre vagy bűntettek esetén 

nem alkalmazható.  

A 11. § eredetileg csak az örökös tagok számára tette lehetővé, hogy képviselői 

mandátumuk lejártával ismét gyakorolhassák felsőházi tagsági jogukat. Ezt a kedvezést Tisza 

azzal indokolta, hogy „csakis előny háramolhat abból”, ha a főnemesek a képviselőházban 

„közelebbi viszonyba jönnek a nemzet más osztályaival”. A többi felsőházi tag azonban csak úgy 

lehetett volna képviselő, ha egyszer s mindenkorra lemond a felsőházi tagságról. A miniszterelnök 

az uralkodóhoz eljuttatott indoklásában azt írta, hogy ez a megszorítás „okvetlenül szükséges 

azért, hogy adandó esetben nagyon is könnyűvé ne tétessék a hivatal tartamára vagy 

élethossziglan való tagok kinevezése”.459 A tilalom alól vagy a minisztertanács, vagy még a 

tárgyalás előtt Tisza kivonta az evangélikus, református és unitárius hitfelekezetek világi 

főtisztviselőit.460 A későbbi indoklás szerint azért, mert „különben igen korlátozva lenne azoknak 

választási joga, nem fogadhatván el ezen tisztet senki, ki arról, hogy képviselő lehessen, 
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lemondani nem akar”.461 A törvényjavaslat végső, az országgyűlés elé terjesztett változatában 

ezzel szemben már az szerepelt, hogy az élethossziglani kinevezéssel vagy hivatal révén tagok a 

képviselői mandátum letétele után ismételt kinevezéssel vagy hivataluk révén automatikusan 

visszakerülhettek a felsőházba, az evangélikus, református és unitárius felekezet világi 

főtisztviselői kivételével, akiknek a képviselői mandátum elfogadásával megürült felsőházi helyét 

a következő leghosszabb hivatali idejű főfelügyelő, illetve főgondnok töltötte be, ezért nem 

nyerhetik vissza annak haláláig vagy hivatalából lemondásáig felsőházi tagságukat. 

A 14. §-t, amely azt tartalmazta, hogy az elnökön és a háznagyon kívül „fizetés vagy 

javadalmazás a ház által saját tagjai közül senkinek sem adatik”, a minisztertanács döntése 

nyomán Tisza kiegészítették azzal, hogy ezen szabályozás által „a Horvát-Szlavón országok 

gyűlése által választott tagokra és a közösügyek tárgyalására kiküldött bizottság tagjaira nézve 

eddig fennállott gyakorlat nem érintetik.” 

 

4.2.4. A miniszterelnök 1883. augusztus 15-i felterjesztése és a törvényjavaslat indoklása 

A minisztertanács ülése után két nappal Tisza felterjesztést intézett az uralkodóhoz, amelyben a 

törvényjavaslat előszentesítését kérte. A felterjesztés fogalmazványa és tisztázata is fennmaradt. 

Tisza a fogalmazványból kihúzta az 1848. évi törvények alkotmányos hatására (az alsóházi 

népképviseletet bevezetésére) vonatkozó részt462 és azt, hogy a főrendiház jelenlegi 

„természetében és összeállításában” alkotmányos hivatásának képtelen megfelelni. Megelégedett 

annak hangsúlyozásával, hogy „a magyar főrendiház újjászervezésének szüksége általában el van 

ismerve”, és hogy Ferenc József „legmagasabb trónbeszédeiben az országgyűlés figyelmét 

ismételve e tárgyra legkegyelmesebben felhívni méltóztatott”. 463 Tisza előre bocsátotta, hogy a 

főrendiház újjászervezésének tervezésénél „kiváló figyelemmel” volt „a magyar főrendiház 

történelmi fejlődésére, amennyiben az új felsőház összeállításánál a fősúlyt a régi jogosult 

családokra” fektette, megkívánva azonban a vagyoni kvalifikációt. Hasonlóan, a történelmi 

fejlődésnek elvével indokolta az egyházi és világi főméltóságok felsőházi tagságát, hozzátéve, 

hogy a vallásegyenlőségnél fogva minden bevett vallás képviselőire ki kell terjeszteni a 

jogosultságot. Rámutatott, hogy az újításként bevezetni kívánt élethossziglan kinevezett tagság 

„módot nyújt arra nézve, hogy a törvényhozás két háza között netán támadható ellentétek nagyobb 

rászkodtatások[!] nélkül kiegyenlíthetők legyenek” . Tisza kilátásba helyezte, hogy a 

törvényjavaslatot az előszentesítést követően a főrendiház néhány tagjával bizalmas 

tanácskozáson megbeszéli. A felterjesztésben engedélyt kért arra, hogy a tanácskozás 

eredményéhez képest utólag módosíthassa a javaslat szövegét. Lényeges módosításokat a 

szövegen azonban csak az uralkodó jóváhagyásával kívánt végrehajtani. 

A miniszterelnök a felségelőterjesztéshez mellékelte a törvényjavaslatot és annak 

indoklását. Előrebocsátotta, hogy az országgyűlés elé kerülő szövegéből ki fogja hagyni annak 

részletezését, hogy miért nem más alapelvek (értsd: választás) szerint történt a szervezés. Az 

indoklásnak ebben a nem publikus részében Tisza annak a meggyőződésének adott hangot, hogy 

„általjában minden felsőháznak gyengesége rejlik abban, ha választásra alapíttatik”. A választás 

lehetséges módozatait hazai alkalmazhatóságuk szempontjából sorra megvizsgálta. Az angol 

felsőházba választott ír és skót peerek mintáját nemcsak azért nem tartotta adaptálhatónak, mert 

„választótestület megalkotása, beosztása sok nehézséggel járna”, hanem mert „köz- és magánjogi 
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fejleményünkkel ellentétben állónak” tartotta, hogy a felsőházi tagsági jogosultságot majoratushoz 

vagy elsőszülöttséghez kössék. Azt, hogy a második kamara tagjait vagyonos állampolgárok 

közül nagyobb kerületekben ugyanazon a választók válasszák, akik kisebb választókerületekben a 

képviselőket, szintén elutasította, a következő indoklással: „oly nagy tömege a választóknak 

kellene, hogy egy egyénre szavazzon s oly nagy területről kellene hogy ezen szavazatok jöjjenek, 

hogy eltekintve is attól, hogy ily módon a felsőház nagyon könnyen elveszíthetné magyar állami 

jellegét, maga a célszerűség sem engedi meg ezen módozat elfogadását, mely mellett a választók 

legnagyobb része nem is lenne azon helyzetben, hogy a jelöltekről csak ismerettel is bírjon.” A 

választás azon formájáról, amelynél a felsőházi választójogot a képviselőválasztásnál alkalmazott 

cenzusnál magasabb cenzushoz kötnék, azt tartotta, hogy „a szegények és a vagyonosok közti 

ellentét, ellenséges indulat élesztésére vezetne”. Ha a képviselőház választana bizonyos számú 

tagot saját kebeléből, akkor „a képviselőházi többség meggyengítené magát”, a felsőház pedig 

csak „visszhangja lehetne a képviselőháznak”, vagy a választást a képviselőházi többség az 

ellenzék súlyának csökkentésére használná fel, ami szintén további zavarokat okozna a parlament 

működésében. Ha a képviselőház nem saját soraiból választaná meg a felsőházi tagokat, akkor 

„valószínűség szerint elsősorban a többséghez tartozó bukott képviselőkkel népesítené be a 

felsőházat”. Tisza a felsőházi mandátum hosszának kérdését is problematikusnak tartotta: időhöz 

kötött választás mellett elveszne a felsőházi tagok függetlensége, „a közvélemény szeszélyeitől” 

függnének, ha viszont élethossziglani lenne a választás, akkor „a választók időszerinti hajlamából 

eredt képviselőház” befolyásolná évtizedekre a felsőház irányát. A törvényhatóságok általi 

választást azért ellenezte, mert a megyéket nem politikai tényezőknek, hanem közigazgatási 

egységeknek tekintette. Ezen kívül úgy tartotta, hogy „aki a magyar állam fennállását akarja […] 

[az] azt, hogy Magyarországon az államélet legfőbb nyilvánulásában, a törvényhozásban bármi 

legyen, mi rejtetten vagy nyíltan az egységes állam helyett az egyes részek szövetségét a 

foederatiót jelzi, soha semmi szín alatt meg nem engedheti”. Különösen elítélte, hogy a 

törvényhatóságok népességük arányában válasszanak tagokat a felsőházba, mert az „a 

törvényhatóság magyar fogalmával – mely szerint mind egyenlő joggal bír – teljesen 

ellenkeznék”. Foglalkozott azzal az elképzeléssel is (természetesen Kossuth nevét nem említve), 

hogy a felsőház törvényhatóságok általi választása élénkítően hatna a megyei politikai életre. 

Tisza elismerte, hogy ha rövid időre szólna a mandátum és kötelező utasítással járna, akkor 

„bizonyos fokig felpezsdülne a politikai élet a megyékben”. Ennek azonban az a káros hatása 

lenne, hogy „elvonná a megyét attól, ami igazi feladata, a közigazgatás és társadalmi élet 

igényeinek teljesítésétől”. Az utasítást egyébként sem tartotta összeegyeztethetőnek a felsőházi 

tagoktól elvárt függetlenséggel és a parlamenti rendszerrel sem. Tisza szerint a törvényhatóságok 

által választott második kamara azt eredményezhetné, hogy a törvényhatóságok választottjai 

leszavazzák azt a kormányt, mely a kerületek választottai többségének bizalmát bírja, vagy 

megfordítva, és „mindenik esetben lesz összeütközés, elkeseredés politikai okokból a megye 

választó népessége és a megye között, mely azután az administratio és a közélet minden terén 

összeütközésre, rendellenességre” vezetne”.464 

 Ha a törvényjavaslat indoklásának országgyűlés elé terjesztett változatában Tisza a 

választás elutasításáról nem is írt, de azt ott is kijelentette, hogy „a demokratikus elvek logikai 

keresztülvitelével feladatának megfelelni képes felsőházat szervezni […] nálunk […] 

megkísérleni sem szabad, mert ez annyit tenne, mint a magyar államnak, mint ilyennek egy 

biztosítékát elvetni és ellentétbe jönni a történelmi fejlemények és szerzett jogok iránti 

tisztelettel”. A felsőház szervezésénél a fentiekből kifolyólag a „fősúlyt” a történelem folyamán 

örökletes tagsági jogot nyert családokra kívánta fektetni, amelyeknek jogához a „nemzeti 
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közérzület” hozzászokott. Tisza az örökös tagok részvételi jogának vagyoni kvalifikációhoz 

kötését a „demokrácia szempontjával”, a felsőház tekintélyével, a tagok függetlenségének 

biztosításával, valamint azzal a szándékkal indokolta, hogy ezeket a tagokat az anyagi érdekeltség 

„a nemzet többi osztályaival érdekközösségbe vonja”. Az adótételnél azért a földadót vették fő 

alapul, mert „a földbirtok az, mely legtöbb stabilitást ád”. Az évet, amelynek adóját figyelembe 

veszik (1885), azért volt szükséges megjelölni, mert biztosítani kívánták, hogy az adóemelés vagy 

-csökkentés ne bírjon hatással a jogosultság megállapítására. Tisza az indoklásban azt is elmondta, 

hogy az adótételt úgy állapították meg, hogy az örökös jogon tagok száma körülbelül 250 legyen. 

Ez a feladat nem volt egyszerű, levéltári forrásokból tudjuk, hogy a miniszterelnök egy ideig 

habozott az adócenzus mértékét illetően. A miniszterelnök a törvényjavaslat indoklásában felhívta 

a figyelmet arra, hogy a törvény által megszűnik az erdélyi bárói és grófi családokra nézve 1867 

óta alkalmazott gyakorlat, hogy közülük csak azok kaptak meghívást a főrendiházba, akik a 

szűkebb Magyarországon is rendelkeztek fekvő vagyonnal. Tisza különbséget tett a horvát-

szlavónországbeli tagok két csoportja között. Az egyikbe azokat sorolta, akik méltóságuk révén 

rendelkeznek felsőházi tagsággal (horvát bán, zágrábi érsek, zengg-modrusi, szerémi, körösi 

püspök) vagy örökös jogú tagok és Magyarországon is bírnak földbirtokot. Ők a törvényhozás 

összes ügyeiben részvételre jogosultak. Ezzel szemben a szábor által választott felsőházi tagok és 

a csak Horvátországban birtokos örökös tagok a javaslat szerint csak a magyar korona összes 

országainak közös ügyeiben (1868:30. tc.) rendelkeztek volna hatáskörrel. 

A történelmi hagyományokkal és a függetlenség követelményével indokolta az 

országzászlósok, a koronaőrök, a fiumei kormányzó, a Királyi Kúria elnöke és másodelnöke, a 

Budapesti Királyi Ítélőtábla elnöke, valamint a római és görög katolikus és a görög keleti 

egyháznagyok tagságát. A vallásegyenlőség elvével indokolta a protestáns és izraelita egyházi 

főtisztviselőinek tagságát. Tisza kifejtette, hogy nem ért egyet azzal a (korábban Deák által is 

vallott) elvvel, hogy „az egyházi férfiak a törvényhozásba egyáltalán nem valók”. Azt vallotta, 

hogy Magyarországon az állam és egyházak kölcsönös egymásra hatása „mindenkinek csak 

előnyére válik”. A különböző felekezetek érintkezését „a közös haza szolgálatában” pozitív 

hatásúnak tartotta az egyházak közti viszonyra. Ezen kívül az egyházak, főleg a római katolikus 

felekezet „egyúttal nagy földbirtokot is képviselnek, s már e miatt se lennének a felsőházból 

helyesen kizárhatók”. Tisza szerint a címzetes püspöknél sem egyházi vagyonuk, sem működési 

körük nem indokolná a tagságot, és ha megtarthatnák részvételi jogukat az egyházi tagok száma 

túl magas lenne. A miniszterelnök a főispánok tagságát a közigazgatási teendőikkel 

összeegyeztethetetlennek tartotta. Azt a vádat azonban tagadta, hogy a főispánok 

kormánytisztviselő volta kizárná a függetlenséget, ezért a felsőházi tagság más formáját nem 

kívánta összeférhetetlenné tenni a főispáni hivatallal. 

A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy az élethossziglan kinevezett tagok intézményének 

bevezetését „mindenki majdnem kivétel nélkül elismerte”. Ezt az állítást akkor, ha csak az 1867 

és 1880 közötti reformterveket tekintenénk, túlzásnak minősíthetnénk, de az 1880-as évekre 

vonatkozóan el kell fogadnunk. Pulszky Ferenc 1881 végén írt cikkében megállapította, nincs vita 

akörül, hogy a koronának joga legyen bizonyos korlátok között kinevezni tagokat, a kérdés az, 

hogy hol húzódjanak a korlátok.465 Láttuk, hogy 1883-ban a közjogi ellenzéki sajtóban is 

megjelent olyan álláspont, amely elfogadta, hogy a király (mérsékelt számban) tagokat nevezzen 

ki. Tisza általuk remélte a felsőházat „demokratikus intézményeink közé inkább beillővé tenni, és 

[…] a társadalom mozzanataival szorosabb kapcsolatba hozni”. A másik érve az uralkodó által a 

kormány javaslatára történő kinevezések mellett az volt, hogy ez az alkotmányos eszköz alkalmas 

arra, hogy a felsőház és a képviselőház, illetve a képviselőházi többség és a korona által 
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támogatott kormány közötti konfliktus esetén elhárítsa az összeütközést. Angliai példával 

bizonyította, hogy nem okvetlenül szükséges a kinevezés alkalmazása, esetenként a kinevezés 

lehetőségének puszta léte is elégséges ahhoz, hogy a törvényhozás két háza közötti konfliktus 

feloldódjon. A törvényjavaslat kimondta, hogy a kormány, illetve az uralkodó az első 

élethossziglani tagok kinevezésénél figyelmet fordít a korábban a főrendiházban aktív, de a 

reform folytán tagságukat elvesztő személyekre. Tisza ezt a tervezett intézkedést azzal indokolta, 

hogy a magyar törvényhozás lehetőség szerint mindig azt az elvet követi, hogy senki ne 

fosztassék meg az általa gyakorolt jogtól. A felsőház jogkörével kapcsolatban kiemelte annak az 

újításnak pozitív hatását az országgyűlési munka folyamatosságára, hogy az addig követett 

gyakorlattól eltérően a törvényhozás körébe tartozó teendők (néhány kivételtől eltekintve) a 

felsőházban is kezdeményezhetőek lesznek. 

 

4.2.5. Az uralkodó által kívánt módosítások 

I. Ferenc József a főrendiházi reformtörvény iránt élénken érdeklődött, sőt bizonyos 

módosításokat is indítványozott. Összesen tizennégy pontban foglalta össze észrevételeit, ebből 

hat pontban tartalmi változtatást kért, a többi nyolcban felvilágosítást vagy a fogalmazás 

módosítását.466 Aránytalanul magasnak tartotta az „akatholikus egyházak” (értsd: protestánsok) 

képviselőinek számát. A terv szerint ugyanis tagsági jogot kapott volna minden evangélikus és 

református püspök, az unitárius püspök és főgondnok, az evangélikus egyetemes főfelügyelő, az 

erdélyi református egyházkerület hivatalban legidősebb főgondnoka, a szűkebb értelemben vett 

Magyarország valamennyi református egyházkerületi főgondnoka és evangélikus egyházkerületi 

főfelügyelője (4. § B) c) pont). Összesen húsz tag, miközben a katolikus főpapok száma a 

felsőházban félszázról harmincra csökkent volna. A katolikus népesség aránya meghaladta a 

lakosság ötven százalékát, a protestánsok aránya ennek kevesebb mint fele volt. A 

törvényjavaslatot Tisza úgy módosította, hogy csak a világi elöljárók nyerjenek tagsági jogot, így 

a reformátusok és az evangélikusok hat-hat, az unitáriusok egy fős képviseletet kaptak. Ferenc 

József azt kívánta, hogy a felsőházi törvény ne zárja ki, hogy az arisztokraták egyidejűleg mind a 

magyar felsőházban, mind az ausztriai Urak Házában tagsági joggal rendelkezhessenek (2. § b) 

pont). Az uralkodó arra hivatkozott, hogy az Urak Házában csak a családfők bírnak öröklődő 

tagsági joggal, az ő számuk pedig csekély. Tisza hajlandó volt a kettős tagságot tilalmazó pontot 

kihagyni, azonban kilátásba helyezte, hogy a főrendekkel tartandó bizalmas tanácskozás vagy az 

országgyűlés ragaszkodni fog a kérdés szabályozásához. Ferenc József a Királyi Kúria 

másodelnökének és a Budapesti Királyi Ítélőtábla elnökének (4. § A) d) pont), valamint az 

izraelita egyházfőnök (4. § B) d) pont) tagságát kifogásolta, azonban ezen észrevételei Tisza 

„szóbeli felvilágosítása folytán elenyésztek”. A felsőház elnökének fizetésben részesítését szintén 

a miniszterelnök szóbeli indoklása nyomán fogadta el az uralkodó (14. §). A jászói prépost (mint 

a premontrei rend magyarországi helynöke és a váradelőhegyi Szent István prépostság birtokosa) 

és az aurániai perjel (mint zágrábi nagyprépost) tagsági jogához ragaszkodott a minisztertanács, 

mint amely törvényeken (1715:73. tc., 1625:61. tc.) alapul,467 így ebben a kérdésben ismét csak 

Ferenc József engedett (4. § B) a) pont).  
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4.2.6. Tisza újabb megbeszélései a főrendekkel 1883 őszén és 1884 tavaszán 

Tisza 1883 októberének elején arról tudósította az előző értekezletre meghívott főrendeket, hogy 

„az április 12-i bizalmas értekezleten megállapított irányelvek nyomán” elkészítette a 

törvényjavaslatot, mielőtt azonban ezt benyújtaná, óhajtaná egy újabb bizalmas értekezleten 

megbeszélni. Megjegyezzük, hogy a törvényjavaslat ekkor már nemcsak az első minisztertanácsi 

megvitatáson (1883. augusztus 13.), de az uralkodó által kért módosításokon (szeptember 26.) is 

túl volt. Tisza mégis szükségesnek látta a meghívóban leszögezni, hogy a meghívottaknak 

elküldött javaslat „nem ebben az alakban fog az országgyűlés elé kerülni, ez még csak a bizalmas 

tanácskozás alapja”. Azt javasolta, hogy az értekezletet aznap tartsák, amikor a főrendiház a 

delegáció tagjainak megválasztása végett ülést tart.468 Valószínűleg levelével egyidejűleg 

eljuttatta a meghívottakhoz a törvényjavaslat szövegét is.469 A sajtó nem számolt be erről az 1883. 

október 11-ére tervezett második értekezletről, azonban találtunk arra utalás, hogy sor került rá.470  

1884 februárjában a költségvetési vitában gr. Apponyi György rosszallóan szólt arról, 

hogy a kormány még mindig nem nyilatkozott arról, mikor fogja a törvényjavaslatot a 

törvényhozás elé terjeszteni.471 Tisza azt válaszolta, hogy a javaslatot a főrendiház „több tagjával” 

közölte, és kéri, hogy ugyanazon tagok még egyszer beszéljék meg vele a javaslatot, és 

nyilatkozzanak arról, hogy alkalmasnak tartják-e a pillanatot annak beterjesztésére.472 Az 

izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat leszavazását követően ugyanis a liberális 

sajtóban felerősödtek a főrendiház eltörlését követelő hangok.473 A Tisza által kezdeményezett 

újabb értekezletre 1884. március 11-én került sor. Erre a korábban meghívott főrendeken kívül gr. 

Szapáry Géza fiumei kormányzó, br. Vay Miklós koronaőr, aki gr. Cziráky Jánosnak (a 

vegyesházassági törvényjavaslattal szembeni főrendi ellenzék oszlopos tagjának) halálát 

követően, 1884 februárjában a főrendiház alelnöke lett, gr. Apponyi György és br. Lipthay Béla, 

majd később gr. Zichy Ferenc főasztalnokmester474 és gr. Zichy Nepomuk János, valamint 

Haynald Lajos helyett Schlauch Lőrinc szatmári püspök („a főpapok egyik szóvivője a 

főrendiházban”) kapott meghívást.475 A miniszterelnök kevéssel később így számolt be a 
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főrendiházban a tanácskozás eredményéről: „Többen a jelen voltak közül siettek kifejezni 

aggodalmaikat az iránt, hogy a rendezésnek elhalasztása sok irányban magára a jövendő 

rendezésre káros hatással lehet: voltak ismét mások olyanok, akiknek támogatására a kormány – 

sajnos – rendesen sem számíthat, akik határozottan nyilvánították, hogy a javaslatnak még csak 

átalánosságban leendő elfogadását is ellenezni fogják. Ily körülmények között nem számíthatva 

sikerre, kénytelen voltam magamat arra határozni, hogy ezen ülésszakban a javaslatot nem fogom 

előterjeszteni.” Tisza nehezményezte, hogy noha a résztvevők megállapodtak abban, hogy az 

értekezleten elhangzottakat bizalmasan kezelik, ott előterjesztett javaslatának „némely pontjait 

kiragadva, nem is egészen correcte visszaadva, lithographiában sokkal közölték”. Gr. Zichy 

Nándor a kormányt, Tisza Kálmán a főrendiházi ellenzéket vádolta az értekezletről szóló 

információk sajtónak való kiszivárogtatásával.476 

A Mérsékelt Ellenzékhez közelálló a Pesti Napló (állítólag kormánypárti forrásból 

származó) rövid tudósítása nem tért ki az értekezlet részleteire.477 A Neue Freie Presse című bécsi 

liberális lap hosszabb beszámolót közölt, amit a hazai újságok átvettek.478 Ez a beszámoló magába 

foglalta a törvényjavaslat 1883. szeptember 23-án a minisztertanács által elfogadott szövegének 

tartalmi ismertetését, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 1884 márciusában széles körben ismertté 

vált a kormány reformterve. Az értekezleten állítólag „minden oldalról elismerték, hogy a 

kormánynak ez a javaslata eleget tesz minden jogosult konzervatív követelésnek, s nem tartalmaz 

semmi olyat, ami a magyar alkotmány szellemével s történelmi fejlődésével ellenkeznék”. Gr. 

Andrássy Gyula, aki már a vegyesházassági törvényjavaslat vitája során kijelentette a felsőházi 

tagok kinevezéséről, hogy „ha a főrendiház reformjáról lesz szó, én ellene leszek, hogy a 

kormánynak, legyen az bármely kormány, nagy hatalom adassék e tekintetben”,479 a tudósítás 

szerint most is a „pair-szaporítás” ellenségének vallotta magát, és szorgalmazta, hogy 

rendszabályok korlátozzák a tagok kinevezését. Egyébként pártolta a javaslatot, és nem látott okot 

az országgyűlési előterjesztés elhalasztására. Több szónok és maga a miniszterelnök is azzal 

igyekezett Andrássy aggodalmát eloszlatni, hogy a kinevezett tagok aránya a javaslat alapján nem 

lehetne magasabb a tagok egyharmadnál, és az angliai és ausztriai tapasztalat egyébként is azt 

mutatja, hogy a kinevezett tagok inkább a felsőházi ellenzék sorait gyarapítják. 

A Neue Freie Presse tudósítása szerint a mérsékelt ellenzéket képviselő gr. Zichy Nándor és br. 

Lipthay Béla kijelentették, hogy ők és pártfeleik nem fogadják el a javaslatot részletes tárgyalás 

alapjául, és mindent elkövetnének, hogy megbuktassák. Annak a véleményüknek adtak hangot, 

hogy a küszöbön álló képviselőválasztások következtében a reform a választási agitáció 

eszközévé válna. A kormány kinevezési joga ugyanis „megkötne néhány száz igen befolyásos 

embert, akik számot tartanak rá, hogy őket a főrendiház tagjaivá kinevezzék”.480 A miniszterelnök 

ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a kormány tulajdonképpen a főrendiház kívánságának 
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engedett, amikor a reform tervezéséhez fogott, és eszébe sem jutott, hogy agitációs eszközként 

használja a reformot. Tisza kijelentette, hogy az ellenzék kívánságának megfelelően elhalasztja a 

törvényjavaslat előterjesztését, de a reform újabb elhalasztásáért a felelősséget a főrendekre 

hárította. A Neue Freie Presse beszámolóját azzal zárta, hogy ezek után kérdéses, hogy a 

kormány reformjavaslata, amelynek előterjesztését a főrendek a következő ülésszakra várják, az 

eddigi keretek között marad-e.481 Hasonló fenyegetést fogalmazott meg a Pester Lloyd is, amely 

az ellenzéki főrendeket, illetve a Mérsékelt Ellenzéket azzal vádolta meg, hogy a reform 

elhalasztásából politikai tőkét akarnak kovácsolni. Az újság feltételezése szerint a Mérsékelt 

Ellenzék két lehetőséggel számolt: a választások megnyerése esetén a saját képükre kívánják 

reformálni a főrendiházat, abban az esetben pedig, ha elvesztik a választást, a főrendiházat Tisza-

ellenes politikai akcióik kiindulópontjául próbálják majd felhasználni. A lap balsejtelme szerint az 

ellenzék az intézményből egy olyan „bosszúligát” kísérel majd meg létrehozni, amely minden 

törvényhozási tevékenységet akadályoz, hogy lehetetlenné tegye a kormány munkáját.482 1884 

tavaszán Zichy Nándor körlevelére állítólag 220 főrendi tag írásban kötötte le magát, hogy a 

reform törvényjavaslat tárgyában szavazatát neki biztosítja.483 A képviselőházi választások a 

Szabadelvű Párt képviselőházi dominanciáját változatlanul hagyták. Rövid idővel később, 1884 

őszén Tisza miniszterelnök a felsőházi törvényjavaslatot a liberális sajtó várakozásaival 

ellentétben lényegében az 1883. szeptember 23-i minisztertanács által elfogadott formájában 

terjesztette az országgyűlés elé.  

 

4.2.7. Az utolsó módosítások az országgyűlési beterjesztés előtt 

Az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat az uralkodó által jóváhagyott szöveghez képest 

csak néhány kisebb változtatást mutat. Ezek részben Tiszának a főrendekkel 1883 őszén, illetve 

1884 tavaszán folytatott megbeszélése, részben az újabb politikai események nyomán 

történhettek. Így, valószínűleg nem függetlenül a liberális sajtóban megjelent vádtól, mi szerint a 

vegyesházassági törvényjavaslat főrendi ellenzéke a második szavazás során az indigena 

arisztokraták szavazataival tudta elérni a győzelmet, visszakerült a törvényjavaslatba annak 

tilalma, hogy a magyar felsőházban és az ausztriai Urak Házában is tagságra jogosult főnemesek 

mindkét intézményben gyakorolják tagságukat (2. § b) pont). A javaslat mint a fentiekben már 

érintettük, az addigi tervtől eltérően szabályozta a képviselővé választott felsőházi tagok tagsági 

jogát. Az örökös tagokon kívül kimondta az élethossziglan kinevezett tagok, valamint a 

zászlósurak, koronaőrök, a katolikus, görög keleti és izraelita egyházi vezetők felsőházi tagsági 

jogának feléledését, abban az esetben, ha a tagságra jogosító méltóságukat vagy hivatalukat 

továbbra is betöltik. A képviselői mandátumot vállalt protestáns világi főtisztviselő, ha időközben 

felsőházi helyét legidősebb hivataltársa töltötte be, képviselősége megszűnte után nem térhetett 

vissza a tagok közé (11. §). Az átmeneti intézkedések annyiban módosultak, hogy az örökös 

tagságra jogosult családok és az adócenzust teljesítő örökös tagok névjegyzékének elkészítését 

nem tizenkét, hanem huszonegy tagú választott főrendiházi bizottságra bízta volna (21. §). Utóbbi 

névjegyzék közzétételével a törvényjavaslat lehetőséget kívánt biztosítani az adminisztratív hiba 

folytán kimaradt jogosult főnemeseknek a reklamációra (23. §). Végezetül a törvényjavaslatban, a 

beterjesztés 1884 őszére halasztása miatt, az adócenzust teljesítő örökös tagok listájának 

elkészítésekor a teljeskorúság betöltésének vizsgálatakor figyelembe veendő határnap 1884. május 

1-jéről 1885. július 1-jére módosult (21. § b) pont). 
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Tisza a 1884. szeptember 20-i minisztertanácson mutatta be „a főrendiház újjászervezéséről szóló 

törvényjavaslatot azon módosításokkal, melyek a törvényjavaslatnak első ízben történt 

megállapítása óta megváltozott viszonyoknál fogva szükségesnek mutatkoztak”. A 

minisztertanács jóváhagyta a módosításokat és felhatalmazta a miniszterelnököt, hogy az uralkodó 

újabb engedélyének megszerzését követően „mielébb” az országgyűlés elé terjessze a 

javaslatot.484 

 

4.3. A minta kérdése 

A szakirodalom Trefort tervét tekinti a Tisza által készített törvényjavaslat mintájának.485 Tisza 

azonban valószínűleg a főrendiház Deák-pártjának 1870-es tervezetéből, amelyre egyébként 

hivatkozott az országgyűlési vitában, is merített vagy legalábbis figyelembe vette a 

törvényjavaslat összeállításakor.486 Például az 1870-es tervezethez hasonlóan kitért az új örökös 

tagok kérdésére, amivel Trefort nem foglalkozott. Ugyanakkor a törvényjavaslat szövege és 

Trefort terve között a szembetűnő, még az adócenzus nagyságában is megnyilvánuló azonosságok 

mellett jelentős különbségek is voltak. Tisza eredeti tervének megfelelően minden protestáns 

egyházi vezető tagságot kapott volna, szemben Treforttal, aki csak a szuperintendenseket 

részesítette volna tagságban. A főrendiház Deák-pártjának tervében ezen a ponton az „egyházi 

kormányzó” megfogalmazás szerepelt, amely jelenthette akár az összes protestáns felekezeti 

vezetőt, de csak a világiakat is. Trefortnál nem szerepelt az unitárius és az izraelita egyház 

képviselőjének tagsága, a másik két javaslatban azonban igen. Szalai Miklós szerint „Tisza nem 

ment el olyan messzire mint Trefort, aki egyáltalán nem limitálta volna a kinevezett tagok 

számát”,487 valójában − mint láttuk − a miniszterelnök eredetileg (1883 januárjában) 

elképzelhetetlennek tartotta, hogy a kinevezhető tagok számát vagy arányát rögzítsék. Az 1870-es 

javaslat, Trefort koncepciója és a törvényjavaslat egyaránt kihagyandónak tartotta a címzetes 

püspököket a tagok közül. Más a helyzet a főispánokkal: a főrendiház Deák-pártjának tervezete 

(bár Szőgyény visszaemlékezése szerint nem egyhangú döntés eredményeként) meg kívánta 

hagyni őket a tagok között, Trefort és a törvényjavaslat viszont nem. A főbírók hivatalhoz kötött 

tagságának sem az 1870-es javaslatban, sem Trefortnál nem találjuk előzményét. 

A felsőház jogkörére Trefort nem tért ki. A főrendiház Deák-pártjának javaslata szerint a 

kormány az adó- és újoncajánlás kivételével minden ügyet elsőként a felsőházban is 

előterjeszthetett volna. Az 1883-as törvényjavaslatban bővebb volt a kivételek köre: a közös és 

közös érdekű, a véderővel, illetve az állami költségvetéssel (ideértve az adóügyet és a 

kölcsönöket) kapcsolatos ügyekre vonatkozó javaslatok és indítványok egyaránt ide tartoztak. A 

törvényjavaslat ezen a ponton a Szilágyi Dezső által a Szlávy-kormány alatt készített 

operátummal egyezett.488 Tisza Kálmán a felsőház jogkörének ilyetén szabályozását mint láttuk, 

jogkörbővítésként mutatta be indoklásában, de jure azonban jogkörszűkítés lett volna. A 

főrendiháznak a jogköre de jure ugyanis megegyezett a népképviseleti kamaráéval a miniszterek 

vád alá helyezésétől és attól eltekintve, hogy a kormány az állami költségvetés és zárszámadás 
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elsőként a képviselőházban nyújtotta be.489 Utóbbiakra vonatkozóan az 1848:3. tc. 37. §-a azt írta 

elő, hogy a kormány azokat „országgyűlési megvizsgálás, s illetőleg jóváhagyás végett évenként 

az alsó táblánál bemutatni köteles” – nyilván összefüggésben azzal az elképzeléssel, hogy a 

népképviseleti alapon álló képviselőháznak van joga ezek elfogadásával vagy elutasításával 

bizalmat vagy bizalmatlanságot szavazni a kormánynak.490 

 

 

5. A kormány elképzelésének visszhangja, reformjavaslatok 1883 után 

 

5.1. Kossuth Lajos a magyar felsőházról 1883-ban 

5.1.1. Kossuth 1883 decemberében közreadott terve 

A kormány reform iránti megélénkülő érdeklődése és a főrendiháznak az izraelita- keresztény 

vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásakor kifejtett aktivitása hatására az intézmény 

reformjának kérdésére ismét figyelem irányult.491 Kossuth Lajos 1883 decemberében az őt 

születésnapján üdvözlő Ung megyei közgyűlésnek (személy szerint Kende Péter alispánnak) 

küldött, a sajtóban is közzétett levelét használna fel arra, hogy a hazai közvélemény elé terjessze 

nézetét a főrendiház reformjáról.492 Kossuth levelében ismételten kijelentette, hogy „a képviseleti 

rendszernek és a magyar alkotmányosság szellemének logikai követelménye […], hogy a 

municipiumok, mint az intézvényes önkormányzat alkotmányos szervei a törvényhozásban 

egyenesen is részeltetve legyenek.” A gyakorlati megvalósításra vonatkozóan azonban 

módosította korábbi álláspontját: a municipiumok hanyatló vitalitásának mielőbbi „felifjítása” 

érdekében most már átmenetileg megelégedett volna azzal, hogy a főispánok helyét a 

törvényhatóságok követei foglalják el a felsőházban. Kossuth indoklásában abból indult ki, hogy 

„abban minden vélemény-árnyalat egyetért, hogy a reformált felsőházban a főispánoknak helye 

nem lehet”. A főispánokat, átvéve érvelésébe a kormánypárti javaslatokból a történeti alaphoz 

ragaszkodást, „az ősi megyei szerkezet” „alkatrészeinek” tüntette fel, és kijelentette, hogy megyei 

követekkel felváltásuk révén a reform „a népképviselet behozatala által létrejött alkotmányos 

fejlődés követelményének egyenesen szoros történelmi alapon tenne eleget”. 

Kossuth a csak részben választott tagokból álló felsőház célkitűzésének felkarolásával 

párhuzamosan visszatért ahhoz a korábbi gondolatához, hogy a képviselt entitások azonos számú 

képviselőt küldjenek a felsőházba. Ennek következtében terve legalábbis a megyék 

vonatkozásában (ekkori elképzelése szerint ugyanis a törvényhatósági jogú városok nem 

küldhettek volna külön képviselőket a felsőházba) már nem állt elvi ellentmondásban a széles 

körben osztott közjogi állásponttal, amely szerint a törvényhatóságok jogilag egyenlők egymással. 

Kossuth felfogásában a törvényhatóságok felsőházi képviselete egyszerre volt 

összhangban a megyéknek a történeti fejlődés során kialakult alkotmányos feladatával és az 1848-

ban megkezdett polgári reformokkal. A teljesen vagy részben a törvényhatóságok küldötteiből 

álló felsőház gondolatának hirdetése egyszerre jelölt ki konkrét alkotmánypolitikai célt, a 

népképviselet bevezetését a második kamarába, és szolgált taktikai eszközül, ugyanis Kossuth 
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abban bízott, hogy a törvényhatóságoknak a cél érdekében folytatott harca általános politikai 

aktivizálódásukat eredményezi. 

 

5.1.2. Kossuth módosított tervének fogadtatása 

Kossuth levelének megjelenése után most sem alakult ki jelentősebb vita. Az 1880-as évek elején 

megjelent ugyan néhány további cikk is a részben választott felsőház érdekében, mint például az 

Egyetértés már idézett 1883. áprilisi írása,493 és Kossuth levelének publikálása után a 

vegyesházassági törvényjavaslat miatt a kormányt ekkoriban élesen támadó Magyar Állam 

cikkírója kijelentette, hogy „mi is szívesebben látnók főrendiházunkban a ma már túlnyomó 

részben »mameluk-főispán« helyett a vármegyék választotta mint felfelé úgy lefelé független 

követeit”,494 de ezt nem követte jelentősebb mozgalom a koncepció felkarolására. Pártos Béla volt 

az ismét, aki 1884-ben megjelent röpiratában Kossuth már módosult elképzelését próbálta 

népszerűsíteni.495  

1885 folyamán a megyék feladatairól folyó vita során Grünwald Béla támadta Kossuth 

elképzelését, azt hangoztatva, hogy a megyék modern viszonyok között politikai funkciót nem 

tölthetnek be, állami és nemzeti feladatokat nem vállalhatnak.496 Mások nevének említése nélkül 

kritizálták korábbi vagy mostani koncepcióját, további érvként ellene a napi szenvedélyeknek a 

felsőházba kerülését, a partikularizmus veszélyét és azt hozták fel, hogy a felsőház nem 

szerveződhet a képviselőházzal megegyezően, választott alapon.497 

Kossuth Ung megyéhez intézett levelének a törvényhatóságokra gyakorolt közvetlen 

hatása szintén mérsékelt volt. Ung megye 1884 januárjában az országgyűléshez intézett 

kérvényéhez, amelyben kérte, hogy a felsőházban „képviselve a megyék egyeteme, mely magába 

foglalja a vagyonos és értelmes osztályt”498 az év őszéig csak öt megye csatlakozott. Mocsáry 

Lajos baloldali ellenzéki politikus 1884 őszén úgy látta, hogy „a publicistica nem foglalkozik 

annyira ezen nagyfontosságú kérdéssel, mint annak természete megkívánná”.499 Csak a kormány 

főrendiházi reformjavaslatának benyújtása után fordult a törvényhatóságok figyelme a reformterv 

felé, és kapott a Mérsékelt Ellenzék jóvoltából szélesebb publicitást. 

 

5.2. A törvényjavaslat fogadtatása a sajtóban 

Szalai Miklós rámutatott, hogy „alig került nyilvánosságra a miniszterelnök törvényjavaslata, 

azonnal minden oldalról jövő támadások pergőtüzébe került. […] Csak három kérdésben volt az 

egyetértés szinte teljes: abban, hogy az uralkodóház tagjait és a zászlósurakat meg kell hagyni a 

főrendiházban, a főispánok tagságát meg kell szüntetni, és abban, hogy a mágnások számát – a 

működőképesség érdekében – valamiképpen csökkenteni kell”. Szalai szerint „Tisza javaslatát – a 

kormánypárttól eltekintve – minden politikai erő ellenségesen fogadta. A parlamenti ellenzék […] 

demokratikus felsőházat szeretett volna, amelyet közvetett módon […] ugyanúgy az 

állampolgárok választanak, mint a képviselőházat. […] Ezzel szemben maguk a főrendek és a 

klérus jogfosztásnak tartották a szegényebb mágnások és a címzetes püspökök törvényhozási 

jogának megszüntetését, és teljesen elfogadhatatlannak, hogy a főrendek közé egy zsidó vallási 

vezető is bekerüljön. […] A parlamenti ellenzék tehát a választási elvet, a főrendiházi ellenzék 
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viszont az öröklött történelmi jogok tiszteletben tartását hiányolta.” 500 A fenti sorok kissé 

elnagyoltan mutatják be a törvényjavaslat fogadtatását. Valójában – mint látni fogjuk – sem a 

mérsékelt, sem a függetlenségi ellenzék nem állt ki a teljes egészében választott felsőház mellett, 

az arisztokrata tervezetek pedig többnyire nem tartalmazták a címzetes püspökök tagságát, és 

támogatták a cenzus bevezetését. 

A konzervatív és katolikus Magyar Állam elsősorban felekezeti szempontból ítélte meg a 

törvényjavaslatot. Úgy vélte, hogy a törvényjavaslat a kormánynak az ország „lassú, óvatos 

dekatolizálására” irányuló törekvései sorába illeszkedik az által, hogy a címzetes püspökök 

kizárásával 22 főrendiházi helytől megfosztaná a katolikusokat, ellenben „egyéb felekezetek” 24 

helyet kapnának. Az újság a „genialis” gr. Zichy Nándor 1884 tavaszán tett nyilatkozatára 

emlékeztetett, ami szerint a főrendiház többsége vissza fogja utasítani a törvényjavaslatot.501 A 

következő lapszámban ugyanezen cikkíró már higgadtabban szemlélte a javaslatot. Kijelentette, 

hogy a Magyar Állam nem ellenzi a protestáns felekezet képviselőinek tagságát, és még az 

izraelita egyházfőnök tagságába is kész beleegyezni (ez utóbbi álláspontját később módosította), 

három módosítást azonban szükségesnek tart: maradjon meg a címzetes püspökök tagsága, az 

örökös tagoknál a cenzust 2000 forintra, a kinevezhető tagok arányát pedig a tagság hatodára 

szállítsák le.502 A lap 1885 februárjában, a képviselőházi tárgyalás kezdete előtt ezt némileg 

módosítva és kibővítve ismételte meg. Kifejtette, hogy a törvényhatóságok által választott 

tagoknak „nem nagy barátai lévén” kívánja az élethosszig kinevezett tagok számának a tagok 

ötödére leszállítását, a megyés és címzetes püspökök mellett a pannonhalmi és a jászói préposton 

kívül a csornai és a zirci apátnak is tagságot kért, és súlyt helyezett arra, hogy indigenák „jól 

szerzett jogai” kíméletesebben rendeztessenek. 503 

A Mérsékelt Ellenzékhez közelálló Pesti Napló a törvényjavaslat képviselőházi 

benyújtásától kezdve mindvégig a kormány és az ellenzék közötti kompromisszum létrejöttét 

szorgalmazta. A kormány törvényjavaslatát úgy értékelte, hogy abban „van jó is, rossz is”. Úgy 

vélte, „a javaslat a született törvényhozókkal radikálisan bánik el”, és a cenzus bevezetése 

„kettéosztja az arisztokráciát, de magát a felsőházat is e részben sokkal arisztokratábbá teszi, mint 

volt”. A cikkíró azt jósolta, hogy „a minden mérséklő elem nélkül beiktatott dúsgazdag 

arisztokraták és megyés püspökök” és a kinevezett tagok közötti „társadalmi űr” „kellemetlen 

ellentétet fog képezni, mi alacsonyabb cenzus esetén enyhébben nyilatkozik vala”. 

„Demokráciáról beszélni ezen törvényjavaslatnál alig lehet, bürokráciáról igen.” – jelentette ki. 504 

Az újság egy másik cikke a törvényjavaslat szabadelvű jellegét is vitatta (amivel 

önellentmondásba került, hiszen ugyanakkor továbbra is a kormánnyal való kompromisszumhoz 

alkalmas alapnak tartotta a javaslatot).505 Azt is leszögezte, hogy az új felsőházban a kinevezett 

tagok fognak dominálni, ennélfogva „a felsőház nem lesz függetlenebb, mint eddig, de talán 

munkaképesebb, életrevalóbb lesz”. A törvényjavaslat fogadtatását, sorsát a következőképpen 

latolgatta: „Fog-e tetszeni az arisztokratáknak, nem tudjuk, mert vegyes természetű. Az udvar 

igen meg lehet vele elégedve. A kormánypárt mindenesetre. Az ellenzék, azt hisszük, opponálni 

fog. De, hogy a képviselőház elfogadja, kétségtelen. A főrendek elfogadják-e, megválik később, 

mert még nem számoltak vele. Azt hisszük azonban, hogy némi módosítással törvény válik e 

javaslatból.”506 Az újság tehát nem ítélte meg annyira negatívan a javaslatot, mint a Mérsékelt 
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Ellenzék egyik vezetője, gr. Apponyi Albert, aki több évtizeddel később visszaemlékezésében így 

írt „A Tisza-féle főrendiházi reformtervezet teljesen magán hordta az ő politikai rendszerének 

bélyegét. Eszme nem volt benne, de hatalmi növekedésre törekvés elég, még pedig szinte naivul 

leplezetlen507 

Egy a Pesti Napló által közzétett ellenzéki (arisztokrata) vélemény szerint a 

törvényjavaslat elfogadása „feudális arisztokrácia” kialakulását eredményezné. A magyar 

főnemességre nézve „válságosnak” minősítette a törvényjavaslatot, mert az „a legfőbb 

arisztokráciának – a hitbizományosoknak – és a meggazdagodott új mágnás családoknak kedvez, 

ezekre ruházván a főnemesség minden prerogativáját; a régi és középbirtokú főnemességnek 

pedig nyakát szegi s a mágnás proletariátust állapítja meg mint közjogi osztályt”. Az „ügyes 

kormányelnök” azonban azzal az ígéretével, hogy a kinevezéseknél tekintettel lesz a 

kimaradottakra, biztosítani tudja a törvényjavaslat megszavazását – vélte a cikk írója. A Pesti 

Napló nem tudott azonosulni a fenti állásponttal. A cikkhez fűzött szerkesztői jegyzet 

hangsúlyozta, hogy az „elagott és erőtlen, a már csak a múlthoz tartozó főrendiház” helyébe „a 

modern konzervatív érdekeket képviselő” és a magyarság „erős bástyáját” képező felsőházat kell 

állítani, amihez elengedhetetlennek a főnemesek számának csökkentése, ezt pedig „alig lehetett 

más expedienst találni, mint melyet a törvényjavaslat céloz”. 508 Az újság külön cikket szentelt a 

„feudális arisztokrácia” kialakulása veszélyének. Azt a nézetet képviselte, hogy „az elzárkózás s 

bizonyos politikai konzervativizmus a legfőbb arisztokráciánál még nem képez nemzeti 

veszedelmet”, attól pedig nem kell tartani, hogy az arisztokrácia felső rétege kivetkőzik nemzeti 

jellegéből, mert a közvélemény nyomása nem teszi ezt lehetővé, vagy ha mégis megtörténne, „az 

új felsőházban gondoskodva lesz arról, hogy politikailag ez a főnemesség a lehető legkevesebb 

kárt tehessen”.509 Ezek a sorok jól mutatják a Mérsékelt Ellenzék és a konzervatív főrendek 

együttműködésének korlátait. 

 A 48-as Függetlenségi Párt lapja, az Egyetértés a törvényjavaslatot a Tisza-kormánynak az 

államjogi reform terén tett „első merészebb próbálkozásának” tartotta, 510 és több vezércikket 

szentelt neki. Értékelése nem volt mereven elutasító. Előre bocsátva, hogy álláspontja ellenzéki és 

a javaslat sok részletét nem helyesli, sietett leszögezni, hogy „a reformnak terjedelme körülbelül 

megfelel az ország mai hangulatának; megfelel a közállapotok körül jelentkező szükségnek és 

megfelel a kivihetőségnek is”. Az Egyetértés kifogásolta, hogy habár a törvényjavaslat indoklása 

demokráciát emleget, „a születés véletlenén és a korona teljhatalmán nyugszik az új főrendi tábla 

épülete”, és a választás („a demokrácia elve”) csak néhány ponton érvényesül (koronaőrök, horvát 

tagok, protestáns egyházak főrendi képviselői). Kifejtette, hogy a demokrácia elve a felsőházban 

megjelenhet a közvetlen választás alkalmazásával, „eljuthat a választás elvének a vagyon vagy 

érdekképviselet elvébe való befurakodásával s eljuthat más vegyes módokon is, amint Ausztria, 

Olaszország, Franciaország, Amerika stb. példái bizonyítják”. Ugyanakkor arra kérdésre, hogy 

„vajon kell-e, sőt jobban mondva: lehet-e nekünk más nemzetek példáit egyszerűen követnünk?” 

nemmel válaszolt, amit a következő módon indokolt: „A 48-iki átalakulás után szinte természetes 

arra gondolni, hogy a választás módjának s a demokrácia elvének nagyobb tért engedjünk a 

főrendi tábla szerkezetében is. S amaz átalakulásnak nagy hőse, Kossuth gondolt is erre mind 48-

ban, mind különösen azóta. De kik és miként válasszanak? Az érdektársulatok? A gazdasági 

egyletek, kereskedelmi és iparkamarák, ügyvédi és közjegyzői kamarák s több efélék? Vagy a 

municipális hatóságok, a vármegyék és városok? És talán a mostani alkatukban, amikor a 

függetlenség biztosítékai náluk gyengék, közjogi működésre pedig berendezve nincsenek? És 
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aztán akár így, akár valamely közvetett választással szemközt álljanak vagy állíttassanak 

egymással a »kaputosok« és a »szűrösök« − amazok a főrendi táblán, emezek a képviselőházban 

lévén különösen képviselve? Száz nehézség mutatkozik. De sok nehézség sem a most fennálló, 

sem nem az alakítandó intézményekben mutatkozik főleg. Hanem mutatkozik az erkölcsökben, 

melyek nagyon messze állanak még attól az erős demokráciától, mely életrevaló közjogi 

intézményeket tudna alkotni, s melyek még nem érték el a 48-iki alkotásokat sem. […] A 

demokrácia nem támad egyszerre és semmiképp se teremthető meg intézmények által.” A cikkíró 

szerint előbb a szorgalom és munkásság, majd vagyon és nemes műveltség, aztán teljes 

jogegyenlőség, politikai és társadalmi szabadság kell, hogy kialakuljon, és „csak végcélként 

foglalhat helyet a valódi demokrácia az államszervezet alkotó nagy közjogi intézményekben. Mi 

még messze vagyunk a végcéltól e téren. S különösen rossz mai napság a hangulat a valódi 

demokráciára.” 

Végső összegzésként kijelentette, hogy „a mostani viszonyok közt a siker biztos reményével 

semmiféle kormány se vállalkozhatnék az előttünk álló javaslattól lényegesen eltérőnek 

előterjesztésére. Hogy a mostani viszonyokért nem a Tisza-kabinet felelős-e főleg és elsősorban: 

ez más kérdés.”511 Az Egyetértés néhány nappal később külön vezércikket szentelt annak a 

gondolatnak, hogy a törvényhatóságok csak akkor lehetnek majd egészséges tényezői a 

törvényhozásnak, ha intézményi és erkölcsi függetlenséggel rendelkeznek. Enélkül „csak az lenne 

az eredmény, hogy míg a kabinet korteshatalma csak a választókerületek és a képviselőház 

kétharmadára terjed ki, akkor kiterjedne a főrendek illető harmad- vagy negyedrészére is.”512 Úgy 

véljük, hogy a fenti cikkek bepillantást nyújtanak azokba a fenntartásokba és kételyekbe, amelyek 

visszatartották a 48-as Függetlenségi Pártot attól, hogy a teljesen vagy nagyobb részt választott 

tagokból álló felsőház eszméjét képviselje. 

Az Egyetértés az indigenák, a címzetes és felszentelt püspökök, az erdélyi (nem főnemes) 

királyi hivatalosok (ezek száma 1885-re az elhalálozások következtében egy-két főre csökkent), és 

a kisebb birtokú főrendi családok kizárását a tagok közül helyeselte, nagyrészt ugyanazzal az 

érveléssel, mint amit a kormány használt. A főispánok esetében azonban feltette a kérdést, hogy 

„vajon az a püspök, aki egyházi dolgokban kormányoz egy megyét, miért volna inkább helyén az 

országnagyok közt, mint az a főispán, aki állami, politikai és politikai dolgokban tud jól 

kormányozni egy vármegyét?”, és azt tartotta kívánatosnak, hogy a főispánok állásuk 

függetlenségét biztosítva, tekintélyben megerősödve legyenek tagjai a felsőháznak.513 A 

függetlenségi sajtóorgánum a második kamara törvény-kezdeményezési jogának kérdéséhez már a 

törvényjavaslat vitája idején szólt hozzá. A kezdeményezési jog mellett felhozott érveket, hogy a 

felsőház is fokozottan foglalkoztatva lenne és emelkedne a ház tekintélye, „gyerekesnek”, illetve 

„könnyelműnek” tartotta. Úgy vélte, hogy ha a felsőház nem bír „munkaképességgel és 

kötelességérzettel”, akkor úgysem nő a tekintélye. Megjegyezte, hogy a magyar főrendiház soha 

nem érezte szükségét annak, hogy kezdeményező joga legyen, továbbá azt, hogy egy ilyen 

reformhoz az is kellene, hogy az alsóház „alkotmányos hatalma erősebb alapon nyugodjék”.514 

A liberális Pester Lloyd a törvényjavaslatot úgy értékelte, hogy az újjászervezett felsőház 

konzervatív alapon fog nyugodni. Hangsúlyozta, hogy az új intézmény független lesz a 

kormánytól. Rámutatott, hogy a nagy főnemesi családok vagyonilag függetlenek (szinte kivétel 

nélkül több taggal szerepelnek a legtöbb adót fizetők névsorában), a katolikus papság szintén 

független konzervatív elemnek tekinthető, a református felekezetek képviselői, igaz, közelebb 

állnak a szabadelvű irányhoz, de függenek felekezeteiktől, és a kormánytól nem nyerhetnek 
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„reális előnyöket”. A lap várakozása szerint a kinevezett tagok körében is erősebb lesz a 

konzervatív hajlam, mint az újítási vágy, az élethossziglani kinevezésben pedig biztosítékot látott 

a hatalom befolyása és a napi politika túlzott hatása ellen. Úgy vélte, hogy az új intézmény a 

konzervatív és nemzeti eszméket akár a népképviseleti képviselőházzal szemben is védelmező 

intézmény lesz. Az újság ebben látta a felsőház jelentőségét. A javaslatot bizonyítéknak tekintette 

arra, hogy a hazai intézmények természetes fejlődése konzervatív utat követ, ami alól a liberális 

államférfi és a közvélemény sem függetlenítheti magát.515 

A kormánypárti Nemzet annak a reményének adott hangot, hogy „a vitát és a 

törvényjavaslat sorsát megkönnyítik az előzmények és tények, annyival is inkább, mert aligha van 

a jelenlegi magyar törvényhozásban olyan radicalis elem”, amely ne fogadná el a kétkamara-

rendszert, a történeti alapon álló felsőházat, valamint azt, hogy a jogegyenlőség elvének érvényre 

juttatása a ház összetételében egyszerre korkövetelmény és államérdek. A Nemzet élénken érvelt a 

kinevezett tagok mellett: kifejtette, hogy a felsőháznak szüksége van a közügyek terén érdemeket 

szerzett elemekre, a kinevezett tagok állása és jelleme független lesz, egyharmados arányuk 

egyébként is csekély ahhoz, hogy a felsőházat a kormánytól függő intézménnyé váljon. A 

felekezeti egyenlőség érvényesítésében látta a reform legnagyobb pozitívumát. „Ebben van a 

leggyökeresebb átalakítás, ebben hódol a törvényjavaslat legnagyobb mértékben a kor 

követelményének. Ebben nyilvánul legnagyobb mértékben a szabadelvűség. És pedig anélkül, 

hogy akár a katholika egyház mindenesetre kiváló helyzete ezáltal legkisebb mértékben 

alteráltatnék, akár a felekezetek közötti viszony megsértetnék.” – írta az újság. Hozzátette, hogy 

az izraelita felekezet képviselete „most indokoltabb, mint valaha. Ebben nyilvánul az 

antisemitismus legfeltétlenebb és legmagasabb elítélése”. Összességében azt konstatálta, hogy a 

trónbeszédnek a reformra vonatkozó ígérete „komolyan, szépen be van váltva”.516 

A Nemzetnek a törvényjavaslat képviselőházi plenáris tárgyalásának kezdőnapján megjelent 

vezércikkéből a kormánypárti többség önbizalma mellett („a szabadelvű többségnek nemcsak 

számbeli, de erkölcsi ereje s összetartása” is szavatolja a sikert), némi magyarázkodást is kihallani 

vélünk. A cikkíró, miután azt fejtegette, hogy a fennálló helyzet, amikor „a liberalizmus 

küzdelemmel tartja fenn ugyan magát, de éppenséggel le nem veretett”, különösen alkalmas a 

felsőház reformálására, megjegyezte, hogy a felsőház hivatásánál fogva konzervatív tényező az 

államszerkezetben, ezért szervezetében is konzervatív elveknek kell érvényesülniük, különösen 

monarchiákban, ahol a felsőháznak az uralkodó támaszának, valamint a trón és a népképviselet 

közötti közvetítőnek kell lennie. „Ily exigentiákkal szemben a felsőház szervezésénél liberális 

elvnek, oly értelemben, mint azt más politikai intézményekre alkalmazni szoktuk – csak nagyon 

korlátolt mértékben érvényesülhetnek.” – szögezte le.517 

A Nemzet lapszemlét közölt a törvényjavaslat fogadtatásáról. Ebből megtudjuk, hogy a 

liberális, de nem egyértelműen kormánypárti Neues Pester Journal a Nemzettől eltérően értékelte 

a reformjavaslatot. Kijelentette, hogy a törvényjavaslat csak kevéssé felel meg a modern 

eszméknek, az uralkodó demokráciának. Igaz, hogy valamennyi felekezet képviseletet nyer és a 

kinevezett tagokkal „a democratiai elem be van vive a felsőházba”, továbbá „a feudalizmus 

tényleg meg van törve”, de az új felsőház tagsága kétharmad részben mágnásokból fog állni. Az 

újság kételyeinek adott hangot: vajon a reform elég gyökeres-e ahhoz, hogy hosszabb távú 

rendezést biztosítson, továbbá a kormány a jelenlegi főrendek érdekei iránt tanúsított e túlzott 

engedékenysége nem bosszulja-e meg magát. A szintén liberális Pesti Hírlap az értékeléskor más 

hangot ütött meg. Abból indult ki, hogy a főrendiházzal is el kell fogadtatni a törvényjavaslatot, 
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amiből eredően a születési jognak a demokratikus és liberális felfogás keretébe nem illő „merev 

princípiuma” az új felsőházban sem mellőzhető. Úgy ítélte meg, hogy a javaslat ennek ellenére 

„szembetűnő haladást képvisel s nemzeti fejlődésünknek új alapja gyanánt ígérkezik”.518 

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely Nemzet a tagok függetlenségének 

szükségességét hangoztató Pesti Naplót rosszakarattal, hazafiatlansággal, és pártoskodással 

vádolta. „A felsőház összeállításánál nem az a cél, hogy minden tag független legyen, hanem az, 

hogy a felsőbb és nagyobb érdekek s az állás méltóságával járó jogok, fontosabb társadalmi 

tényezők és közegek, mint a parlament határozatainak hivatott ellenőrei, képviselve legyenek. A 

felsőház fontossága nem abban áll, hogy függetlenül, hanem hogy helyesen ítéljen” – jelentette ki 

a kormánypárt erdélyi szócsöve.519 

A Bécsben megjelenő, liberális Neue Freie Presse azt a nézetet képviselte, hogy a 

törvényjavaslat a törvényhozás konzervatív tényezőjének az eddiginél nagyobb befolyást kíván 

biztosítani. Kifogásolta, hogy az új intézmény karakterét a nagybirtokos főnemesség és a 

kinevezett tagok adják majd meg, a felsőházban szélesebb alapokon fekvő érdekképviseletre nem 

lesz lehetőség.520 A bécsi Presse és a prágai Politika ezzel szemben úgy nyilatkozott a főrendiházi 

reformjavaslatáról, hogy az a modern állameszme igényeit összhangba hozza a magyar alkotmány 

és szabadság fejlődése körül történelmi érdemeket szerzett testület iránti tisztelettel. A Presse 

legfontosabb újításnak a kinevezett tagokat tartotta, akiket egyszerre tekintett a modern 

koráramlat megtestesítőinek és a magyar államjogot jelenlegi formájában fenntartani kívánó 

„konzervatív irány” természetes támaszainak. Dicsérte a kinevezettek számáról szóló 

megfogalmazás „ruganyosságát”, amely biztosítja, hogy a törvényhozás három alkotóeleme 

között az egyensúly fenn lesz tartható.521 A Nemzet (már a törvényjavaslat képviselőházi 

tárgyalása idején) ismertette a francia republikánus párt lapjának, a Tempsnek álláspontját is. A 

Temps „egészében véve igen bölcsnek” tartotta a Tisza által benyújtott törvényjavaslatot, és 

megszavazását jósolta. A törvényhatóságok felsőházi képviseletére vonatkozó ellenzéki javaslat 

demokratikus jellegét elismerte, megvalósítását azonban csak olyan országban tartotta 

ajánlatosnak, „ahol az etnográfiai egység elég latitude-t [itt: teret] enged a politikai ügyeknek”. A 

francia újság rámutatott: „a magyarok meg akarják óvni felsőházuk kizárólagos magyar jellegét, 

és annak nemzeti színezetét nem akarják függővé tenni a községi választások esélyeitől”.522 

 

5.3. Beksics Gusztáv támadása az „ultramontán-feudális liga” ellen 

Beksics Gusztáv a keresztények és izraeliták közötti polgári házasságról szóló törvényjavaslat 

főrendiházi elutasítása és az agrárius mozgalom szárnybontogatása nyomán igazolva látta félelmét 

a főrendiház konzervatív tartalmú „életre galvanizálódására” vonatkozóan. Az „agrárizmus és 

antiszemitizmus divatja”, „a vörös kabát és a reverenda kultusza”523 ellen fellépve Timoleon 

álnéven Legújabb politikai divat címmel röpiratot adott közre. Ebben a katolikus főpapság és a 

nagybirtokos arisztokrácia történelmi szerepét áttekintve azt a következtetést vonta le, hogy 

„nemzet- és hazafenntartó osztály a középnemesség volt”. Az 1867-es kiegyezés társadalmi-

politikai jelentőségét abban látta, hogy az arisztokrácia „bűnei feledéséért” cserébe hajlandó volt 

az ország irányítását megosztani a köznemességgel. A „reactionarius eszméknek” a közvélemény 

körében tapasztalható „divatját” érzékelve borúlátóan nézett a főrendiház átalakítása elé: „ne 
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higgye senki, hogy akár a felsőház reformja is békés úton megvalósítható lesz, feltéve, hogy ez 

bár »történeti« alapon álló, de beható reformot akar képezni. […] Csak szorítanánk a felsőházi 

szavazatjogot a főrangú családoknak egy-egy tagjára, vagy emelnénk igen magasra a cenzust, s 

ami fő, tennénk ki a felsőházból a címzetes püspököket, apátokat, perjeleket, akik ott példátlan 

anakronizmust képeznek, mert semmi felsőházi vagy senatusi szervezetben elő nem fordulnak – 

ellenben vennék be a protestáns superintendenseket: majd meghallaná a liberalizmus, mint dörög 

ismét a tiltakozás a »haza« nevében.” – írta. Az tartotta célszerűnek, ha a „liberalizmus” 

átmenetileg (amíg a közvélemény az arisztokrácia mellett van) eláll a reformoktól, de készül „a 

harc folytatására”, mert a hatalmi harc eldöntése után kerülhet csak sor „tartós 

fegyverszünetre”.524  

Beksics a törvényjavaslat ismertté válását követően a Székely Nemzetben megjelent 

cikkében kifejtette, hogy „két pólus” körül látszanak a nézetek csoportosulni: „sokan nagyon 

modernnek, mások pedig nagyon is atavitikusnak[!] képzelik az új felsőházat”. Úgy vélte, hogy „a 

reform valódi sikere” az élethossziglani kinevezést nyerő tagok kontingensének összetételétől 

függ. „Ha a kinevezés főleg csak azokat vinné be az új felsőházba, akiket onnét a cenzus ki fog 

zárni, úgy a reformnak kevés haszna lenne a gyakorlatban. Ellenkező esetben az új felsőház 

alkalmas lehet arra, hogy a magyar társadalom kivonatává, exponensévé váljék, s tranzakciót 

hozzon létre a feudalismus zord exkluzivitása és a modern korszellem között.” Beksics 

aggodalmát az táplálhatta, hogy a miniszterelnök a törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztett 

indoklásában kijelentette, hogy „az élethossziglani tagságra való kinevezéseknél a felsőház első 

alakulásakor figyelem fordítandó azokra, kik a főrendiházban bírt jogukat jelen törvény által 

elvesztik, ha az utolsó három év alatt a főrendiház üléseiben rendesen részt vettek”.525 A politikus-

újságíró kijelentette, hogy noha a kormány tervének megfelelően alakuló felsőházban a születési 

jogon bekerültek száma a korábbinak kevesebb, mint a fele lenne, a „feudalizmusnak és 

klerikalizmusnak” mégsem lehet oka panaszra, ugyanis „a születési jog a magát túlélt angol 

felsőházon kívül sehol sincs annyira elismerve, mint lesz az új magyar felsőházban”, és az 

egyházi érdekek sincsenek sehol máshol olyan mértékben képviselve. Beksics írása végén arra 

figyelmeztetett, hogy „a magyar liberálizmus elmehetett a történeti jogok respektálásában 

bizonyos határig; de minden lépés által, melyet e határon túl tenne, önmagát kompromittálná s 

lemondását írná alá.”526 

A Beksics Gusztáv pályáját kutató Müller Rolf összegzése szerint a publicista-politikus 

„felismerte, hogy a polgárosodó, de még számos feudális örökséggel terhelt nemzet nem mutatja a 

főnemesség iránt más európai államokban tapasztalható gyűlöletet, de ez nem jelentette azt, hogy 

ő ne akarta volna politikai szerepüket korlátozni. A két hagyományos vezetőréteg politikai 

befolyásának megmetszése jelent meg főrendiházi reformelképzeléseiben.”527 

 

5.4. Röpirat a címzetes püspökök tagsága mellett 

Majer István címzetes püspök528 1884-ben névtelenül közreadott pamfletjében emelte fel szavát a 

„titularis episcopusok” felsőházi tagsága érdekében.529 Majer nem tartozott a főrendiház aktív 

                                                           
524

 [Beksics G.]: Legújabb politikai divat, i. m. 5., 85–86., 126., 127. 
525

 KI 1884–1887. 1. köt. 25. sz. 145. 
526

 Beksics Gusztáv: Az új felsőház. Székely Nemzet 1884. (2. évf.) nov. 1. (168. sz.) 1. 
527

 Müller R.: Beksics Gusztáv, i. m. 128. 
528

 Majer (Mayer) István (1813–1893) római katolikus pap, stagnói címzetes püspök, pedagógus, grafikus. 1891-

ben Simor János prímás halálát követően az esztergomi érseki szék helynöki tisztét töltötte be.  
529

 A címzetes püspök volt minden olyan fölszentelt püspök, aki nem a szó szoros értelmében vett 

megyéspüspök. A címzetes püspököknek nincs egyházkormányzati hatalmuk nincs abban az egyházmegyében, 

melynek címét viselik. A magyar király a korona alá tartozó vagy tartozott országokban egykor létezett, de 

megszűnt egyházmegyék címeit adományozta a főkegyúr jog keretében. E címek viselőit, kivéve a belgrádit és 
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tagjai közé, az 1880-as évek elején hivatalos elfoglaltságaira hivatkozva több ízben szabadságért 

folyamodott, 1883-ban azonban részt vett a középiskolai oktatásról szóló, valamint az izraelita-

keresztény vegyesházassági törvényjavaslat névszerinti szavazásán. Ellenségesen viszonyult a 

főrendiházi reformhoz, a törvényjavaslat megszületésének hátterében „titkos rúgóként” az 

államhatalom „túlterjeszkedési szándékát” és a kormánypárt „antikatolikus aspirációját”, a 

katolikus többség „túlszárnyalásának” szándékát feltételezte. Elmarasztaló ítélete szerint a 

kormány a törvény által fel akarja számolni a független főrendiházat, amely „külföldről importált 

idegen és a magyar keresztény társadalom nézeteivel ellenkező eszméknek, a féktelen 

liberalizmusnak útját állja”. Kifejtette, hogy a címzetes püspökök tagságának megszüntetése 

egyházpolitikai kérdés is. Külföldi (angol, német, orosz) példákkal igyekezett bizonyítani, hogy a 

felsőházi tagság vonatkozásában nem egyedi magyar jelenség a felekezeti paritás hiánya.530 

Felrótta, hogy noha a törvényjavaslat indoklása a történeti fejlemények és jogok iránti 

tiszteletre hivatkozik, figyelmen kívül hagyja az 1687:10. tc.-et, amely a címzetes püspökök 

tagságát is tartalmazza, amikor az ülésrendről ír.531 A javaslat a címzetes püspökök kihagyására 

vonatkozó mindhárom érvét − ne legyen túl magas az egyházi tagok száma, a címzetes püspökök 

nem képviselnek vagyont, nem rendelkeznek olyan működési körrel, amely az állam élet 

mozzanatait is érintené − igyekezett megcáfolni. Rámutatott, hogy éppen a címzetes püspökökkel 

együtt rendelkezne a katolikus egyház arányos képviselettel a felsőházban. A 24 címzetes 

püspökkel532 elvileg összesen ötven katolikus főpap lenne tag, ez számítása szerint az új 

felsőháznak mindössze tizedét tenné ki. A gyakorlatban (a betöltetlen püspökségek és egyes 

főpapok hivatalos elfoglaltsága vagy előrehaladott kora miatti távolléte következtében) félszáznál 

kevesebben lennének jelen. A katolikus és protestáns népesség arányából kiindulva 31 katolikus 

főpap és 13 református, evangélikus és unitárius egyházi főnök felsőházi tagságát tartotta 

jogosultnak. Higgadt, széles tudományú férfiaknak nevezte a címzetes püspököket. A 

„demokratikus hajlamok” elterjedtségére tekintettel arra is felhívta a figyelmet, hogy a katolikus 

főpapok általában a „középosztályból” vagy szegényebb rétegekből származnak, és tehetségüknek 

köszönhetően küzdötték fel magukat a magasabb polcra, és ezáltal mind a nép és nemzet érdekeit, 

mind a „magasabb érdekeket” képesek átlátni és átérezni.533 Rámutatott, hogy a katolikus 

főpapság jelentős szellemi tőkét képvisel, királyok nevelői, tanárok, akadémikusok, irodalmárok, 

„a közművelődés és jótékonyság derék munkásai” származtak körükből. Felhozta azt is, hogy 

1848-ban hazafiságával számos főpap kitűnt. Majer igazságtalannak tartotta, hogy a 

törvényjavaslat indoklása csak a római katolikus felekezet képviselőiénél nem támasztja 

követelményül a vagyonosságot. Kijelentette, hogy a címzetes püspökök a káptalanok tagjaiként 

igenis képviselnek vagyont, a megyéspüspökök tanácsosaiként, tanfelügyelőként, a püspök 

helyettesként működve pedig van „az állam életmozzanatait érintő” működési körük (szemben a 

főurak nagy részével). Végezetül a címzetes püspökök által az Osztrák-Magyar Monarchia 

birodalmi politikájában betöltendő szerepre utalt: ők „képviselik a századok által megszentelt 

nemzetünk történelme fényes emlékeit, a magyar apostoli királyság jogainak folytonosságát s oly 

                                                                                                                                                                                     
tinninit (kninit), nem szentelték föl, választott püspöknek nevezték őket. „Címzetes püspök” szócikk. M. 

katolikus lexikon. 2. köt., i. m. 237−238. 
530

 [Majer I.]: Hazafiui komoly szavak, i. m. 3–5. 
531

 Valójában a törvénycikkben a főpapokra vonatkozóan csak annyi szerepel, hogy „a tisztelendő egyházi 

rendek ülése maguk közt kölcsönösen s illőképen részükre elintézve lévén” az artikulus a többi főrend 

ülésrendjéről intézkedik. 

Az 1647:99. tc. megújította az 1608. évi koronázás előtt hozott 6. tc.-t, amely szerint azokat a püspököket, 

akiknek egyházukban püspöki székhelyük vagy az országban püspöki birtokjogaik nincsenek, nem szabad a 

tanácskozásokhoz bocsátani. Ennek ellenére a címzetes püspökök felső táblai részvételének szokása továbbra is 

megmaradt. Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 47. 
532

 A Magyar katolikus lexikon 33 címzetes püspökséget sorol fel. 
533

 [Majer I.]: Hazafiui komoly szavak, i. m. 8–9. 
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katholikus püspökségeket, melyek idővel – miként méltán igényelhetjük is – realisokká válhatnak, 

sőt már is a magyar sz. korona egykori részének Bosznia visszahódításával idő és politika 

engedtével csakugyan létrehozhatók.”534 A Nemzetben megjelent értékelés szerint a röpirat 

szerzője „ügyesen, legtöbb helyütt kellő tárgyilagossággal csoportosítja” a címzetes püspökök 

melletti érveket. A kormánypárti újság azonban kifogásolta, hogy a röpirat a Szabadelvű Pártot 

antikatolikus aspirációkkal, féktelen liberalizmussal és a szabadkőműves páholyokkal való 

kapcsolattal vádolta.535 

Majer püspöknek a tagsági jog megőrzésére irányuló próbálkozása végül mérsékelt 

eredménnyel járt. A több tucat címzetes püspök közül kettő (a pápa által felszentelt belgrádi és 

knini püspök) megőrizhette tagsági jogát. Saját személyére nézve aktivitásának az lett a 

következménye, hogy a főrendek 1885 májusában a ház élethossziglani tagságra jogosult ötven 

tagja közé választották. Az év decemberében azonban agg korára hivatkozva felmentést kért a 

megjelenés alól. Ahogy korábban, úgy 1885 után sem szólt hozzá egyetlen ízben sem a ház 

tanácskozásaihoz. 

 

5.5. A törvényjavaslat egykorú elemzései a Budapesti Szemlében  

5.5.1. Nagy Ernő politikatudományi értékelése 

Nagy Ernő jog- és államtudós536 a Budapesti Szemlében közreadott értekezésében a főrendiházi 

reform kérdését „mélyebbre ható elemzésnek” szándékozott alávetni, „az intézményt kellő 

világításba helyezni és ezzel a tévedéseket kimutatni”.537 Valójában munkájában alapvetően a 

kormány javaslatának helyességét próbálta államtudományi szempontból alátámasztani, és néhány 

kisebb módosítást indítványozott a javaslaton. Bevezetésként kijelentette, hogy a törvényhozó test 

szervezésénél az egység eszméjéből kell kiindulni, „s nincs hamisabb és károsabb fölfogás, [mint] 

mely a két kamarát egymással ellentétbe helyezi, mindeniknek más-más rendeltetést tűzve ki.” 

Elhibázottnak tartotta tehát azt a felfogást, amely a képviselőház liberális, a felsőházat 

konzervatív intézménynek tekinti.  

Kemény Zsigmond véleményét idézte, amely szerint „[a] két kamara rendszer alapeszméje nem 

kizárólagos conservatio, hanem azon törekvés, hogy alapos vizsgálat, kölcsönös engedékenység a 

megoldásokat elősegítse”. Hangsúlyozta, hogy a törvényhozó test az állam akaratát fejezi ki, az 

alkotmányos állam pedig nem ismerhet más érdeket magáénak, csak a közérdeket, ezért téves 

lenne a felsőházat felekezeti, nemzetiségi, vagyoni vagy származási érdekek megjelenítőjének 

tartani. 

Nagy Ernő úgy vélte, a felsőházat mindenkor az állam arisztokráciájából kell összeállítani. 

Ez a réteg a népszerűségre támaszkodó alsóházon kívül áll és egyéni képességei következtében 

hivatott a törvényhozási munkára.538 Saját korának arisztokráciáját „a vagyonos osztályban” látta, 

ennek tagjai „a vagyont mint eszközt fölhasználva egyéniségök által kiemelkednek s vezetői 

lesznek a társadalomnak”. Nagy ragaszkodott a történeti jogfejlődés elvéhez, amelyet úgy 

magyarázott, hogy „a természetben nincs ugrás; vagyis a lassan változó és alakuló élettel a jog 

lépést tartson”. A főrendiház addigi alkotóelemei közül az új felsőházban helyt kívánt adni a 
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 [Majer I.]: Hazafiui komoly szavak, i. m. 11–18., 22. 
535

 [Cím nélkül]. Nemzet 1885. (4. évf.) dec. 7. (reggeli kiad.) (815.-337. sz.) 1. 
536

 Nagy Ernő (1853−1921) jog- és államtudományi doktor, 1895-től az MTA levelező tagja. 1877−1880 között 

a kormánytól kapott ösztöndíjjal németországi és párizsi felsőoktatási intézményekben tanult. Hazatérve a 

nagyváradi királyi jogakadémia közjog és politika tanszékére helyettes, majd 1885-ben rendes tanári kinevezést 

nyert. 1912-ben a budapesti egyetem jogi karának Közjog- és Közigazgatási Jogi Tanszékére került át, ahol 

1918-ban nyilvános rendes tanári címet és jelleget kapott. A pozitivista közjogi irányzat egyik prominens 

képviselője volt. Arczt I.: A „politikai tudományok” oktatása, i. m. 138−139. 
537

 Nagy E.: A felsőházi kérdéshez, i. m. 53. 
538

 Nagy E.: A felsőházi kérdéshez, i. m. 55−59. 
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római katolikus megyéspüspököknek, de nem a felekezet képviselőiként, hanem kitűnőségük és 

tekintélyük révén. Hasonló indoklással akarta a többi felekezet főpapjait is tagságban részesíteni. 

Arra az esetre, ha a tagok között meg kell szorítani a főpapok számát, a törvényjavaslatban 

szerepelő, véletlenen alapuló szolgálati időtartam helyett a kebelbeli választást ajánlotta. A 

kormány javaslatával ellentétben a zászlósúri méltóságokat, mivel tartalmilag kiüresedettnek 

tartotta őket, nem kívánta tagságban részesíteni. A törvényjavaslathoz hasonlóan érvelt a 

főispánok ex officio tagsága ellen és az egyéni érdemek esetleges felsőházi tagsággal jutalmazása 

mellett. Megállapította, hogy Magyarországon a főnemességgel tekintélyben egyelőre semelyik 

más réteg sem versenyezhet, azonban az arisztokráciának csak az ősi földbirtokkal és abból 

származó „biztos vagyonnal” rendelkező tagjai képesek arra, hogy anyagi függetlenség 

birtokában, gondos nevelésben részesülve, a külföldi viszonyok ismeretében és bizalmas 

összeköttetésben állva az államügyeket alakítóival önmagukat a partikuláris érdekek fölé 

helyezzék. Nagy Ernő a 3000 forintos adócenzus sokallóit azzal intette le, hogy így is a született 

törvényhozók képezik majd az új felsőház többségét. Azt javasolta, hogy ha száz év alatt nem éri 

el egy család ismételten a jogosultsághoz szükséges cenzust, akkor szűnjön meg tagsági joga 

feléledésének lehetősége. 

A Mérsékelt Ellenzék koncepciójában a felsőháznak szerepet szánt a vagyonos nemesség 

politikai szerepének erősítésében. Nagy ezzel az elgondolással vitatkozott, amikor kijelentette, 

hogy „oly nemesség […], mely a közfelfogásban kiválóságát rég elvesztette, intézményekkel 

vissza nem állítható. Ha a nemesség régi befolyása után vágyik, a restaurálás munkáját elsősorban 

magának kell végezni saját kebelében az által, hogy a változott viszonyokhoz alakul.” A „kor 

arisztokratáinak”, vagyis az egyéni képességük révén tagságra érdemes személyeknek 

kiválasztásában a nemzet általi közvetlen választást és törvényhatóságok általi választást egyaránt 

elvetette. Utóbbi ellen azzal érvelt, hogy a megye már nem államügyeket intéző, hanem 

„közigazgatási test”. A kormány javaslatával szemben Nagy mégis teret volna némi engedett a 

választásnak, hiszen felvetette, hogy a „rendeltetésüknél fogva kitűnő elemekből alakult 

testületek” (egyetemek, akadémiák) kebelbeli választással szemeljenek ki alkalmas tagokat. Az 

uralkodó általi kinevezésre csak azt az észrevételt tette, hogy kívánatos az, hogy „a kinevezendő 

bizonyos államférfiúi ismeretekkel is bírjon”. Elképzelhetőnek tartotta, hogy részben az 1831. évi 

francia alkotmányt kövessék, vagyis bizonyos magas kvalifikációt igényelő állások betöltéséhez 

kapcsolódjanak a kinevezések. A törvényjavaslatban is szereplő magas bírói állások mellett a 

legmagasabb katonatiszti fokozatokat is ilyennek ítélte. 539 

 

5.5.2. Zichy Antal eszmefuttatása a felsőház törvénykezdeményezési jogáról 

A felsőházi törvényjavaslatnak a felsőház jogkörére vonatkozó pontjáról hosszabb parlamenti vita 

alakult ki. A vitához annak képviselőházi tárgyalását követően a sajtó hasábjain szólt hozzá Zichy 

Antal publicista, történész, politikus. Az általa a napi politika felett álló folyóiratként jellemzett 

Budapesti Szemlében megjelent tanulmányában „minden pártnézetet egyaránt latra vető és semmi 

személyes rokon- vagy ellenszenvtől nem sugallt tárgyilagos kritikát” kívánt nyújtani a felsőház 

törvénykezdeményezési jogáról.540 A szerző az 1870-es években a kormány kodifikáló 

bizottságának tagja, az 1872−1875. évi és az 1884−1887. évi országgyűlésen kormánypárti 

képviselő volt, 1887-ben a főrendiház tagjává nevezte ki az uralkodó.541 Ahogy pályaképe alapján 
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 Nagy E.: A felsőházi kérdéshez, i. m. 74−75., 78−86. 
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 Zichy A.: A felsőház kezdeményező joga, i. m. 151. 
541

 Zichy Antal (1823−1898) az országos politikába az első népképviseleti országgyűlés képviselőjeként 

kapcsolódott be, 1849-ben a Békepárthoz csatlakozott. 1868-ban részt vett a népoktatási törvény 

megalkotásában, később budapesti tanfelügyelőként tevékenykedett. Drámaíróként is sikeres volt, 1866-ben a 

Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta. 1892-től az MTA I. osztályának elnöke volt. Széchenyi István hírlapi 
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sejthető, érvelése a liberális kormányzati politika eszmekörében mozgott. Értekezése alaptézise az 

volt, hogy „a kezdeményezés joga, melyet a mostani képviselőház, tudtunkkal először, adott meg 

a felsőháznak, ezt nem illeti meg, s gyakorlatba véve sok bajnak lehet szülő oka”. 

Zichy vitán felül állónak tekintette, hogy a főrendiháznak korábban nem volt 

kezdeményezési joga, legfeljebb az alsótáblával közösen kiállított mixta deputatiók 

(vegyesbizottságok) keretében. Valóban nem találunk arra példát, hogy a főrendek542 vagy a 

kormány a főrendiházban indítványozott vagy terjesztett volna elő törvényjavaslatot, azonban a 

magyar jog tételesen nem mondta ki ennek tilalmát sem (a költségvetéstől és a zárszámadástól 

eltekintve). Tisza a törvényjavaslat indoklásában jogkiterjesztésként tüntette fel és gyakorlati 

szemponttal (az országgyűlési munka gyorsításával) indokolta annak kimondását, hogy a 

felsőházban is kezdeményezhető, illetve benyújtható törvényjavaslat a véderőt, a pénzügyeket, 

valamint a közös és közös érdekű ügyeket érintők kivételével. Több nyugat-európai országban 

hasonló módon korlátozták a második kamara kezdeményezési jogát. Angliában az adó- és 

pénzügyi törvényjavaslatok csak az alsóházból indulhattak ki.543 A belga alkotmány 27. cikke 

kimondta, hogy először a képviselők kamarája elé terjesztendők az állami költségvetés és 

zárszámadás, valamint a hadilétszámra vonatkozó törvényjavaslatok.544 

A törvényjavaslat előzetes tárgyalására kiküldött képviselőházi bizottság javaslata a 

felsőházban nem kezdeményezhető ügyek körét a Tisza által javasolthoz képest bővíteni kívánta, 

sőt a tételes felsoroláshoz hozzáfűzte, hogy „csak a képviselőházban kezdeményezhetők még azon 

ügyek is, melyekre nézve azt külön törvény elrendeli”.545 Zichy ezt úgy értékelte, hogy a felsőház 

elvben megkapta a kezdeményezés jogát, de gyakorlása annyi kivételhez lenne kötve, hogy 

illuzórikussá válna. Zichy különbséget tett a felsőház tagjainak és a kormány tagjainak 

kezdeményezési joga között. Azt hangoztatta, hogy a törvényhozás minden tagjának meg kell adni 

a jogot, hogy a törvényhozás körébe tartozó bármilyen tárgyban indítványt tegyen. A felelős 

miniszter azonban nem kezdeményezhet törvényt a felsőházban, sőt a felsőház tagjai által 

benyújtott törvényjavaslatokra nézve sem nyilatkozhat addig, amíg nem tudja, hogy álláspontja a 

képviselőház többségének támogatását élvezi-e, és „nem szabad neki a felsőház előre kinyert 

tetszésével mintegy pressiót gyakorolni az alsóház szabad elhatározására”.546 Zichy visszásnak 

tartotta a felsőház jogkörének rendezésekor az intézmény tekintélyének emelésére hivatkozást, 

mert úgy vélte, hogy a törvényhozáson belül a fő tekintély a képviselőházat illeti meg.547 Az 

időnyerést indokként felhozni szintén nem tartotta szerencsésnek, mert ha a felsőházban kezdenek 

egy ügyet tárgyalni, akkor az intézmény mérséklő, felülvizsgáló hivatása nem érvényesülhet. 

                                                                                                                                                                                     
cikkeinek, beszédeinek és naplóinak kiadója és a „legnagyobb magyar” egyik életrajzírója is volt. Szinnyei J.: 

Magyar írók élete és munkái. 14. köt., i. m. 1811−1814. h. 
542

 Az általunk talált egyetlen kivétel gr. Pongrácz Károly volt, aki 1872-ben sikertelenül próbálta elérni, hogy a 

ház a Ludovika Akadémia legalább jó eredménnyel végzett növendékeinek a közös hadseregbe soroztatás alól 

való felmentése tárgyában készített törvényjavaslatát tárgyalás alá vegye. FN 1872−1875. 1. köt. 1872. okt. 8. (9. 

ülés) 54. 
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 Concha Gy.: Újkori alkotmányok. 2. köt., i. m. 270. 
544
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Zichy azt javasolta, „ha a felsőház idejét akarják hasznosítani, ám adják át neki a kérvények 

tárgyalását. […] Ha a felsőház tekintélyét akarják emelni, ám tegyék őt bíróvá a megtámadott 

képviselő-választások fölött.”  

Mire azonban Zichy értekezése megjelent, a paragrafus sorsa eldőlt. A főrendiház hármas 

bizottsága (Zichy szerint „ellentétes okokból” és felfogással, mint ő) a status quo meghagyását 

javasolta, amit a miniszterelnök elfogadott. A törvényben ennek megfelelően a bekezdés így 

szerepelt: „A főrendiház jogköre az, ami volt, a kezdeményezésre is marad az eddigi gyakorlat 

addig, míg az iránt, hogy mely ügyek legyenek a törvényhozás mindkét házában, s melyek 

kizárólag a képviselőházban kezdeményezhetők, külön törvény nem intézkedik.” 

 

5.6. Gr. Zichy Jenő a választott tagok ellen 

A Zichy Antalhoz hasonlóan szabadelvű párti képviselő gr. Zichy Jenő548 1885 elején az 

országgyűlési vita kezdete előtt megjelent röpiratában szólt hozzá a törvényjavaslat vitájához. A 

kormány javaslatát alapvetően ő is elfogadta, néhány ponton azonban – kortárs ellenzéki 

megállapítás szerint a kormánypártból egyedüliként549 – módosítást javasolt. Felvetette, hogy a 

cenzust, tekintettel az erdélyi mágnásokra, 3000 forintról 2500 forintra szállítsák le.550 Ez 

egyébként az örökös tagok számának csak csekély emelkedését eredményezte volna.551 Zichy a 

protestáns felekezetek részéről (katolikus mintára, de a protestáns felekezeti szervezetnek 

ellenmondóan)552 csak a püspököket kívánta tagságban részesíteni, a világi vezetőket nem. 

Javasolta, hogy katolikus egyházból a nagy múltú és az oktatásban jelentős érdemeket szerzett 

csornai premontrei konvent, a zirci cisztercita apátság (amely ráadásul jelentős adót is fizet) és a 

piaristák képviselője is tagságot nyerjen.553 Az ország zászlósainak tagságát helyeselte, és annak a 

reményének adott hangot, hogy ezek a méltóságok újra tartalommal fognak megtöltődni, ha az 

uralkodó többet tartózkodik majd Magyarországon és rendszeres udvartartása lesz. Zichy azt 

kívánta, hogy Budapest város főpolgármestere is felsőházi tagságot nyerjen, „mert illő, hogy az 

ország szíve, az intelligentia és vagyon gyúpontja, első választott és a király által megerősített 

tisztviselője által, a felsőházban képviselve legyen.” Utalt a bécsi főpolgármester urak házabeli 

tagságára.554 

Zichy röpirata második felében a felsőházi tagok választásának kérdésével foglalkozott. 

Sorait gr. Andrássy Gyulához intézte (röpiratát is neki ajánlotta), akinek 1848-as fellépését annak 

érdekében, hogy a politikai jogok kiterjesztését ne kísérje azok elvétele másoktól, politikailag 

aktuális példának tartotta. Andrássy 1884 elején a főrendiházi reformmal kapcsolatos 

állásfoglalásával, amelyben a tagok egy részének választása mellett emelt szót és fellépett a 

tömeges élethossziglani kinevezés lehetősége ellen, azonban Zichy csak részben értett egyet.555 

Zichy alapállása az volt, hogy „a választás útján az egyéni érdekeknek, napi szenvedélyeknek 
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lenne kiszolgáltatva a tagság összetétele”, és a felsőház alkalmatlan lenne arra, hogy független 

testületként közvetítsen az alkotmányos királyság és a népképviselet között.556 Az élethossziglani 

tagok kinevezésében lehetőséget látott „a parlamentáris, vagy kiváltság nélküli” arisztokrácia 

megteremtésére, a felsőház felfrissülésére és oligarchikus jellegének megszűnésére, a 

közvélemény iránti fogékonyságának megnövelésére. A „peer-schubot” azonban „opportunus 

intézménynek” tartotta. Úgy ítélte meg (Anglia példája nyomán), hogy a prorogációk 

(elnapolások) által is el lehet érni a kívánt eredményt, tömeges kinevezésre nincs szükség. 

Javasolta, hogy a törvénybe ne csak a kinevezhető tagok arányát szabják meg, hanem azt is, hogy 

egy ülésszak alatt mennyi tagot lehet kinevezni (ez végül megvalósult, de nem Zichy, hanem a 

főrendiház hármas bizottságának kezdeményezésére). 

Zichy Jenő elvi elutasítása ellenére számba vette a felsőház tagjainak választásának 

lehetséges külföldi mintáit. A norvég mintát, ahol a képviselőház választotta a maga kebeléből a 

felsőházat, azzal vetette el, hogy „ki látott oroszlánnak ágyékából mézet? Micsoda tarka felsőház 

lenne ebből!”557 Belgiumban ugyanazok a választókerületek választották a senatus tagjait, mint a 

képviselőket, de magasabb adócenzus mellett. Ezt Magyarország államjogi helyzete miatt nem 

tartotta adaptálhatónak: „A választás az uralkodóházhoz való viszonyt szenvedélyek hatásának 

tenné ki.” Egyébként sem rokonszenvezett azzal a jelenséggel, hogy „a tőke a democrátiának 

modern uralmát képezi”. Úgy vélte, a virilisták „nálunk egyébre sem képesek, mint tisztújításkor 

választani, képviselőválasztáskor korteskedni”, ezért ellenezte azt az elképzelést is, hogy ők 

válasszanak a felsőházba élethossziglani tagokat. Zichy az ellen a javaslattal szemben, hogy a 

felsőház tagjainak harmadát a megyék az Amerikai Egyesült Államok szenátusának mintájára 

válasszák, azt a már említett ellenérvet hozta fel, mi szerint Amerikában az államfenség az unió és 

az egyes államok között megoszlik, ezzel szemben a magyar állam egységes. Úgy vélte, a megyék 

régi politikai hatalmát lehetetlen visszaállítani; a Tisza által beterjesztett felsőházi reform nyomán 

a súlypont a képviselőházban maradna, a megyék általi választás ezt az egyensúlyt csak 

megzavarná.558 A kormánypárti Nemzet 1885. február 10-i számában mindössze egy tárgyilagos 

ismertetést közölt Zichy röpiratáról. 559 Valószínűleg nem véletlen egybeesés volt, hogy az újság 

ugyanaznapi vezércikke hangsúlyozta, hogy a Szabadelvű Párt összetartásának „a 

legimponálóbban kell nyilvánulnia” a tárgyalás során.560 A mérsékelt ellenzéki Pesti Napló Zichy 

közéletben elfoglalt állására tekintettel ismertette nézeteit, de azokat „ridegen konzervatívoknak” 

tartotta.561 A konzervatív-katolikus Magyar Állam megengedőbben nyilatkozott: „ha véleményét 

nem is fogadhatjuk el mindenben, az általa felvetett javaslatok között van – jó is.” – írta.562 

 

5.7. Egy arisztokrata kompromisszum-javaslata (Die Reform des ungarischen Oberhauses) 

1885 elején, még a kormány és a főrendek közötti kompromisszum létrejöttét megelőzően látott 

napvilágot Bécsben az a német nyelvű röpirat, amely a kormány és a főrendiházi konzervatívok 

megegyezését kívánta előmozdítani. Szerzője magát a főrendiház arisztokrata tagjaként mutatta 

be, akit a kormány 1884 elején tanúsított magatartása késztetett politikai aktivitásra. A főrendiház 

megalázását látta ugyanis abban, hogy Tisza miniszterelnök „nem tudva elviselni” a 

vegyesházassági törvényjavaslat leszavazását, azt változatlan formában sietve ismét a második 
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kamara elé terjesztette, és nyomást fejtett ki a többség biztosítása végett. A röpirat szerzője a 

miniszterelnök főrendiházban elszenvedett kudarcával hozta összefüggésbe az intézmény 

átszervezésének „erőltetését”.563 Azt vizsgálta, hogy a kormány újjászervezési terve figyelembe 

veszi-e a felsőház rendeltetését. A felsőháznak kortársaihoz hasonlóan ő is stabilizációs szerepet 

tulajdonított, arra hivatkozott ugyanis, hogy a 19. században a parlamentáris élet döntő faktora a 

képviselőház. A felsőház feladatának azt tartotta, hogy a széles választójog következtében 

képzetlen, az agitáció által könnyen hozzáférhető néprétegek által választott alsóház esetleges 

elhamarkodott döntéseit megakadályozza vagy jóvátegye. A választott és a kormány által 

kinevezett tagokból álló felsőházból hiányolta a függetlenséget, szemben az alapvetően születési 

alapon szerveződő, nagybirtokos főnemesekből álló főrendiházzal. Helyeselte, hogy a 

kormányjavaslat ki kívánja zárni a tagok közül a függő helyzetű főnemesi „proletariátust” és 

főispánokat. Úgy vélte azonban, hogy a törvény a kormánnyal szemben ellenállásra képes 

arisztokráciát is eltávolítaná a felsőházból, és egy olyan szenátust eredményezne, amely teljesen a 

kormány kezében van.564 Ennek megfelelően túlzottnak tartotta, hogy a javaslat alapján az addigi 

egyötöddel szemben a tagság felét tegyék ki a közvetlenül vagy közvetve kinevezett tagok. A 

Taaffe-kormány eljárására hivatkozva azt jósolta, hogy mivel minden miniszterelnök a saját 

híveiből álló többséget kíván a felsőházban, ezért a kormányok maximálisan számban neveztetnek 

majd ki élethossziglani tagokat.565 Úgy vélte, hogy mivel a kormány az élethossziglan 

kinevezettek számának növelésére törekszik majd, a törvényjavaslat alapján viszont minden 

élethossziglan kinevezett tagra két születési jogon tagnak kell jutnia, ezért az arány fenntartására 

örökös tagságban részesülnek majd vagyonos bevándorlók, akiknek csak nagybirtokot kell 

vásárolniuk ahhoz, hogy örökletes tagságot nyerhessenek. Azt jósolta, hogy mindez társadalmi és 

nemzeti szempontból káros következményekkel jár majd: egyes nagy múltú mágnás családok 

(mint a Csáky, Wesselényi, Perényi, Forgách) elveszítik tagsági jogukat, az elszegényedett 

mágnásifjak számára főnemesi címük terhet jelent majd a megélhetésért folytatott küzdelemben, a 

szlovák és a román vidékeken pedig „kozmopolita kezekbe” kerülnek a birtokok.566 A szerző tehát 

azzal riogatott, hogy a reform csak felerősíti a tőle függetlenül a magyarországi kapitalizálódás 

folyamatában valóban megfigyelhető jelenségeket (egyes főnemesi családok deklasszálódása, az 

ipari és kereskedelmi tőke egy részének földbirtokba áramlása). 

A röpirat írója azt javasolta, hogy a felsőházban háromszáz helyet születés és választás 

(horvátok), százötven helyet közvetlen és közvetett kinevezés (élethossziglani kinevezés és 

hivatal) útján töltsenek be. Hivatalánál fogva helyet szánt a budapesti főpolgármesternek, a 

fővárosi kereskedelmi kamara elnökének, a budapesti egyetem rektorának és a tudományos 

akadémia elnökének. Néhány zászlósurat (mint a főistállómestert és a főpohárnokot) viszont 

élethossziglan kinevezett tagokkal kívánt felcserélni. Nem kívánt állást foglalni abban a 

kérdésben, hogy családfők vagy választott képviselők révén kellene-e tagságot biztosítani 

valamennyi főnemesi családnak. Fontosabbnak tartotta, hogy a születés alapján jogosult tagok 

olyan intakt kontingenst alkossak, amely lehetetlenné teszi a tömeges kinevezést. Az örökös tagok 

számának esetleg szükséges további csökkentését az életkori cenzus 24 évről 30 évre emelésével, 

és azáltal kívánta elérni, hogy az indoklás nélkül távol maradó tagokat kizárta volna a következő 

ciklusban a meghívottak közül. A szerző bízott abban, hogy Tisza miniszterelnök felismeri, hogy 
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a néptömegek növekvő képzettsége folytán megjósolhatatlan összetételű képviselőház mellett a 

történelmi folytonosságot megtestesítő és független főrendiházból előnyök származnak, a 

„konzervatív párt” pedig belátja, hogy a reformmal kapcsolatban merev álláspontja nem tartható. 

A képviselőháztól támogatást várt a mágnástábla függetlenségének megőrzéséhez.567 Várakozásai 

nem igazolódtak, a reformjavaslat sorsa nem az általa remélt módon alakult. 

 

5.8. Somssich Pál módosult elképzelése 

A törvényjavaslat képviselőházi megszavazását követően, de még a főrendiházi tárgyalás kezdete 

előtt a 48-as Függetlenségi Párt lapja, az Egyetértés kérésére az ekkor már a Mérsékelt Ellenzék 

parlamenti képviselőjeként működő veterán politikus is közölte nézetét. A Tisza Kálmán által 

előterjesztett törvényjavaslatot „retrográdnak” és a képviseleten alapuló felelős kormányzati 

rendszertől idegennek minősítette. Somssich 1882-ben még maga is azt javasolta, hogy a felsőház 

tagjainak harmadát a minisztertanács javaslatára a király nevezze ki, most azonban már úgy vélte, 

hogy kormány javaslatában szereplő egyharmados arány túl magas, veszélyezteti az intézmény 

önállóságát. Kijelentette, hogy a Szlávy-kormány számára készített terve tartalmát némi 

módosítással továbbra is helyesnek tartja. Ezek a módosítások valójában eléggé jelentősek voltak. 

Míg korábban azt kívánta, hogy a született főrendek saját körükből 50–70 képviselőt (a tagság egy 

harmadát) válasszanak meg élethossziglani tagságra, addig most ez a szám már 160–200 fő lett 

volna. Új elem volt, hogy az ilyen tagság nem fért volna össze kormányhivatal betöltésével, és 

ezeknek a tagoknak állandó magyarországi lakhellyel és kizárólagos magyar állampolgársággal 

kellett volna rendelkezniük. Az élethossziglan kinevezett és a képviselőház által választott tagok 

száma továbbra is megegyezett volna egymással. Taggá kinevezni csak magyar születésű 

honpolgárt lehetett volna. Somssich kész volt elfogadni, hogy a képviselőház helyett a 

törvényhatóságok válasszanak, azzal a kikötéssel, hogy a választás „az egész hatóság által” 

történik és élethossziglan szól. Abba is beleegyezett, hogy a megyéspüspökök történeti jogon 

alapuló tagságukat megőrizzék, de azt kívánta, hogy hasonló arányban nyerjen képviseletet a 

többi bevett felekezet is.568 A fenti változások következtében az elképzelés az ellenzéki pártok, 

azon belül is elsősorban a 48-as Függetlenségi Pártból Irányi Dániel által benyújtott képviselőházi 

indítvánnyal mutatott hasonlóságot. 

 

5.9. Gr. Kreith Béla értékelése és a nemesség nemzeti szerepére alapított koncepciója 

Gr. Kreith Béla újságíró (aki a főrendiházi reform tárgyalása idején sikertelenül folyamodott 

királyi meghívólevélért)569 értekezésbe oltott röpirata szintén a felsőházi törvényjavaslat 

főrendiházi tárgyalásának küszöbén jelent meg. A szerző igen negatívan nyilatkozott a javaslatról: 

„minden vélemény megegyezik, […] hogy a kormány törvényjavaslata a célnak meg nem felel, 

mert ahelyett, hogy e kérdést megoldaná, még inkább összekuszálja” – írta.570 Miután a külföldi 

államtani szakirodalom alapján vizsgálta a két kamara szükségességét, ismertette neves magyar 

(Eötvös, Kossuth, Trefort) és külföldi államférfiak, gondolkodók (Bluntschli, Stuart Mill, Royer-

Collard, Guizot és Thiers) felsőházról vallott nézeteit és a közelmúltban a magyar főrendiház 

átalakítására vonatkozóan megjelent terveket, bemutatta a felsőház szervezéséről szóló 

törvényjavaslat képviselőházi vitájának első (a javaslat képviselőházi megszavazásával záruló) 
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szakaszát. Ezt követően tért át munkája tulajdonképpeni céljára: a törvényjavaslat kritikájára és 

saját reformtervének ismertetésére. Kijelentette, hogy munkájával a főrendekre kíván hatni, akik a 

törvényjavaslat „legilletékesebb bírái”, mert századokon át gyakorolt jogaik kerültek veszélybe.571 

Kifejtette, hogy a kormány törvényjavaslatát nem a „közszükséglet” szülte, nem is a 

nemzetiségektől vagy a „nálunk gyéren előforduló demokratikus mozgalmaktól való oktalan 

félelem”, hanem „Tisza Kálmán és a bécsi politika hozta létre”, és a törvényjavaslat „nem is más, 

mint a bécsi »Herrenhaus« -nak rossz másolata”. Az Urak Háza párhuzamként, illetve mintaként 

emlegetése a törvényjavaslat ellenzéki bírálatainak visszatérő eleme volt.572 A kritika nem volt 

megalapozott, hiszen Ausztriában 1907-ig korlátlan számban voltak kinevezhetőek élethossziglani 

tagok, ugyanakkor az örökletes tagsági jog gyakorlása nem kötődött cenzushoz.573 Kreith úgy 

foglalt állást, hogy a törvényjavaslatban „a világ minden politikai eleme össze van habarodva, 

csak a magyar nemzeti szellem hiányzik”, „a kinevezett tagokból vegyített felsőház gúnyja a 

magyar alkotmánynak, s mint ilyen, annak vérébe és húsába sohase fog átmenni. A kinevezési 

rendszer arra való, hogy egy gyönge, erkölcstelen kormány alatt Magyarország át legyen 

szolgáltatható Ausztriának.”574  

Kreith teljesen mellőzni kívánta a kinevezett tagokat. A felsőház tagságát a 

következőképpen képzelte el: a magyar korona területén birtokos uralkodó főhercegek, 

zászlósurak, római katolikus és protestáns főpapok (az ortodox egyházi vezetőket nem említette), 

a budapesti főpolgármester, a (budapesti) egyetem rektora, az akadémia elnöke és „a szellemi 

arisztokráciának a felsőház által választandó tíz tagja”, tehermentes ingatlan után legalább évi 

háromszáz forint adót fizető, 30. életévüket betöltött főnemesek, valamint a megyék nemessége 

által saját soraikból választott küldöttek. Kreith azzal az indokkal javasolta a cenzus drasztikus 

leszállítását, hogy a tagsághoz szükséges anyagi függetlenséggel háromszáz forint földadót fizető 

arisztokrata is rendelkezik. A nemességet a szerinte a századok során kifejlődött tulajdonságai – 

„magas értelmiség”, közügyekben jártasság, helyes politikai érzék, hazafiság – következtében 

javasolta tagságra. „Nemzetiségünk, hatalmi állásunk, gyarapodásunk” „egyik sarkalatos 

föltételének” tartotta, hogy a magyar nemesség „tevékenységi kört” nyerjen. „Nemzetiségünk 

továbbfejlesztése s megszilárdítása nem világpolgárias új embereinktől, hanem csupán a nemzet 

írmagvától, őselemeitől várható” – írta Kreith, függetlenítve magát a ténytől, hogy a magyar 

nemesség jelentős része csak a 16– 17. században, illetve az után nyerte el címét. Szalai Miklós 

szerint a törvényjavaslat képviselőházi vitája során gr. Apponyi Albert 1885. február 14-i 

[helyesen: 13-i] beszéde, „a történelmi jog és a főrendiház iránti tiszteletteljes érzései nem 

hagytak kétséget afelől, hogy a Mérsékelt Ellenzék, bár a demokratikus választási elv zászlaja 

alatt lépett fel, a rendi előjogokat védelmező főrendi ellenzék szövetségese lesz Tisza Kálmán 

ellenében”, Kreith pedig a Mérsékelt Ellenzék és a konzervatív főrendiházi ellenzék 

összefogásának lehetséges platformját fogalmazta meg a megyei nemesség által választott tagok 

tervével.575 A Mérsékelt Ellenzék magatartását Tisza miniszterelnök is így értékelte.576 

Hozzátehetjük azonban, hogy Apponyiék állásfoglalásának hátterében ezen túl a Szabadelvű Párt 

nemesi származású középbirtokos szavazóinak elhódítására irányuló törekvés is húzódhatott. A 

képviselőházi vita során Apponyi azon reményének adott hangot, hogy a választott felsőházi 
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tagok útján „a magyar történelem traditiójának legjobb és leghívebb képviselőjének” tartott 

köznemesség politikai szerepe emelkedni fog.577 

Kreith Béla az esetleges bírálatokkal szemben kijelentette, hogy nem akar a magyar 

nemesi osztályból kiváltságos kasztot csinálni, továbbá hogy nem helyez arra súlyt, hogy javaslata 

liberális vagy demokratikus-e, ugyanis „a magyar államiság és nemzetiség érdeke” képezi nála [a] 

fő tekintetet.578 Ugyanakkor mégis kitért a jogegyenlőség kérdésére. Sajátos logikával, az egy és 

ugyanazon nemesi szabadság rendi elvére utalva azt hangoztatta, hogy a nemesség felsőházi 

képviselete „távolról sem állana ellentétben demokratikus intézményeinkkel, illetve 

népképviseleti alkotmányunk posztulátumaival, mert a magyar nemesség lényege egy a 

demokrácia rendszerének lényegével: teljes jogegyenlőségen alapszik”. Rámutatott, hogy nincs 

szó jogkiterjesztésről, „a magyar nemességnek s főnemességnek nem akarunk új jogokat szerezni, 

csupán azon tevékenységi kört akarjuk számára biztosítani, melyre kipróbált tehetségei utalják, 

melyet a honfoglalás óta elfoglalva tart, s amelyről való leszorítása […] oly nemzeti csapás és 

szerencsétlenség lenne, mely csakhamar a nemzet halálát vonná maga után”, a nem magyar 

nemzetiségi felett pedig „az állami vezérszerep keretén túl – amit vérrel szereztünk meg 

magunknak – semmi előjogot nem követelünk”.579 Értekezése végén a felsőház hivatására 

vonatkozó nézetét így összegezte: „[A]zt akarjuk, hogy oly felsőházunk legyen, mely a magyar 

nemzet hatalmi állásának és a magyar államiság eszméjének minden viharral, alólról[!] vagy 

felülről érkező zivatarral diadallal megküzdeni képes őre legyen”, és sziklasziget, amelyen „a 

hullámzó pártszenvedélyek és a nemzetiségek netaláni túlkapásai” mindenkor megtörnek.580 

 

5.10. A törvényjavaslat szövegezésének egykorú jogászi kritikája 

Karácsonyi Jenő581 ügyvéd 1885 februárjában–márciusában a Budapesti Hírlap hasábjain, majd 

önálló füzet formájában is közzétette a kormány felsőházi törvényjavaslatának szövegezésével 

szembeni kifogásait. A törvényjavaslatot „újabb törvényhozási műveink egyik legsikerültebb és 

legmaradandóbb belbecsű alkotásának” vallotta, ezért fejtegetéseiben „csakis a javaslat 

intensióinak [intencióinak] kutatására”, és ezeknek „a legapróbb részletekig lehető praecis és 

correct formába öntésére” szorítkozott. 582 Munkája mégsem csak jogtörténeti érdeklődésre tarthat 

számot, ugyanis a szövegezés pontatlanságait vizsgálva a javaslat néhány tartalmi problémájára, 

tisztázatlan pontjára is rámutatott. Így arra is, hogy mivel a szöveg csak annyit mondott ki, hogy 

az örökös tagok adójának meghatározásakor „a velük egy háztartásban élő feleségük és kiskorú 

gyermekeik vagyonát” is bele kell számítani, ezért nem eldönthető, hogy beszámítható-e az 

örökbe fogadott nem teljeskorú, valamint az örökös tag gondnoksága alatt álló teljeskorú 

családtagok adója, továbbá a feleség és a család bármely jogcímű gyermekének haszonélvezete, 

hitbizománya, és az unokák vagyona.583 Karácsonyi észrevételeit a javaslat előleges tárgyalására 

kiküldött főrendiházi bizottságnak ajánlotta figyelemébe, az azonban a szövegen más jellegű 

változtatásokat javasolt. 

 

 

 

 

                                                           
577

 KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 23. (79. ülés) 332. 
578

 Kreith B.: Főrendiházunk reformjához, i. m. 97. 
579

 Kreith B.: Főrendiházunk reformjához, i. m. 98. 
580

 Kreith B.: Főrendiházunk reformjához, i. m. 100. 
581

 Karácsonyi Jenő (1853−1914) ügyvéd, író, a Magyar Jelzálog-Hitelbank főügyésze. 
582

 Karácsonyi J.: Megjegyzések, i. m. 1−2. 
583

 Karácsonyi J.: Megjegyzések, i. m. 19–20. 



126 

6. A főrendiház mint felsőház szervezéséről szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása 

 

A főrendiház reformjának országgyűlési vitája az intézményi reform történetének több kutató által 

vizsgált területe. Zsedényi Béla jogtudós a politikai, közjogi és közigazgatási jogi nézeteltérésekre 

összpontosítva tekintette át a vitát, a Mikszáth Kálmán 1885 januárja és júniusa közötti 

publicisztikai írásainak kritikai kiadását sajtó alá rendező R. Hutás Magdolna és Rejtő István a 

kötet jegyzeteiben a vita kronológiájának rekonstruálásához nyújtott segítséget és a reform 

értékeléséről rövid historiográfiai áttekintést is adott, a történész Püski Levente és Szalai Miklós a 

képviselőházi és főrendiházi álláspontokat és a két ház plénuma előtt elhangzott fontosabb 

beszédeket ismertette, amit Szalai (forrásként br. Orczy Béla király személye körüli miniszter 

Pápay Istvánnak, Ferenc József kabinetirodája titkárának írt leveleire támaszkodva) kiegészített a 

Tisza és a főrendek között a főrendiházi bizottsági tárgyalások során kialakuló kompromisszum 

bemutatásával.584 Az alábbiakban amellett, hogy összefoglaljuk a vita mozzanatait, figyelmet 

szentelünk a reformtörvény megszületésének eddig még nem vagy kevéssé vizsgált kérdéseinek. 

Így az eddigi kutatásoknál részletesebben vizsgáljuk a törvényhatóságok által a választott 

felsőházi tagok érdekében az országgyűléshez intézett kérvényeit.585 Foglalkozunk a 

képviselőházi bizottsági tárgyalással, az izraelita felekezet ex officio képviseletére vonatkozó 

kérvényezési mozgalommal és a református felekezet kebelén belüli elégedetlenséggel, 

amelyekkel eddig nem foglalkozott a szakirodalom. Kísérletet teszünk a reformtörvény-javaslat 

vitája során fellépő főrendiházi politikai csoportok és erőviszonyaik meghatározására is. Végül, 

elemezzük az országgyűlési tárgyalások sajtóvisszhangját is. 

 

6.1. A törvényhatóságok felsőházi képviselete melletti kérvények 

A törvényhatóságok felsőházi képviseletére vonatkozó követelésnek volt hivatva társadalmi súlyt 

adni a Kossuth által még 1883 végén Ung megye közönségéhez intézett levelében 

kezdeményezett kérvényezési mozgalom. Ennek 1884 végén Zemplén (második) kérvénye adott 

némi lendületet.586 1884 decemberében a függetlenségi párti sajtó arra bíztatta a megyéket, hogy 

kövessék Zemplén példáját.587 1884 eleje (Ung kérvénye) és 1885 tavasza között összesen húsz 

megye és három város – a hazai törvényhatóságok mintegy kéthetede – intézett a megyék 

felsőházi képviselete érdekében kérvényt az országgyűléshez.588 Valamennyi kérvény a reform 

mérsékelt változatát képviselte, Kossuth Lajos ekkori álláspontjával összhangban csak a 

főispánok felsőházi helyét kívánta betölteni a törvényhatóságok választott képviselőivel. Azt 

hangsúlyozták, hogy a főispánok addig a megyék főrendiházi képviselőinek voltak tekinthetők.589 

Több törvényhatóság a „hanyatló közszellem” felélénkülését várta a felsőházi tagságtól. Zemplén 
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nyomán több megye hivatkozott arra, hogy a képviseleti alkotmányosságot és a megyék jogait 

összhangba kell hozni, de csak kettő említette a megyék alkotmányőri feladatát. Békés megye 

viszont kifejezetten elutasította, hogy a megyéket „az alkotmány védbástyáinak” hinné, vagy hogy 

„az utasítások régen lejárt rendszerét” akarná feléleszteni. Ehelyett úgy vélte, a megyei 

bizottmányok választás útján a felsőházba független, a „a bajok közvetlen ismeretén alapuló 

tapasztalattal” és választóik irányában fennálló kötelességérzettel rendelkező tagokat 

küldenének.590 Hajdú megye közgyűlése a főrendiház és a képviselőház 1883−84-es 

összeütközését azzal magyarázta, hogy a két ellentétes alapon szervezett ház között nincs 

összekötő kapocs, és úgy vélte, hogy ezt a szerepet tölthetné be a megyei küldöttek testülete.591 A 

kérvények általában a törvényhatósági bizottságok általi választást javasolták. Kivételt képezett 

Csongrád megye kérvénye, amely azt kezdeményezte, hogy a vármegyei közgyűlések által kijelölt 

három-három állampolgár közül az uralkodó nevezzen ki egy-egy személyt a felsőház tagjának.592 

Komárom megye azzal egészítette ki a törvényhatóságok képviselete iránti igényét, hogy a 

felsőháznak ne legyen törvény-kezdeményezési joga, csak magyar honpolgárok lehessenek tagjai 

az intézménynek, és végül az evangélikus és református felekezetből minden püspök és 

főgondnok legyen tag.593 A kérvények az amerikai és a belga szenátust hozták fel mintaként. 

A kérvényeket küldő törvényhatóságok néhány kivételtől eltekintve magyar többségű 

területen feküdtek. Az 1884-es választáson az országos átlagot meghaladó mértékben küldtek 

függetlenségi párti594 képviselőt a parlamentbe, Arad, Sáros, Torontál, Ung és Zemplén megye 

pedig a mérsékelt ellenzék fészkének számított. Kivétel volt a kormánypárti választókerület 

Szabadka és Arad városa. A folyamodó törvényhatóságok választókerületei 46%-ának képviselője 

ellenzéki volt, ez 14 százalékponttal magasabb volt, mint az ellenzékiek aránya az összes honatya 

között.595 Összességében tehát az inkább az ellenzék felé hajló törvényhatóságok csatlakoztak 

inkább a kérvényezési mozgalomhoz. 

A kérvényeket a képviselőház plénuma nem tárgyalta. A törvényjavaslat beterjesztése 

előtt érkezett kérvények a kérvényi bizottság javaslatára a kormányhoz,596 a későbbiek a 

törvényjavaslat előzetes tárgyalására kiküldött bizottsághoz kerültek.597 Ez utóbbi a kérvények 

véleményezésével Láng Lajos előadót bízta meg.598 A bizottság jelentése végül is a kérvényekre 

érdemben nem reflektált, a ház irattárába letétetni ajánlotta a őket, hogy „a javaslatnak a 

képviselőházban leendő tárgyalásakor megtekinthetők legyenek”.599 Az 1885. január közepét 

követően után érkezett kérvényeknek ugyanez lett a sorsuk.600 A törvényjavaslat országgyűlési 

vitájában a kormánypárt a kérvények alacsony számát,601 illetve csekély támogatottságát 

hangoztatta,602 ezzel szemben az ellenzék úgy látta, hogy „az egész nemzet osztatlan rokonszenve 
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és hő óhaja támogatta” a követelést.603 A törvényhatóságok kérvényezési mozgalmát kezdetben a 

függetlenségiek, később azonban a mérsékelt ellenzék is ösztönözte. 1884 decemberében a Pesti 

Napló arról számolt be, hogy a képviselőházban Szilágyi Dezső, a főrendiházban Andrássy Gyula 

áll a törvényhatóságok képviseletét célzó akció élén.604 Az Egyetértés a bécsi liberális Neue Freie 

Presse azon értesülését azonban, hogy az országgyűlési vitát megelőzően gr. Andrássy Gyula 

megbeszélést folytatott volna Szilágyi Dezsővel, a Mérsékelt Ellenzék vezető politikusával, 

„minden kételyt kizáró forrásra” hivatkozva cáfolta.605 

Mint levéltári forrásokból és a főrendiházi naplóból kiderül, 1884 végén, 1885 elején 

néhány törvényhatóság (a képviselőházhoz is forduló Zemplén megye, Arad és Székesfehérvár 

város, valamint Győr város és Baranya megye) a főrendiházhoz intézett kérvényben is fellépett a 

törvényhatóságok felsőházi képviselete mellett. Ezeknek a kérvényeknek a képviselőházhoz 

érkezett kérvényekhez hasonlóan alakult a sorsuk: a főrendiház a törvényjavaslatot előzetesen 

tárgyaló bizottsághoz utalta őket, amely aztán jelentésében „meghaladottnak tekinteni” javasolta 

őket.606 A kérvények tehát közvetlenül nem befolyásolták az eseményeket. 

1884 végén Budapest főváros közönsége is kérvény útján kezdeményezte a 

főpolgármester felsőházi tagságát. Az igény alátámasztásaként a fővárosnak a többi 

törvényhatósággal szemben − tudományos és művészeti, kereskedelmi, valamint politikai 

központként − betöltött különleges helyzetére, polgárságának sokfajta elitcsoportot („intelligens 

elemet”) felvonultató jellegére, és arra hivatkozott, hogy a főpolgármester a korona bizalmán 

kívül a választópolgárokét is élvezi (szemben a főispánokkal). A kérvény párhuzamként felhozta a 

fiumei kormányzó tagságát, valamint azt, hogy a budapesti ítélőtábla elnöke tagságra számíthat 

(míg a marosvásárhelyi tábla elnöke nem). A kérvényt a képviselőház elnöke, arra hivatkozva, 

hogy a törvényjavaslat bizottsági tárgyalása már befejeződött, megtekintés céljából a ház 

irodájában helyeztette el.607 Gr. Zichy Jenő a képviselőházban módosító indítványt nyújtott be a 

főpolgármester hivatalból eredő tagsága érdekében.608 A képviselőház azonban jelentősebb vita 

nélkül leszavazta a javaslatot.609 A kormány tekintettel egyes megyei törvényhatóságok a 

fentiekben ismertetett aspirációira a főváros igényét nem fogadhatta el. Tisza a főispánok 

kimaradására hivatkozva elutasította a javaslatot, de kilátásba helyezte, hogy „lesz rá mód, hogy 

ha tetszik a főváros ott képviselve legyen”.610 1885 után az élethossziglan kinevezett tagok között 

valóban szinte kivétel nélkül mindegyik budapesti főpolgármester helyet kapott. 

 

6.2. A Tisza által előterjesztett reformtörvény-javaslat képviselőházi tárgyalása 

6.2.1. A képviselőházi bizottsági tárgyalás 

Tisza Kálmán miniszterelnök és belügyminiszter 1884. október 20-án terjesztette a főrendiháznak 

mint felsőháznak szervezéséről szóló törvényjavaslatot a képviselőház elé, amely Tisza 

kezdeményezésére egy 21 tagú bizottságot választott az előzetes tárgyalásra.611 A kormány 

törvényjavaslatának eleve zöld utat biztosított, hogy a bizottság tagjainak 4/5-e kormánypárti 
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képviselő volt. A bizottság elnökévé gr. Tisza Lajost,612 előadójává Láng Lajost613 választotta. A 

december 8-i keltezésű bizottsági jelentés a reform két sarokpontjának a korkövetelményeknek 

való megfelelést és a főrendiház „hagyományos nemzeti jellegének” megőrzését tartotta.  

A jelentés csak egy ponton, a felsőház jogkörére vonatkozóan javasolt lényeges 

módosításokat a törvényjavaslaton. Szilágyi Dezső javaslata nyomán (tehát ellenzéki 

kezdeményezésre, amit a miniszterelnök a főrendiházi bizottsági tárgyalás során nem mulasztott 

el hangsúlyozni) 614 a bizottság jelentősen bővítette azon területeket, amelyekben a felsőháztól 

megtagadta a kezdeményezési jogot. A kezdeményezés tilalmát kiterjesztette az állami pénz- és 

hitelügy, valamint az államvagyonnal kapcsolatos kérdések egészére. A csak a képviselőházban 

előterjeszthető tárgyak közé sorolta a vallásügyet, a bírói hatalom gyakorlásával kapcsolatos 

ügyeket, a sajtószabadságot, az egyesülési és gyülekezési jogot, a törvényhatóságok szervezetét 

és hatáskörét érintő kérdéseket, a kormány(tagok)nak adandó országgyűlési felhatalmazást vagy 

fölmentést, az alkotmányos jogok felfüggesztését, a kivételes intézkedések behozatalát, és végül 

minden olyan ügyet, amelynek kizárólagos képviselőházi kezdeményezését külön törvény 

elrendeli.615 A bizottság a rendezés többi pontját (általában a törvényjavaslat a miniszterelnök 

által készített indoklásában szereplő érvek megismétlésével) elfogadásra ajánlotta a 

képviselőháznak. A jelentés néhány ponton szabatosabb megfogalmazást javasolt. Így az örökös 

tagoknál az összeférhetetlenséget, amely addigi szövegezés szerint csak az osztrák 

törvényhozásra vonatkozott, kiterjesztette a külföldi államokra, az örökös tagsági jog 

adományozásánál a nem leszármazásuknál fogva magyar állampolgárokkal szemben szigorúbb 

feltételeket javasolt alkalmazni, az élethossziglan kinevezett tagok lemondásának esetét is 

felvette a szövegbe, a felsőházi tagság elvesztésének és szüneteltetésének eseteit pedig 

kibővítette.  

A jelentés érintőlegesen utalt arra is, hogy a bizottságban mely pontok körül alakult ki 

vita. Az egyik ilyen téma a választott tagok kérdése volt. A bizottság két függetlenségi párti tagja, 

Irányi Dániel és Lükő Géza teljesen képviseleti alapra kívánta fektetni a felsőházat, a 

törvényhatóságok által választott tagokból álló második kamarát javasolt, de magukra maradtak 

indítványukkal. Ekkor Kossuth Lajos, aki a sajtó és levelezés útján egyaránt követte az 

eseményeket,616 azt javasolta Helfy Ignácnak, hogy próbálják lebeszélni Irányit arról, hogy a 

bizottságban „separátum votummal” lépjen fel. Inkább elvei fenntartása mellett jelentse ki, hogy 

megelégszik azzal, hogy a főispánok helyét választott tagokkal töltsék be. Ezt a megoldást 
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támogatta már 1883 óta Kossuth, és ez volt az, amit a Mérsékelt Ellenzék is népszerűsített. 

Kossuth arra az esetre, ha Irányi nem lenne meggyőzhető, azt ajánlotta, hogy a párt a teljes vagy 

részleges választás kérdését tagjaira nézve nyilvánítsa nyílt kérdésnek, vagy a függetlenségi 

képviselők Irányi különvéleményének (előre látható) képviselőházi leszavazása után 

nyilatkozzanak a választás elvének részleges érvényesítése mellett, és kérjék a törvényjavaslat 

átdolgozását. A levél rávilágít a 48-as Függetlenségi Párton belüli nézetkülönbségre: Kossuth 

szerint az Irányi pártelnök által képviselt „elméleti doctrinére-ség” és az általa is támogatott 

„iparkodás valamit kivinni” elve állt szemben egymással. Kossuth levelében a párton belüli 

személyi ellentétekkel is foglalkozott. Azt tanácsolta az 1884-ben csak pótválasztáson 

mandátumot szerzett, a párton belül meggyengült helyzetű Helfynek, hogy ne ő javasolja a 

módosítást Irányinak. Hosszabb távon a pártszakadást még így is elkerülhetetlennek tartotta.617 

Irányit végül sikerült meggyőzni arról, hogy a bizottságban ne nyújtson be különvéleményt. A 

bizottsági többség a törvényhatóságoknak a felsőházban való képviseltetését célzó kérvényeit 

csak annyiban méltányolta, hogy bevette a javaslat szövegébe, hogy az élethossziglani 

kinevezéseknél az uralkodó tekintettel lesz „az ország különböző vidékeire”. 

A javaslat azon pontja körül, amely szerint a kormány az első élethossziglani 

kinevezéseknél tekintettel lesz a kimaradó tagokra, amennyiben az elmúlt három évben látogatták 

az üléseket, hosszabb vita alakult ki. Gr. Apponyi Albert felvetette, hogy a cenzust nem teljesítők 

és a címzetes püspökök élethossziglan válasszanak saját körükből tagokat, amely elképzelésre 

erősen emlékeztetett gr. Andrássy Gyula később a főrendiházi bizottsági tárgyalás során tett, és a 

törvényjavaslatba bekerült javaslata azzal a fontos különbséggel, hogy Apponyi nem egyszeri, 

hanem ismétlődő választást kívánt, tehát az elhunyt választott tagok helyét újra és újra 

választással kívánta betölteni. Apponyi felvetése a képviselőházi bizottságban nem nyerte el a 

kormánypártiak támogatását, az ő álláspontjuk ebben a kérdésben is megegyezett a 

miniszterelnökével: az ilyen eljárás „egyrészt kiszámíthatatlan esélyekhez kötné a jogosultságot, 

és másrészt igen sokakat örökre elütne jogaiktól”. Jókai Mór azt javasolta: hagyják ki, hogy a 

kinevezéseknél az uralkodó, illetve a kormány figyelemmel lesz a korábban aktív kieső tagokra, 

mert nem lenne célszerű a kormány kezét megkötni a kinevezéseknél. Szilágyi Dezső ugyanezt 

kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy az említett eljárás a főispánoknak kedvezne, hiszen ők 

látogatták szorgalmasan az üléseket, és abból a megfontolásból is, hogy a kinevezendők 

kiválasztásánál döntő szempont a kiváló törvényhozói képesség kell, hogy legyen, amitől el kell 

választani a méltányosságot. Látható, hogy Szilágyi véleménye az élethossziglan kinevezett 

tagság funkciójáról nem változott az 1870-es évek óta. A méltányossági paragrafus végül egy 

szavazat többséget nyerve benne maradt a javaslat szövegében (hogy aztán a képviselőház 

plénuma szavazza meg kimaradását).618 

A bizottságban történtek kísérletek egyik vagy másik felekezet súlyának növelésére, de a 

többség ragaszkodott a javaslatban lefektetett arányokhoz, mert attól tartott, hogy „annak minden 

legkisebb megváltoztatása könnyen igen messze menő és kényes természetű bonyodalmakra adhat 

okot”. Az összeférhetetlenség kérdésében a többség álláspontja az volt, hogy a képviselőházihoz 

hasonló szabályozással „csak összezavarnák a két ház teljesen elütő természetét s megfosztanák a 

felsőházat sok hasznos tagjától a nélkül, hogy fokoznók annak függetlenségét”. A bizottsági 

jelentés azt hangoztatta, hogy az összeférhetetlenség kiterjesztése esetén nem lenne arra sem 

lehetőség, hogy a törvényhozásban a legfőbb bíróságok vezetői helyet kapjanak.619 

 

                                                           
617

 Kossuth Lajos levele Helfy Ignácnak. Torino, 1884. nov. 26. MOL R 65 H 300., 1. d. 1. t. 
618

 Országgyűlés. Egyetértés 1884.(18. évf.) nov. 30. (330. sz.) 3. 
619

 KI 1884–1887. 4. köt. 65. sz. 40., 42. 



131 

6.2.2. A törvényjavaslat első plenáris tárgyalása a képviselőházban 

A Szabadelvű Párt szónokai 

A törvényjavaslat plenáris (korabeli kifejezéssel nyilvános) vitájára a képviselőházban 1885. 

február 10-e és március 4-e között került sor, az általános vita tizenkettő, a részletes vita nyolc 

ülést vett igénybe. Február 10-én Láng Lajos bizottsági előadó vezette be a vitát. Beszédében a 

felsőház feladatáról a korabeli államtudományi munkákból és korábbi reformtervekből már ismert 

elemeket említette: közvetítő nemzet és korona között, illetve hogy „correctívumul szolgáljon a 

képviselőházzal szemben, midőn az csak pillanatnyi áramlatok befolyása alatt áll”, vagyis a 

kormányzati rendszer egyik stabilizáló eleme.620 A kormánypárt más szónokai is a második 

kamara fék szerepét hangsúlyozták.621 Láng Lajos a stabilizáló szerepet olyan felsőház által 

tartotta megvalósíthatónak, amelynek tagsága a társadalom elitjéből rekrutálódik (és 

„legtermészetesebb alkotó elemét” az örökletes elem képezi), továbbá törvényhozói 

függetlenséggel, valamint közügyekben jártassággal rendelkezik. A függetlenség 

követelményével indokolta a cenzus, a közigazgatási és politikai ismeretek igényével a 

kinevezések szükségességét. A kinevezéseket érdemek jutalmazására és „a modern kor eszméit és 

törekvéseit” képviselő tagok bejutására is alkalmasnak tartotta. A kinevezések élethossziglani 

jellegében biztosítékot látott ezeknek a tagoknak a függetlenségére. A pusztán kinevezésre 

alapított felsőházat azonban elutasította, mint amelyre csak ott tértek át, ahol az örökletes 

arisztokrácia elvesztette befolyását. Láng úgy vélekedett, a világ választott felsőházai között 

egyedül az Amerikai Egyesült Államok szenátusa áll feladata magaslatán, de mivel ennek célja az 

egyes államok individualitásának biztosítása, ezért nem szolgálhat mintaként a magyarországi 

viszonyok között. Kifejtette, hogy a francia és a belga szenátust „mindazon pillanatnyi áramlatok 

és szenvedélyek, melyek a képviselőházat mozgatják, hullámzásba hozzák”, „a felsőház tehát csak 

újabb tápot ad az izgalmaknak, nem hogy csillapítaná azokat, pedig tényleg ez volna hivatása”. 

Ezen kívül egy választott szenátus „a legkomolyabb összeütközésekre vezethetne az esetben, ha 

esetleg más elemeket képvisel, mint az alsóház”. Ezzel szemben egy túlnyomórészt örökletes 

tagokból álló felsőház „nagy szolgálatokat tehet a közvélemény pillanatnyi tévelygéseivel 

szemben, de soha sem képezhet komoly és állandó akadályt a nemzet nagy és maradandó érdekei 

ellen”. Láng az örökletes alapon szervezett felsőház sikeres magyarországi működésére két 

biztosítékot látott: „Az első népünk sajátságos felfogása, mely különös vegyülete az aristocratia 

iránti tiszteletnek és féltékenységnek. […] A magyar közvélemény igen szívesen látja az 

aristocratia működését a köztéren és örömmel engedi át neki sokszor az elsőséget a vezetésben, ha 

az irányra nézve vele egyetért; de ha nem ért egyet vele, nincs az a hatalom, mely őt az 

aristocratia egyszerű uszályhordozójává tegye. […] Népünk ezen jellemvonása azonban az 

aristocratia előtt sem titok. S ez a második biztosíték arra, hogy egy kiválóan aristocraticus 

felsőház tartósan csak a jóban lehet erős, a rosszban nem. A magyar aristocratia jól érzi azt, hogy 

kétségtelen befolyása és nymbusa csak addig tart, míg a nemzeti eszme képviselőjét látjuk benne. 

Ha ez ellen vétene, önmaga kárhoztatná magát tehetetlenségre.”622 

Tisza Lajos, a 21-es bizottság javaslatának másik előadója szintén részletesen indokolta a 

törvényjavaslatot. Beszédében kitért arra a kérdésre is, hogy „vajon általában valók-e a 

törvényhozás tagjai közé az egyházi méltóságok és tisztek viselői”. A törvényjavaslat Tisza 

Kálmán által készített indoklására emlékeztető érveléssel élt: „A mi viszonyaink között, ahol 

eddig, […] még az egyház az államtól soha külön célt nem tűzött ki magának s azzal éles 

ellentétbe sehol sem jött, sőt a magyar állam fenntartásában oszlopszerepet vitt; határozottan 
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igennel felelek”. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben egyébként is „döntött már a nemzet akkor, 

midőn a különböző vallásfelekezeti lelkészeknek képviselőkké választhatását elfogadta”. Tisza 

Lajos (kortársai többségével ellentétben) a zászlósurak tagságának fenntartását is szükségesnek 

tartotta megindokolni. Elismerte, hogy „már majdnem mind kizárólag dignitariusok” és nincs 

kormányzati szerepük, azonban „viselőik méltán foglalnak helyet az új felsőházban is”, mert az 

uralkodó közszolgálat terén kitűnő egyéneket emel ezekre az élethossziglan tartó főméltóságokra. 

Tisza Lajos változatos érveket hozott fel a második kamara tagjainak választása ellen. A röpirat-

irodalomnál már ismertetett argumentumokat Guizot azon megállapításával egészítette ki, hogy „a 

választás több hatalmat ad, mintsem függetlenséget”.623 A választás ellen és az uralkodó általi 

kinevezés mellett további új érvként hangzott még el az is a kormánypárt soraiból, hogy az egyik 

erő (képviselőház) fékje csak egy másik erő lehet, amely monarchiákban nem lehet más, csak az 

korona.624 Ez az érvelés figyelmen kívül hagyta a hazai viszonyokat, azt, hogy az uralkodó már 

amúgy is kiterjedt jogkörrel bírt a törvényhozás befolyásolására. Tisza Lajos fenntartásait 

hangoztatta a választás esetén bekerülhető elemek kvalitásával szemben, szerinte ugyanis az 

ambiciózus fiatalok inkább képviselőségre aspirálnak, a tapasztalt idősek pedig nem kívánnak 

választási küzdelmekbe bocsátkozni, ezért őket csak a kinevezés útján lehet a törvényhozás 

számára megtartani.625 

Püski Levente rámutatott, hogy a kormány számára „több szempontból is kényelmetlen 

lett volna a törvényhatóságok bekapcsolása”: „[e]gyrészt egy választás, bármennyire jól 

előkészített, mindig rejt magában bizonyos kockázati tényezőt, másrészt a kormánynak jelentős 

energiát és erőforrásokat kellett volna mozgósítania a siker érdekében […] [a]rról nem is szólva, 

hogy ebben az esetben a felsőházi tagság megszerzése az arisztokrácia számára ugyancsak 

jelentős többletköltségekkel járt volna”.626 Ezt kiegészítjük azzal, hogy nincs okunk feltételezni, 

hogy a kormánypárt soraiból oly gyakran elhangzó gondolat a felsőház nemzeti feladatáról csak 

szólam lett volna. Aktuálisan nem volt napirenden a képviselőválasztói jog kiterjesztése és ezzel 

együtt a képviselőházban a nem magyar nemzetiségek arányának esetleges megnövekedése, de a 

főrendiház reformját hosszú életű rendezésnek tervezték.627 Ahogy a kormány nem akart 

lehetőséget nyújtani a felsőházi tagok megyék általi választása révén a közigazgatási feladatok 

megoldására szánt törvényhatósági élet átpolitizálódására sem. 

A képviselőházi vitában a kormánypárt számos képviselője felszólalt, a párt tagjai 

felsorakoztak a törvényjavaslat mellett. Az összetartás látszólagos, illetve egy előzetes konfliktus 

eredménye volt. A miniszterelnöknek a képviselőházi vitát megelőzően a Szabadelvű Pártkörben 

erélyesen fel kellett lépnie a törvényjavaslat támogatása érdekében. A február 9-én tartott 

pártértekezleten a törvényjavaslattal szemben „erős áramlat” nyilvánult meg, amely kifogásolta, 

hogy a javaslat nem felel meg a liberális elveknek. Az ellenzéki sajtó szerint „még a párt egyes 

konzervatív elemei is a választást védelmezték a kinevezéssel szemben”. Zichy Antal javasolta, 

hogy alaposabb kidolgozásra osztálytárgyalásra utalják vissza a törvényjavaslatot,628 de ezt mások 

                                                           
623

 KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 58-62. 

Zsedényi Béla a vita során a törvényhatóságok általi választás mellett és ellen elhangzó argumentumokat 

politikai, közjogi, közigazgatási érvek csoportjába sorolva részletesen ismertette monográfiájában. Zsedényi B.: 

A törvényhatóságok képviselete, i. m. 72–105. 
624

 Beksics Gusztáv felszólalása. KN 1884–1887. 4. köt.1885. febr.11. [69. ülés] 75.) 
625

 KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 56. 
626

 Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 74. 
627

 „Midőn alkotmányunknak egyik százados oszlopát készülünk felcserélni egy új oszloppal, azt hiszem, 

kötelességünk arról gondoskodni, hogy ezen új oszlop újabb századokig tartson […]” – mondta Láng Lajos. KN 

1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 57. 
628

 Az 1848-as képviselőházi házszabályok által létrehozott osztályrendszer Tisza Kálmán miniszterelnöksége 

alatt fokozatosan elhalt, általánossá vált a szakbizottságok törvényelőkészítő szerepe. Pesti S.: Az újkori m. parl., 

i. m. 206. 



133 

nem támogatták. A pártértekezleten gr. Andrássy Manó (Andrássy Gyula fivére) a felsőházi tagok 

kinevezését általánosságban elítélte, de amennyiben a kormány ragaszkodna hozzá, akkor azt 

kívánta, hogy minden egyes kabinet lemondásakor a korábban javaslata alapján kinevezett tagok 

is mondjanak le. Horváth Gyula629 úgy ítélte meg, hogy a javaslat sem nem konzervatív, sem nem 

liberális, és nemcsak meghagyja az eddigi rendszer hibáit, hanem még bővíti is azokat. Azt 

állította továbbá, hogy a törvényjavaslat az erdélyi mágnások ellen irányul. Kijelentette, hogy nem 

fogadja el a javaslatot. Tisza Kálmán a kritikákra reagálva leszögezte, hogy a törvényjavaslat 

alapelveiből nem enged. Nem tette kabinetkérdéssé a megszavazást, de éreztette, hogy a 

törvényjavaslat sorsával a kormány sorsával szorosan összefügg. Tisza kijelentése „nagyon 

lecsendesítette az ellenzéki árnyalatot”. Az értekezlet szétoszlott anélkül, hogy határozott volna, 

de a másnapi „jóval higgadtabb” tárgyaláson a „bomlasztó elemek” visszavonultak. Br. Kemény 

Kálmán felvetette a cenzus leszállítása 2000 forintra, majd számos felszólalás hangzott el a 

törvényjavaslat mellett. Végül a pártértekezlet általánosságban elfogadta a javaslatot.630 

Már említettük, hogy a Szabadelvű Párt soraiból gr. Zichy Jenő nyilvánosságra hozta a kormány 

javaslatától eltérő nézetét. A képviselőházi vita során is amellett érvelt, hogy a cenzust szállítsák 

le 2500 forintra, és a budapesti főpolgármester, a csornai prépost, a ciszterciták apátja, és a 

piarista rendfőnök is legyen felsőházi tag. Sem ezen elképzelései, sem „közvetítő indítványa” nem 

találtak visszhangra: utóbbi szerint a törvényjavaslat kinevezett tagokra vonatkozó részét a 21-es 

bizottság dolgozza át olyan értelemben, hogy minden törvényhatósági bizottság a virilisek közül 

válaszon három tagot, akik közül a kormány egyet kiválaszt és kinevezés végett a koronának 

javaslatba hoz.631  

Müller Rolf felhívta a figyelmet arra, hogy „a kormánypárt soraiban időnként zavart okozott, 

amikor az általuk is vállalt szabadelvűséget kellett a javaslat tartalmával összeegyeztetni”.632 A 

törvényjavaslatot egy magát liberálisnak valló kormány nyújtotta be, de a „szabadelvű” vagy a 

„liberális” jelző javaslat indoklásában nem fordult elő. A javaslat a felsőházi helyek zömét a 

születési arisztokráciának kívánta biztosítani és mellőzte a választás minden formáját, az indoklás 

a reform során „demokratikus elvek logikai keresztülvitelét” elutasította,633 ugyanakkor a cenzus 

bevezetésének egyik indokaként „a demokrácia szempontját” hozta fel.634 A Szabadelvű Párt 
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szónokai különbözőképpen reagáltak erre a disszonanciára. Beksics Gusztáv statisztikai adatokkal 

igyekezett bizonyítani, hogy a virilisek között a polgári elem (ez alatt elsősorban az iparosokat és 

kereskedőket értette, szembeállítva a földbirtokosokkal) milyen csekély arányban van képviselve, 

ennélfogva a felsőházi tagok megyei bizottságok általi választása nem lenne demokratikus vagy 

liberális.635 Meg kell jegyezni, hogy Beksics nem általában a választási elv alkalmazását 

minősítette antidemokratikusnak és „reakciósnak” (mint Püski interpretálja), hanem a főnemes 

családok általi választást: „a testületi választást nem volna szabad elfogadnunk; mert ugyanazon 

hatása volna nálunk, mint melyet előidéz Scótiában, t. i. magyar aristocratiának éppen a 

legfeudalisabb részét küldeni a felsőházba, míg a liberalis aristocratia nálunk is ostracismus alá 

kerülhetne”. 636 Beksicsnél és a többi kormánypárti szónoknál is a végső érv a történelmi alapon 

álló felsőház mellett és a választás ellen a nemzeti érdek védelme volt.637 Beksics, aki a 

„demokratikus liberális” irány követőjének vallotta magát beszédét azzal zárta, hogy „midőn 

megerősítjük az aristocratiát a felsőházban: akkor szükségünk van arra, hogy megerősítsük a 

democratiát itt az alsóházban”. Ez utóbbit a városi képviselők számának növelésével kívánta 

elérni (összhangban azzal is, hogy magyarosító elképzeléseiben nagy szerepet szánt a 

városoknak).638 Láng Lajos úgy igyekezett feloldani az említett ellentétet, hogy különbséget tett a 

demokrácia fogalmának kétfajta értelmezése között: „Amily mértékben lelkesedem azon 

democratiáért, mely a legalsóbb rétegeknek is érvényesülést akar szerezni a társadalmi és állami 

élet minden mezején, mely a legalsóbb osztályok gyermeke előtt is megnyitja a legmagasabb 

társadalmi és állami polcokhoz vezető utat: ép oly mértékben idegenkedem azon rosszul 

értelmezett democratiától, melynek politikai bölcsessége azon önzésben culminál, hogy minden 

állást és befolyást az alsóbb és középosztályok szülötteinek kíván fenntartani. Ily kicsinyes 

irigységnek senki sem vallaná nagyobb kárát, mint maga a democratia. Mert igen jól mondta 

Thiers több mint 50 évvel ezelőtt, midőn a francia képviselőház ugyancsak a paire-i méltóság 

                                                                                                                                                                                     
Tisza Kálmán miniszterelnök az idézetben valószínűleg szintén a politikai jogegyenlőség értelemben használta a 

demokrácia szempontjából kifejezést. 

A liberalizmus elvi kérdéseit nemzetközi összefüggésben vizsgáló Szabó Miklós a polgári demokráciát más 

eszmetörténeti kutatókkal szemben nem a liberális baloldali kispolgári változatának, hanem a kapitalizmus 
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örökletességéről tanácskozott, hogy az aristocratia természetes érvényesülésének 

megakadályozása magát a democratiát fenyegeti, mert úgymond, senki sem beszél csábítóbban a 

demagógia nyelvén, mint az aristocratia, ha természetes befolyásától megfosztatik.”639 Vadnay 

Károly a kormány szabadelvűségét úgy jellemezte, hogy „a gyakorlati eredményeknek, az 

eszélyes megfontolásnak, a viszonyok helyes mérlegelésének, a kockáztatás nélküli haladásnak s 

ezek által a műveltség és nemzetiség folytonos fejlesztésének politikája”.640 Kricsfalussy Vilmos 

saját liberalizmusának határait úgy húzta meg, hogy „minden szabadelvű intézménynek híve 

vagyok mindaddig, míg arról nem győződöm meg, hogy a magyar nemzet létére káros befolyást 

gyakorol”.641 Gr. Bánffy Béla pedig kijelentette, hogy a főrendiház újjászervezésére vonatkozó 

javaslatot „conservativ princípiumból” kiindulva ítéli meg, mivel azt kívánja, hogy a felsőházban 

„a magyar nemzet hegemóniája erős és teljes kifejezést nyerjen”, ami a történelmi jogok 

figyelembe vételével valósítható meg.642 Gr. Keglevich István kifejtette, hogy elfogadna 

bármilyen más rendezést is (beleértve a választott vagy kinevezett felsőházat is), ha a kormány 

vagy a főrendek azt javasolnák, a jelenlegi viszonyok között azonban megelégszik „a partialis 

újjászervezéssel is, mely a későbbi gyökeres átváltoztatás útját egyengeti”.643 

Tisza Lajos hivatkozott külföldi példákra (az angol felsőházra és Guizot-ra), de a külföldi 

minták követését mint a történelmi folytonosság tiszteletben tartásával összeegyeztethetetlent 

elutasította.644 Gr. Bánffy Béla is fontosnak tartotta, hogy „nem theoriák nyomán, vagy más 

nemzetek példájára chablonszerűleg alkottassék meg e törvényjavaslat”. 645 Más kormánypárti 

képviselők beszédeiben is találunk hasonló kijelentéseket, ami azzal is összefüggött, hogy az 

ellenzéknek a tagok választására irányuló törekvéseit külföldről átvett, a hazai viszonyoktól 

idegen és kivitelezhetetlen követelésnek minősítették.646 

A képviselőház másik alelnöke, Szontágh Pál647 az opportunitással indokolta a 

törvényjavaslat elfogadását. Kijelentette: „ez idő szerint radicalis átalakítás nem remélhető […] 
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első lépésül részfizetésül beérem vele”. Beszédében a képviselőházi és főrendiházi ellenzék 

tagjaihoz a következő intést intézte: „kínáltatik önöknek és azoknak, kiknek hivatása az utolsó és 

döntő fórumon e törvényjavaslat felett határozni, a Sibylla kilenc könyve; adják meg értük a kért 

csekély árt, mert meg fogják venni sokkal drágábban a hármat, miután a hat már elégett. (Élénk 

tetszés jobb felől.)”, és idézte Kossuth reformkori gondolatát: „veletek, általatok, ha nektek 

tetszik; nélkületek, ellenetek, ha kell”.648 Mikszáth Szontágh beszédének ismertetésekor a Pesti 

Hírlapban az arisztokrácia ellen intézett „mérgezett nyilakról” írt, és úgy vélte, hogy az ellenzék 

csak a szónok iránti tiszteletből nem reagált „zúgással” és „zajjal” az elhangzottakra.649 

 

A Mérsékelt Ellenzék álláspontja 

A képviselőházi ellenzék nem lépett fel közösen: az általános vita során ellenzéki oldalról négy 

különböző határozati javaslat került benyújtásra. A Mérsékelt Ellenzék részéről Szilágyi Dezső 

azt indítványozta, hogy a képviselőház küldje vissza a törvényjavaslatot a bizottsághoz, „hogy azt 

a következő elvek alapján módosítva a házhoz újból nyújtsa be:  

1. Az életfogytig kinevezett tagok száma 30-ra leszállítandó.  

2. Felveendők a felsőház tagjai közé a megyei és városi törvényhatóságok választottai.  

3. A választás titkos szavazattal történik, a megbízás legalább 8 évi időtartamra szól, napidíjat 

vagy kártalanítást a választottak nem nyernek.  

4. Az összeférhetlenségi megszorítás úgy az életfogytig kinevezett, mint a választott tagokra 

kiterjed.”650 

Szilágyi Dezső hosszú beszédben ismertette pártja álláspontját. Kijelentette, hogy egyetért 

a kormány javaslatával abban, hogy „a rendi és történelmi elemek” a felsőház alkotásánál 

megtartandók, ugyanakkor meg kell szüntetni az intézmény kizárólagos rendi jellegét. 

Csökkenteni kell az örökös tagok és az egyházi főrendek arányát, a jogegyenlőség elvének 

megfelelően bővíteni kell a tagok körét. Támogatta a bírói kar vezetőinek tagságát is.  

A legfontosabb elemnek a Mérsékelt Ellenzék javaslatában azt tartotta, hogy a felsőházat a 

nemzettel „közvetlen összeköttetésbe” hozó új elemet kíván bevinni az intézménybe, szemben a 

kormány javaslatával, amely ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is az uralkodótól származzon a 

felsőház valamennyi tagjának jogosultsága (valójában a protestáns egyházi vezetők ez alól 

kivételt képeztek). A Mérsékelt Ellenzék törekvését azzal indokolta, hogy a kormány túlzott 

befolyása meggátolja, hogy „a nemzet zömének meggyőződése” érvényesüljön a 

képviselőházban, ezért kívánatos a felsőház törvényhozási és ellenőrzési képességének emelése, 

különösen pedig az, hogy „a nemzeti reformtörekvések erősebb felkarolója és határozottabb 

megvalósítója legyen” „úgy a rendi elemeknek netán szűkkeblűsége, mint a felülről jövő túlságos 

befolyás ellenében”. A kormánypárti felszólalók ezt úgy interpretáltak, hogy Szilágyiék a 

felsőházban ellenzéki pozíciót kiépítve akarják megbuktatni a kormányt, amely értelmezésnek 

tagadhatatlanul volt igazságalapja. Szilágyi azt hangoztatta, hogy a megyék és városok által 

választott tagok a felsőháznak politikai felelősséget adnának, emelnék az intézmény súlyát, 

javítanák törvényhozói képességét, továbbá „a törvényhatóságok azok, melyek szilárd 

önkormányzati kötelékeket alkothatnak, ezek azok, melyekben lüktet Magyarország localis élete”. 

Arra az ellenérvre, hogy a törvényhatóságok felsőházi képviselete veszélyeztetné a magyar 
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nemzeti érdek érvényesítését a törvényhozásban, úgy reagált, hogy „[h]a az alsóház képtelen, 

alkalmatlan és gyenge annak fenntartására […] meg nem menti a magyar államot és a magyar 

nemzet suprematióját semmiféle felsőház”, továbbá hogy az országgyűlés termeiben elhangzó 

„nem loyalis nemzetiségi” felszólalások nem rendítik meg a magyar államot, mert „nem a 

felszólalásban, hanem az érzületben és akaratban rejlik a veszedelem”. 

A föderációra és partikularizmusra vonatkozó vádakat külföldi példákat felhozva cáfolta. 

Rámutatott, hogy az Amerikai Egyesült Államokat nem szenátusának szerkezete, hanem 

államainak nagyfokú önkormányzata teszi föderális állammá. Arról természetesen hallgatott, hogy 

a kapcsolat azonban fordítva fennáll: ti. az amerikai szenátus szerkezete összefügg az 

államszervezettel. Szilágyi hangsúlyozta, hogy sem Franciaország, sem Belgium, sem Hollandia 

nem vált föderális állammá azért, mert a területi önkormányzatok választják a felsőházat. A 

félelemre, hogy a választás körüli súrlódások a közigazgatási életet negatívan befolyásolják, azt 

válaszolta, hogy a képviselőválasztásoknál csak ott fordult ez elő, ahol a főispán és a tisztikar 

törvénytelenül beavatkozott be a voksolásba. 

Szilágyi beszédében részletezte pártja elképzelését a törvényhatóságok általi választásra 

vonatkozóan: eszerint a választást titkos szavazás útján a megreformált (a közigazgatási 

függésben lévő elemektől megszabadított) közigazgatási bizottságok végezzék. A megválasztottak 

mandátuma 8-9 évre szólt volna, ami a Mérsékelt Ellenzék szerint biztosítékot jelentett a 

törvényhatóságok küldötteinek függetlenségére a napi politikától. Függetlenségüket lett volna 

hivatva előmozdítani az is, hogy felsőházi munkájukat díjazás nélkül végezték volna. Szilágyi 

„részletkérdésnek” minősítette, és nem foglalt abban állást, hogy a törvényhatóságok egyenlő 

számban válasszanak-e képviselőket. Egyéni nézete az volt, hogy a jelentős városok egy-egy, 

Budapest pedig két képviselőt válasszon. Hangsúlyozta, hogy a törvényhatóságok felsőházi 

képviselete nem az alsóházi ismétlése: „más lesz a választó testület, más lesz a mandátum tartama 

és nem is valószínű, hogy a választás történjék ugyanoly széles körben, mint a 

képviselőválasztásoknál”. 

A Mérsékelt Ellenzék vezérszónoka élénken kikelt a felsőházi tagok nagy arányú 

kinevezése ellen. A kormány „a kinevezett tagok özönével az örökös aristocratiát a teljes 

tehetetlenségre akarja kárhoztatni” − mondta, hozzátéve, hogy „a kinevezés alkalmas arra, hogy a 

kormánynak lekötelezett, tőle függő és reménykedő tagok nagyobb számban jöhessenek a 

felsőházba és alkalmas arra és talán arra is van szánva, hogy a kormánypártnak, talán a 

mindenkori kormánypártnak, de az elsőnek minden esetre a zöme és biztos többsége ez úton 

megalkottassék”. Szilágyi tehát ugyanúgy a reform napi politikának alárendelésével vádolta a 

kormányt, mint ahogy a kormánypárti képviselők tették ezt az ellenzékkel. Az ellenzéki politikus 

azt jósolta, hogy ha a kormány által tervezett rendezés valósul meg, akkor a felsőházban a 

kinevezett tagok dominálnak majd, és ennek következtésben a ház tekintélye, politikai súlya, a 

felsőház függetlensége menthetetlenül le fog hanyatlani”, képviselőházat sújtó „túlságos” 

kormánybefolyás a felsőházra is kiterjed. 

Szilágyi kijelentette, hogy pártja nem ellenzi az életfogytig kinevezett tagok intézményét, 

amennyiben ezek a tagok emelik a felsőház törvényhozói képességét, kormányzási tapasztalatát, 

enyhítik a ház összetételének egyoldalúságát, és így az intézmény fogékonyabbá válik az összes 

nagy érdek képviseletére. Nézete az volt, hogy Magyarországon csak kis számban állnak 

rendelkezésre kinevezhető személyek. Összehasonlításul idézte Lord John Russell 1869-es angliai 

javaslatát (erre később Apponyi Albert is hivatkozott beszédében), amelyben csak 28 peer 

élethossziglani kinevezése szerepelt. Szilágyi úgy vélte, a kinevezett tagok csekély száma 

megakadályozná, hogy a helyek „rendeltetésüktől eltérő okokból töltessenek be”. 651 

                                                           
651

 KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 62–72. 



138 

Szalai Miklós a Szilágyi beszéde, a Mérsékelt Ellenzék határozati javaslata és a Szilágyi 

által 1872−73-ban a Szlávy kormány számára készített tervezet közti különbségeket emelte ki. 

„Hiányzik a mágnásokra vonatkozó vagyoni cenzus, illetve a felsőházi tagságnak a 

hitbizománnyal való összekötése, 42-ről 80-ra nőtt volna a választott tagok száma, és ami a 

legfontosabb: a választott tagokat a törvényhatóságok, nem pedig az ország nagy vagyonnal 

(földbirtokkal) rendelkező elemei választották volna, mint a korábbi tervezetben.” – mutatott rá a 

történész.652 Megjegyezzük: Szalai Miklós két tanulmányában is azt írja, hogy a Szilágyi által 

benyújtott határozati javaslat az örökös tagok esetében adócenzus alkalmazása helyett azt 

javasolta, hogy „az eddig is főrendiházi képviselettel bíró mágnáscsaládok egy-egy (a család által 

kiválasztott) tagja” kapjon helyet a felsőházban.653 A képviselőházi napló és a február 10-i ülésről 

szóló sajtóbeszámolók tanúsága szerint azonban a határozati javaslatnak valójában nem volt ilyen 

pontja. Szalai valószínűleg Apponyi Albert emlékirataira alapozta állítását, ahol ezt olvashatjuk: 

„a főrendi jogosultsággal bíró családoknál nem vagyoni cenzus, hanem a családtagok választása 

által akartuk [kiemelés: TBV] a szelekciót eszközölni”. Apponyi nem akart vagy nem tudott 

pontosan emlékezni a részletekre. Utóbbira utal, hogy emlékiratában az élethossziglani 

kinevezésekre vonatkozóan habozott a számban, úgy fogalmazott: „ha jól emlékszem […] 30-ra 

vagy 40-re kívánta szorítani” a javaslat a számukat. 654 Apponyi minden esetre azt állította, hogy 

az „egész koncepció Szilágyi Dezsőé volt”.655 Ez meglepő kijelentés: mint láttuk, a 

törvényjavaslat bizottsági tárgyalásakor ő maga, Apponyi (és nem Szilágyi) volt az, aki felvetette 

a főnemes családok általi választást, amely azonban a Mérsékelt Ellenzék (feltehetően Szilágyi 

által fogalmazott) határozati javaslatába nem került bele. Szalai Miklós úgy értékelte a határozati 

javaslatot, hogy „az valószínűleg nem az ő [Szilágyi] véleményét tükrözte, hanem a Mérsékelt 

Ellenzék − mindenekelőtt Apponyi − stratégiai koncepciójába illeszkedett”. Szalai ezzel 

magyarázta, hogy a határozati javaslatban nem szerepelt „a vagyonosok képviseletének 1872-ben 

Szilágyi által javasolt eszméje”.656 E kijelentés ismét pontosításra szorul. Mint korábban 

ismertettük, Szilágyi az 1870-es években nem általában „a vagyonosok”, hanem a földvagyonnal 

rendelkezők (főnemesi származástól független) képviseletében gondolkozott. A nagyiparosok és 

nagykereskedők képviseletét (ha nem rendelkeztek földbirtokkal) akkor sem ajánlotta, 1885-ben 

pedig kifejezetten ellenezte, arra hivatkozva, hogy „a jelen kor fejlődése a nagy existentiák 

fejlődésének nem kedvező, […] és hogy ha mi a gazdag embereket, a társadalomban súllyal bíró 

embereket egy felsőházban oda állítnók szembe a democratiával tekintély és kegyelet nélkül, 

semmi kritikát s mérséklő hatást szívesen nem fogadnának tőle, mert nem volna népszerű, mert 

sem kegyelet, sem hagyomány nem támogatná”.657 Tehát nemcsak Szilágyi 1872−73-ban készített 

operátumának és az 1885-ös határozati javaslatnak szövegét, hanem ezek indoklását is érdemes 

összevetni.  Szilágyi a hetvenes évek elején a felsőház újjászervezésénél meghatározó elvnek 

tartotta, hogy „a napi áramlattal ellenében, úgy azon párt, mely az alsóházban ezzel szemben 

állást foglal, mint maga a korona” számára támaszul szolgáljon. 1885-ben elsősorban a nemzeti 

politikai érdekkel való közvetlen kapcsolatot hangsúlyozta. 1872−73-ban a magyar nemzetiségű 

„felsőbb osztályok természetes súlyának és befolyásának” biztosítása által nemzeti szerepet szánt 

az intézménynek, most ellenben visszautasította a kormánypárt nacionalista félelmét. Az új 

tagoktól akkor is és most is a felsőház zömét alkotó arisztokrácia által hordozott rendi színezet 
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megszüntetetését és a munkaképesség növelését várta. Szilágyi mindkét alkalommal rámutatott 

arra, hogy Magyarországon csekély a közszolgálati és a politikai pályán tapasztalattal rendelkező 

kitűnőségek száma, és részben erre, részben a túlzott kormánybefolyás megelőzésére hivatkozva 

mérsékletet kívánt a kinevezésekben (igaz, 1872−73-es tervében ez a „mérsékelt arány” a tagok 

negyedét tette ki). Míg Szilágyi az 1870-es években a kinevezéseket (illetve azok lehetőségét) 

mint az alkotmányos válságok megelőzésére alkalmas eszközként tüntette fel, addig 1885-ben 

ugyanennek megfogalmazását a Tisza által beterjesztett indoklásában „tarthatatlannak” 

minősítette. Szilágyi 1872−73. évi operátuma indoklásában kifejtette, hogy az arisztokráciával 

„szomszédos rétegeknek” is helyet kell biztosítani a felsőházban. Ez magába foglalta a nem 

főnemes nagybirtokosokat (akik örökös tagság elnyerése révén kerülhettek a főrendiházba) és a 

(legalább középbirtokkal rendelkező) „új fejlődésű vagyonos és mívelt elemeket” (akik, 

amennyiben legalább 1500 forint földadót fizettek, választás útján nyerhettek volna 

élethossziglani tagságot). Ezek a csoportok társadalmilag részben megegyeztek azzal, amit 1885-

ben a törvényhatóságokban túlnyomó befolyással rendelkező (és ezáltal a felsőházi tagok 

nyolcévenkénti választásán jó eséllyel szereplő) „művelt vagyonos osztályokként” említett. 

Korábbi munkájában a felsőház feladatának tekintette a (már nagybirtokot vásárolt) kereskedelmi 

és pénzarisztokrácia asszimilációjának elősegítését, most viszont a kinevezendő tagoknál arra a 

veszélyre figyelmeztetett, hogy mivel „az újonnan szerzett nagy vagyon az, mely vágyik ezen 

társadalmi distinctióra [értsd: felsőházi tagságra], mely mohó lesz annak megszerzésében”, ezért 

félő, hogy a tagság a kormánypárt számára teljesített kortes szolgálatok ellentételezésévé válik. 

Szilágyi főrendiházi reformra vonatkozó elképzelései kontinuitásának megítélését nehezíti, hogy a 

politikus 1880-ban (már a Mérsékelt Ellenzék tagjaként) azt állította, hogy az 1872−73-as 

operátuma készítésekor „utasítása egyik főpontjával” nem értett egyet, azt azonban nem jelölte 

meg, hogy melyik volt ez a pont.658 Összességében mégis megállapítható: Szilágyinak alapvetően 

nem változott a magyar felsőház kívánatos társadalmi összetételére vonatkozó koncepciója, ám 

annak gyakorlati megvalósítására (kinevezés vagy választás, ezek módja és mértéke) vonatkozó 

elképzelése átalakult. 

A törvényjavaslat országgyűlési tárgyalását kezdetben nagy érdeklődés övezte. A 

képviselőházi vita „egy évtized óta” nem tapasztalt érdeklődés közepette kezdődött, a karzatok 

már az ülés elején tömve voltak, a főrendek számára fenntartott 24 helyet magába foglaló karzat is 

szűknek bizonyult.659 A Pesti Napló szerint azonban már a harmadik vitanapon, február 12-én 

„bizonyos kimerültség volt észrevehető”, amit az újság azzal magyarázott, hogy „ [e] vita nem 

lehet oly sokoldalú és tárgyú, mint a költségvetés tárgyalása, mely felöleli az egész állami életet 

[…] [,] lehet ugyan exkurziókat tenni a különböző alkotmány-rendszerek és szenátusok 

összehasonlítására, de a közfigyelmet az ilyesmi, különösen ha egymás után ismétlődik, kevéssé 

kötheti le”.660 A következő nap gr. Apponyi Albert felszólalása új témát és ezzel új lendületet 

adott a vitának és az ellenzéki szervezkedésnek, és a figyelmet ismét az országházra irányította. 661 

Apponyi Albert 1885. február 13-i beszédében a felsőház feladatát a kormánypárti 

szónokokhoz hasonlóan a korrektívum szerepében határozta meg, de hangsúlyozta, hogy ez 

nemcsak a képviselőházzal, hanem a kormánnyal szembeni feladatot is jelent. Kifejtette, hogy a 

felsőház feladatát akkor tudja betölteni, ha tagjai minden irányban függetlenek, magába foglalja 

„a nemzetnek mindazon életerőit, amelyek hivatva vannak azt vezérelni, amelyek hivatván 

vannak arra, hogy a nemzetnek élő lelkiismeretét képezzék”, és bír elegendő politikai súllyal. 

Apponyi azt hangoztatta, hogy a kinevezett tagok egyéni érdekükön és a kormány érdekén kívül 
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nem képviselnek semmit, ezzel szemben a törvényhatósági bizottságok általi választással a 

felsőházba új elemként vagyonos köznemesek kerülnének be. Ennek jelentőségét abban látta, 

hogy az általa „a középosztály kicsúcsosodásának” tekintett vagyonos köznemességről azt 

tartotta, hogy „a nemzeti fejlődés vezetésében, a nemzeti eszmék forrongásában már ma is a 

főszerepet viszi”. 

Apponyi bírálta a kormány törvényjavaslatát, mert lehetővé teszi a tagok tömeges kinevezését. 

Idézte Lord Brougham szavait: „ha kell a felsőház tagjainak szaporítása, mint végeszköz, akkor 

ezt minden kormányra nézve a lehető legnehezebbé kell tenni, nem pedig legkönnyebbé, hogy 

valóban csak mint végeszközhöz nyúljon hozzá”.662 Apponyi ezt azzal egészítette ki, hogy 

modern alkotmányos nemzeteknél a felsőház a „nemzeti képviselet” (népképviselet) akaratával 

csak akkor képes hosszabb ideig szembehelyezkedni, ha a képviselőház a nemzet akaratának 

interpretációjában tévedett, és az igazi közérzület a felsőház álláspontja mellett van. Ha a felsőház 

tartósan szembefordul az alsóházzal, akkor a hiba nem a felsőház hatalmasságában, hanem abban 

rejlik, hogy az addigi kormányok „aláásták a népképviselet hatalmának erkölcsi forrását” „a 

képviseleti rendszer nyilvánulásának meghamisítása vagy erőszakolása által”. Az ellenzéki 

pártvezér a Tisza-kormány választási visszaéléseinek bírálatába torkolló fejtegetését azzal zárta, 

hogy pártja kész megmutatni, hogy ez a helyzet „nem a felsőháznak gyöngévé tételével, hanem a 

népképviselet összealkotásában mutatkozó hibák orvoslásával” oldható meg. 

Apponyi beszédének jelentős részét a kormánypárt részéről a törvényhatóságok általi 

választás ellen felhozott érvek cáfolata tette ki. A miniszterelnök azon aggodalmára, hogy a 

választás vagy azt eredményezné, hogy a képviselőház „politikai tőkében” szegényedne és a 

törvényhozás súlypontja a felsőházba kerülne, vagy ha kevesen ambicionálnák a felsőházi 

tagságot, akkor a választott tagok „egyéni minősége” nem ütné meg a kellő mértéket, Apponyi azt 

válaszolta, hogy ez ugyanúgy igaz lenne a kinevezésekre is. Kijelentette, hogy nem a megyei 

választások vezetnének partikularizmushoz, hanem a követutasítási és visszahívási jog, amit 

azonban ők nem kívánnak bevezetni. Apponyi a választott tagság várható összetételét 

antidemokratikusnak tartó, és ezért is a kinevezés mellett érvelő Beksics Gusztávnak (részben 

Szilágyi Dezső beszédét idézve) felrótta, hogy akkor, amikor a demokrácia már „a legnagyobb 

hatalommá vált a civilisált világ minden országában”, a demokrácia nevében „a hatalom kegyes 

pártfogásáért s protectiójáért” „eseng”, és ezáltal „elárulja” a demokrácia „küldetésének 

legszentebb részét, mely mindenütt a szabadság”. Apponyi figyelmeztetett, hogy „ne legyünk 

vakok a democratiának magának hiányai és azon veszélyek iránt, amelyekkel az jár”. 

Franciaországot hozta fel példaként: „fajegysége” ellenére „a nemzeti politikája irányának 

megállapításában egy évszázad óta sem tud eredményt felmutatni”, mivel a demokrácia 

megteremtése érdekében elpusztította „a régi társadalom számos hasznavehető elemét”, és „a 

politikai traditiónak szükséges elemét teljesen nélkülözi”. Azt is képviselőtársa szemére vetette, 

hogy aggodalommal tölti el az, hogy a megyei bizottmányok virilistái közt még most is 60%-ja 

szerepel azoknak, akik birtokukat őseiktől örökölték”. Őt és a hozzá hasonlóan gondolkodókat 

azzal vádolta, „egy talán önön maguk előtt be nem vallott, de engesztelhetetlen gyűlölet vezeti a 

régi magyar társadalomnak fennmaradt elemei ellen”, és „a democratiában az új elemeknek egy 

aristocratiáját akarja létesíteni”, „a democratia köréből ki akarja zárni a régi társadalom azon 
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elemeit, melyek nem privilégiumok, nem elzárkózottság útján, hanem szintén saját 

tulajdonságaiknak szívóssága által az új áramlatok közepette is tudták magukat fenntartani”. 

Apponyi azonban egyoldalúan interpretálta Beksics társadalompolitikai nézeteit. Beksics Censor 

álnéven megjelentetett Társadalmunk és nemzeti hivatásunk című röpirata, amelyből Apponyi a 

virilisták összetételére vonatkozó számadatot idézte, a kirekesztés helyett éppen arra konkludált, 

hogy „[n]ekünk nem szabad ellöknünk senkit: meg kell nyernünk mindenkit, aki megnyerhető. És 

annál inkább, mert a gentry, mely régen egyedül volt társadalmi, politikai és nemzeti tényező, 

tagadhatatlanul tért vesztett az új elemekkel szemben. Nem kell tehát egy társadalmi osztály sem 

kizárólagosan. Egy nagy, új középosztályba olvadva, vagy legalább abban érintkezve, s az által 

összekötve kell valamennyi.”663 

Apponyi beszéde végén hosszan bizonygatta, hogy alaptalan az aggodalom, „mintha a 

főrendiháznak eddigi elemei és a felsőházba választás útján jutandó elemek ne tudnának 

egymással teljes harmóniában megférni és együtt működni […], mert a törvényhatóságok 

legtöbbikében, minden privilégium és minden mesterséges korlát nélkül, hála istennek, még 

mindig azok az elemek dominálnak, akik a magyar nemzeti politika traditióinak fő törzsét 

képezték, […] épen azért azt hiszem, hogy azok a legjobb harmóniában fognak tudna együtt 

működni azon elemekkel, melyek a magyar nemzeti politika traditióinak másik törzsét képezik” 

(ti. az arisztokráciával).664 A modern felsőház szerepét és az új társadalmi csoportok 

befogadásának szükségességét az intézménybe szemléletes képpel mutatta be: „a nemzeti 

akaratnak vizei az idők folytán nagyokra nőttek; a képviselőház az a meder, mely ezen vizeket a 

fejlődésnek útján a jövő e tengere felé vezetni hivatva van […] De a legjobb meder sem 

biztosíthat áradások ellen; azért tehát szükséges a töltés-rendszer. Ez a töltés-rendszer nem 

szabhatja meg a folyó irányát, hanem kénytelen azt követni; de kell hogy elég erős legyen, hogy 

az áradásokat − elementáris események kivételével, melyek ellen nincs biztosíték − ismét rendes 

mederbe visszavezethesse. És kiderült, hogy a mostani töltésrendszer szűk, hogy azt tágítani kell. 

Nagyobb ártért kell engedni a nemzeti akarat nagyobbá vált, megnőtt vizeinek”. Végezetül a 

magyar történeti jogfejlődés nemzeti fejlődésből származó „legitim gyermekének” nevezte a 
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törvényhatóságok által választott tagokat, ezzel szemben a kinevezett tagokat „csudaszülöttnek” 

aposztrofálta, és kijelentette, ha a főrendek megtagadják a kinevezett tagok bebocsátását a 

felsőházba, „bizonyosak lehetnek arról, hogy a nemzetnek többsége helyeselni fogja 

eljárásukat”.665 

Apponyi beszéde élénk sajtóvisszhangot keltett. A Pesti Napló szerint „hatása oly nagy 

volt, hogy másról az emberek nem is beszélnek. A politikai helyzet megváltozott pár óra alatt. 

Míg tegnap még mindenki hitte, hogy a kormány a főrendiházi reformot saját javaslata szerint 

némi módosítással mindkét házban keresztülviszi, ma e javaslat sorsa kétes. Természetesen nem a 

képviselőházban, hol […] a kormány többsége biztos. Hanem a főrendek közt erős az agitáció, s 

kormány és ellenzék egyaránt szedik a szavazatokat. Itt Apponyi beszéde gyújtott, valamint 

gyújtott a közönségben”.666 

A kormánypárti Nemzet is vezércikket szentelt Apponyi szónoklatának. „Tisza kebellapja” (ahogy 

a Magyar Állam a Nemzetet emlegette) így mutatta be a közel másfél órás beszédet és hatását: 

„kirívóan sok volt a rabulismus, a citátumok, az állítások szándékos vagy szándéktalan ferdítése, 

nagyfokú kacérkodás exkluzív osztályérdekekkel. […] Beszédének utolsó részében pedig éppen 

egyenesen és nagy álpátosszal bujtogatta a főrendeket, hogy ezért a javaslatért ne mondjanak le 

többségük előjogairól s így buktassák meg azt. A főrendi karzatokon sokan voltak jelen, többi 

közt Samassa egri érsek is – s Apponyi tekintete gyakran vetődött ama karzatra.” A Nemzet 

szerint a beszéd „egy prononcirozott [előre eltervezett] kortesbeszéd benyomását gyakorolta […] 

hatása is a választógyűléseket és kortesvilágot juttatta emlékezetbe”: „az ellenzék a 

gyermekességig vitte a demonstrációt, mely egyáltalán nem illett belé a ház komoly és 

méltóságteljes termébe.” Az újság kiemelte, hogy Apponyi beszédének az a része, amely szerint a 

választás által a „birtokos középosztály” jutna be a felsőházba, „első tekintetre” „igen 

demokratikusnak tetszhetik”, és „az ellenzéknek kivált szélső árnyalata roppant mohón is nyelte 

szavait”.667  

A Magyar Állam a beszédet követően „a közeljövő vezérférfijának” nyilvánította Apponyi és 

ódon pátosszal hangoztatta, hogy „[a] katholikusok úgy éreznek Apponyiról [!], miként az ős 

Hellasz Athenéje az ő magasztos nagy fiáról, Miltiadesről, kinek jellemrajzát Cornelius Nepos 

remek stílusa így kezdi: Cum et antiquitate generis, et gloria majorum, et sua modestia unus 

omnium maxime floret eaque esset aetate, ut non iam solum de eo bene sperare, sed etiam » 

confidere« cives possent sui. Így bíznak a katholikusok Apponyiban is, a Szt. István Társulat 

egyik méltó elnökében.” 668 A konzervatív katolikus sajtóorgánum lapszemlében mutatta be, hogy 

a hazai újságok hogyan nyilatkoztak Apponyi beszédéről.669 

Az Egyetértés úgy vélte, hogy Apponyi beszédét méltán kísérte zajos elismerés. A szónoklat 

alapgondolatának azt tartotta, hogy a magyar birtokos középosztály „béküljön ki a 

demokráciával”, a nemzeti hagyomány és a „fajfenntartás letéteményeseként” működjön közre a 

demokrácia kiépítésében.670 
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Apponyi 1885. február 14-i beszédét maga is élete legjobban sikerült szónoklatának 

tartotta.671 A dzsentrire vonatkozó szavai a függetlenségiek körében is rokonszenvet ébresztettek, 

ugyanakkor a kortársak ítélete alapján a Mérsékelt Ellenzék elsősorban a főrendiházban keresett 

szövetségest. Az 1885. február 14-i ülésen Zichy Antal nehezményezte, hogy Apponyi „az 

ablakon kibeszélt, oly átlátszó célzattal, hogy meghallják azt a másik házban”.672 Schvarz Gyula 

évekkel később is felrótta a Mérsékelt Ellenzéknek, hogy a főrendiház reformja alkalmával 

„retrográd irányú áramlattal” szövetkezett, „az elavult hagyományosság” álláspontjára 

helyezkedett.673 Figyelemre méltó, hogy annak ellenére, hogy Apponyi beszédéből egyértelműen 

érezhető volt a főrendek meggyőzésének-megnyerésének szándéka, azt mégsem említette, hogy 

cenzus helyett választással akarná végrehajtani az örökös tagok számának szükséges mérséklését. 

A Mérsékelt Ellenzék két vezető politikusának beszédére a Szabadelvű Pártból többen is 

reflektáltak. Tisza Kálmán miniszterelnök – ellenzéki közbekiabálásokkal és általános zajjal 

küzdve – csak röviden reagált Apponyi beszédére, a hosszabb választ egy későbbi alkalomra 

tartva fenn. Kifejezte reményét, hogy a főrendiház „érdemes tagjai” nem fogják az Apponyi 

beszédében foglalt „utasítást” követni. Kijelentette, hogy „én coulissák mögött nem egyezkedtem, 

nem egyezkedem” (a későbbi tények ezt nem igazolták). Úgy vélte, a Mérsékelt Ellenzék 

határozati javaslata nem tisztázza, hogy „ki választ, kit választ, kikből választ”. Végül erélyesen 

tiltakozott az ellen, hogy az ellenzék a magyar alkotmány szellemével ellentétesnek minősíti a 

kinevezést.674 Tisza néhány nappal később felelt részletesebben Apponyi és a többi ellenzéki 

felszólaló kritikáira. Ebben a beszédében tételesen igazolta, hogy „ami a törvényjavaslatban van, 

az nem egyes embernek momentán és − mint mondani tetszettek − bosszúból kitalált javaslata, 

hanem igenis igen sokaknak higgadt megfontolás után készített javaslata” (ismertette a 

törvényjavaslat megszületésének menetét, konzultációit a főrendekkel, és kiemelte javaslata és a 

főrendek, valamint a korábbi kormányok által készített tervek hasonlóságát). Rámutatott, hogy a 

kormány javaslata a 3000 forint földadót nem fölébe helyezi a „legrégibb diplomának”, hanem 

összeköti a kettőt. A kinevezett tagok függetlenségét vitató képviselőknek azt válaszolta, hogy a 

függetlenség „a jellemtől függ első sorban”, és az élethossziglani kinevezés egyébként is nagyobb 

függetlenséget szavatol, mint a meghatározott időre szóló választás. A miniszterelnök az ellenzék 

törekvését, hogy a képviselőházban levő kormánybefolyás ellen a felsőházban jöjjön létre 

ellensúly „a helyes parlamentarizmussal” összeegyeztethetetlennek tartotta. Kijelentette, hogy az 

ő célja az, hogy „független elemekből alkottassák a felsőház; legyen ellenállási képessége: de 

önálló és nem párttekintetek által vezettetve, nem máshonnan vett jelszóktól, hanem minden 

egyes kérdésben annak belső érdeme szerint ítéljen”. Beszéde végén arra kérte az ellenzéket, 

hogy a törvényjavaslat bírálata során ne a mostani kormányt, hanem az ország kormányzati és 

törvényhozási érdekét vegye tekintetbe. Zárásként ellenfelei ékesszólásából a maga számára 

próbált erényt kovácsolni. Kijelentette, hogy ő maga a vitában nem él a polémia eszközével, mert 

sokkal fontosabbnak tartja a javaslatot, sem hogy „ügyes polémia vagy szép szónoklatok által” 

akarná annak eszméit keresztülvinni.675 A Mérsékelt Ellenzékkel rokonszenvező Pesti Napló 

elismeréssel adózott a miniszterelnök „kitűnő taktikájának”, hogy hagyta elmúlni Apponyi 

„felvillanyozó beszédének” hatását, és csak azután szólt, és „érezvén, hogy e beszéd szónoki 

tüzével, ékesszólási erejével nem rendelkezik, más térre: a tárgyilagos érvek terére vitte át a 

diszkussziót s a fennforgó kérésről oly nyugalommal szólt, mely nem téveszthette el hatását”.676 
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Apponyi beszédét követően a Szabadelvű Pártból Zichy Antal, Jókai Mór, de olyan, az 

utókor által inkább szakpolitikusként ismert képviselők is, mint Hegedüs Sándor és Dárdai 

Sándor is hozzászóltak a vitához.677 Zichy Antal bagatellizálni kívánta a kormányjavaslat és a 

Mérsékelt Ellenzék javaslata közötti eltérést (az ellenzéki javaslat benyújtásának valójában a 

részletes vita során lett volna létjogosultsága − mondta). Nem mulasztotta el felhívni a figyelmet 

a Mérsékelt Ellenzék javaslatának egy szerinte ellentmondásos és a pártérdekkel magyarázott 

elemére: „Csodálatos, hogy éppen azon oldalról, mely annyira előtérbe állította a választásoknál 

előfordulni szokott visszaéléseket, tétetik most indítvány a választási rendszernek még tovább 

fejlesztésére és oda is beillesztésére, hol szerintem annak sem a múltban, sem a jelenben semmi 

létjoga sincs.” A kritika élét némileg elvéve (és valószínűleg válaszként a kormányjavaslaton a 

liberális és demokrata elvek érvényesülését számon kérő bírálatokra) a közjogi szempontok 

elsődleges érvényesülését az egyes kérdések megítélésénél nemcsak az ellenzék sajátosságának, 

hanem az egész hazai pártrendszer jellemzőjének nyilvánította: „nem annyira doctrinák, mint 

közjogi szempontokból, az Ausztriával szemben való állásfoglalás szempontjából szakadtunk 

pártokra és innen van az t. ház, hogy nálunk, szint úgy mint a régibb toryk és whigek között, a 

legkülönbözőbb nézetű és elvű emberek vannak szétszórva minden párt kebelében. […] De hát 

épen ezen oknál fogva azt hiszem, nem is mehettünk annyira − és talán még jó darab ideig nem is 

fogunk annyira mehetni − hogy szabadelvű vagy conservativ, progressiv vagy retrográd elveket 

és institutiókat a maguk tisztaságában elfogulatlanul fogjunk fel és ne inkább, mint valóban 

tesszük, pártszemüvegen át nézve, saját pártszenvedélyeink sugalmai szerint vegyük őket esetleg 

alkalmazásba is.”678 

Zichy Antal beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy Apponyi Albert a korrektívumok 

taglalásakor nem szólt az országgyűlésnek feloszlatásának uralkodói jogáról. Rámutatott, hogy ha 

a felsőház nem fejezi ki a nemzeti akaratot, a korona nem oszlathatja fel a házat, és a Mérsékelt 

Ellenzék elképzelése szerint a választások útján bejutott tagokra nézve sem rendelhet el új 

választást.679 Ez jól mutatja, hogy a szembenálló felek, miközben az államkormányzatot az 

alapvető értelmezési keretet tekintve azonos módon, a súlyok-ellensúlyok rendszereként 

interpretálták, működésének konkrét módját hatalmi érdeküknek megfelelően eltérően képzelték. 

Jókai Mór humoros megjegyzésekkel színesített beszédében kifejtette, hogy „más mint 

gazdag ember nem jöhet be a választás útján a felsőházba, mert önök meginvitálják ugyan a 

középbirtokost, a gentryt; meginvitálják a democratát, de nem adnak neki sem napidíjat, sem 

szálláspénzt. […] Ha pedig egy szegény democrata, történetesen be lenne választva a felsőházba, 

hogy az itt a maga költségén hogyan élne meg, midőn egyúttal az incompatibilitás folytán meg 

van fosztva attól, hogy valami hivatal útján magának kenyeret keressen”. 
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Jókai a titkos szavazást csak az általános választójog bevezetése esetén tartotta elképzelhetőnek. 

„Ott van az igazi titkos szavazás, a hol az ember nem tudja, hány a választó és kik azok? és a 

tömeget nem foglalhatja le magának előre.” – érvelt. III. Napóleon császárságának 

megszavazására hivatkozva kijelentette, hogy a titkos szavazást és a „suffrage universelle-t” nem 

tartja egyértelműnek a szabadelvűséggel, egyébként is Magyarországon „az a szavazási urna, 

melybe a suffrage universelle cserepei be fognak hullani, megfordítva mindjárt jó lesz azon 

halálharangnak, amellyel Magyarország államiságának eszméjét a temetőbe kísérik”.680 

Hegedüs Sándor azzal vádolta az ellenzéket, hogy a kormánnyal szembeni gyűlölete 

vezérli, ezért képtelen belátni, hogy „a parlamentarismus ereje és önsúlya e házban kell, hogy 

legyen s a képviselőházból eredő kormány befolyását semmiféle institutióval, még a főrendiházzal 

sem szabad kiszorítani”. Hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat nem a Tisza-kormány hatalmi 

érdekeit tükrözi, hanem „másfél évtized munkájának eredménye, mely a különböző kormányok és 

szakemberek véleményét úgyszólván kiegyezteti”. Felelevenítette, hogy Szilágyi Dezső 1880-ban 

még óvott a felsőház túlzott hatalmától, az intézménynek a magyar államiság fenntartásában 

betöltött szerepéről beszélt és elképzelhetőnek tartott egy „a korona irányában” „engedékenyebb” 

és „a közvélemény hullámzása iránt” „függetlenebb” felsőházat. Hegedüs nem tartotta 

megalapozottnak azokat a példákat, amelyeket Szilágyi a partikularizmus veszélye ellen hozott 

fel. Kijelentette, hogy Amerikában „a súly határozottan a senatusban van”, Franciaországban a 

kormány kénytelen volt fellépni a partikularizmus veszélye ellen, Belgiumban és Hollandiában 

pedig a föderalizmus eszméje befolyást gyakorolt a törvényhozási rendszer fejlődésére. Azt 

hangoztatta, hogy a tagok kinevezésének lényege nem a demokrácia elvének királyi protekciója 

(mint Szilágyi állította), hanem a tudomány, ipar, kereskedelem és a közéletpályán elismert 

érdemeknek méltatása. 

Hegedüs úgy reagált Apponyi azon (a „kitűnőségek” alacsony számából kiinduló) érvelésére, 

hogy a választottak nem a maguk egyéni súlyánál, nem egyéni tulajdonságánál fogva lesznek 

felsőházi tagok, hanem azok képviselőjeként, akik a bizalmát reájuk ruházták, hogy a felsőház 

hivatása a magyar társadalom kitűnőségeit „nem képviselni, hanem egyéni tehetségük és 

jelentőségüknél fogva magában foglalni”. A képviselőválasztásoknál szerzett tapasztalatok 

nyomán azt állította, hogy a kinevezés alkalmasabb a választásnál a kitűnőségek felsőházba 

juttatására. Hangsúlyozta, hogy a törvényhatóságok által nyolc évre választott tagok ugyanúgy a 

napi áramlatok befolyása alatt állnának, mint a képviselők. A „felelős kormány” általi kinevezést 

a felsőház régi és új elemeinek egyesülésére, az asszimiláció előmozdítására is alkalmasabbnak 

tartotta „a periódusoknak és a hullámzásoknak alávetett” választásoknál. 681 

A szintén kormánypárti képviselő Dárdai Sándor azt hangoztatta, hogy a köznemesség és 

különösen annak vezető ereje, a dzsentri hiába ragaszkodik a megyéhez és szeretné a hatalmi 

súlypontot ide, saját kezébe szeretné visszaszerezni, nincs ereje ellensúlyozni a nagybirtokú 

főnemességet, amely a központi kormányzatnak segédkezett a hatalom megszerzésében. Ezt 

Dárdai azzal magyarázta, hogy a központi kormányzat az arisztokrácia számára befolyásának 

érvényesítésére sokkal szabadabb tér kínált, mint a megyék. Kijelentette, hogy birtokos 

köznemesség csak a polgári elemmel összeolvadva, új, modern középosztályt képezve nyerheti 

vissza politikai súlyát.682 A szembenálló felek érvelése a dzsentri jövőjéről, illetve az elitcseréről 

folyó korabeli diskurzusba illeszkedett.683 Apponyi Albert beszéde eszünkbe idézheti Asbóth 

Jánosnak a Három nemzedékben a fő- és köznemesség összeolvadásáról írtakat, míg Dárdai 

Sándor érvelése nagyban emlékeztet az 1880-as évek politikai publicisztikájában leginkább Láng 
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Lajos és Beksics Gusztáv által képviselt gondolatmenetre, amely szerint a magyar birtokos 

osztálynak először össze kell olvadnia a földbirtokosság új elemeivel, aztán a polgársággal, amely 

a dzsentri körében „vérátömlesztést” és a munka szeretetének és megbecsülésének elsajátítását 

eredményezi.684  

Hasonló állásfoglalás jelent meg a kormánypárti sajtóban. A Nemzet sietett leszögezni, hogy „a 

középosztály érdeke az, hogy az alsóház, az ő gondolkozásának és érdekeinek természetes 

kifejezője, legyen ezentúl is a vezérlő elem a törvényhozásban. Hogy legjobb elemeit, 

legedzettebb bajnokait elvigyék a felsőházba, az nem az ő érdeke.” A felsőházba bekerült csekély 

számú középosztálybeli tag kénytelen lenne az arisztokrata többséghez idomulni. A második 

kamarába „a modern elemekből nem a küzdelem embereit […] kell bevinnünk, hanem a 

tapasztalat, a munka kiérdemült [!] kitűnőségeit, kik tanácsukkal még nagy szolgálatokat tehetnek, 

de a folytonos és mindennapos küzdelemhez kedvet többé nem éreznek. S ezek az elemek – 

túlnyomó nagy részükben szintén a magyar birtokos középosztály fiai és díszei”.685 A lap az 

általános vita végén, a szavazást megelőzően még egyszer visszatért a dzsentri problematikára. Ez 

a cikk amellett, hogy megismételte, hogy milyen veszéllyel járna a nemesi eredetű 

középbirtokosság számára választott felsőházi tagság (azzal, hogy a dzsentrit közelebb vinné az 

arisztokráciához, elszakítaná a középosztály új elemeitől), arra is kitért, hogy a dzsentri nem 

jogosult arra, hogy egymaga képviselje a középosztályt: „Egyedül nálunk csinálta meg a gentry a 

democratiát önmagában és minden más társadalmi osztály nyomása nélkül. […] De félszázad óta 

a viszonyok változtak. A földbirtokos osztály nem kizárólagos középosztály többé. […] 

Bizonyára a gentryé ma is a vezérszerep; de többé nem kizárólagos társadalmi és politikai 

tényező. Az új elemek készek támogatni, s vele a demokratikus középosztályt megalkotni; de 

viszont megfelelő részt követelnek maguknak a politikai hatalomból. És most Apponyi Albert 

gróf nyíltan kimondja, hogy bár a választás által, privilegiumot követel a gentry számára. 

Különben bátran elfogadhatná a kinevezést a választás helyett. A kinevezés által a gentry is 

megfelelő képviseltetést találna a felsőházban.”686 A törvényhatóságok felsőházi képviseletének 

kérdéskörét feldolgozó jogtudós, Zsedényi Béla megállapítása szerint „[a] főnemesség és a gentry 

rivalitása [!] […] jellemző tünete [volt] a kornak, s az is kétségtelen, hogy míg a főnemesség 

súlyban és hatalomban gyarapodott […] a gentryn, azaz tágabb értelembe véve a magyar 

köznemességen pusztulás jelei mutatkoztak […] azonban […] a köznemesség a politikai hatalom 

tekintélyes részét továbbra is kezében tudta tartani, bárha […] súlya […] alászállott is. Helytelen 

azonban az a beállítás, mintha ez az erőben és súlyban való csökkenés ennek a rivalitásnak lett 

volna a következménye.”687 Az arisztokrácia és a dzsentri dualizmus kori politikai súlyának 

viszonya ma is vitatott kérdés. 688 Túlmutatna dolgozatunk keretein az álláspontok részletes 

bemutatása, ezért csak azt jegyezzük meg, hogy a köznemesség súlyának „alászállása” nem 

képezett egyértelmű tendenciát (pontosabb talán polarizációról beszélni), arányuk a képviselők 

között 1884 és 1910 között mindvégig egyötöd körül mozgott, és 1885 után a főrendiház 

kinevezett tagjai között a birtokos köznemesség jelentős súlyt képviselt.689 
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Az Apponyi beszédére a kormánypárt sorából elhangzó nagy számú reagálás dacára Mikszáth a 

február 18-i ülésről szóló karcolatában úgy ítélte meg, hogy hiába telt el nyolc nap Apponyi 

beszéde óta, annak hatása „most sincs lerontva”. Mikszáth „egészségtelen parlamenti állapotnak” 

minősítette, hogy „egyetlen beszéd ily nyomást gyakorolhat”. Úgy látta, hogy a kormánypárt 

„kedvetlen, elszomorodott, s azt teszi, amit soha eddig: gondolkozni kezd”. A törvényjavaslat 

főrendiházi leszavazását jósolta: „A javaslat az ördögé. A legvérmesebb mamelukok is csak azon 

disputálnak még, hogy hány szavazattal bukik meg a főrendiházban. A tranzakció nem segített. 

Tisza tévedett. Rossz volt a taktikája. Sennyeyben azt nyerte csak, hogy annak nimbusza átszállott 

Apponyira.”690  

A Mérsékelt Ellenzék főrendiházi reformmal kapcsolatos álláspontjának történészi 

értékelése nem egységes. Püski Levente azt emelte ki, hogy Szilágyi Dezső „1848 szellemi 

örökségét, a liberális jogkiterjesztő politika folytatását kérte számon a kormánytól [! 

kormányon]”.691 Szilágyi az általános vita végén mondott beszédében valóban saját pártját tüntette 

fel 1848 eszméinek örököseként. „Mi azt a vívmányt, amelyet 1848 juttatott érvényre s amelyet 

tűrhetetlenül fenntartani és izmosítani akarunk: (Helyeslés bal felől) a nemzeti test egységét […] 

abban a képviseletben is megtestesítni óhajtjuk, melyet mint a reformnak egyik elemét, a 

felsőházba be akarunk venni. (Helyeslés bal felől.)” – mondta pártjának a törvényhatóságok által 

választott tagokra vonatkozó követeléséről.692 A Mérsékelt Ellenzékhez közelálló Pesti Napló ezt 

a beszédet úgy értékelte, hogy „méltóan fejezte be a vitát”, „jelentékenyebb szónoki hatást ért el”. 

Az újság azt azonban kifogásolta, hogy bár a szónok arra nem tért, hogy „ama 48 tradíciói[ból], 

mely a megyéknek a törvényhozásban való részvételét eltörülte” hogyan vezethető le a megye 

képviseletének követelése.693 Szalai Miklós értékelése szerint a jogkiterjesztésre törekvés a 

Mérsékelt Ellenzék álláspontjának csak egyik vonulatát képezte: eszerint „[a] Mérsékelt Ellenzék 

felismerte, hogy egyrészt a demokratikus haladás híveinek, másrészt a történeti jogok 

védelmezőinek, végül pedig a már visszaszoruló, de még mindig jelentős szerepet játszó 

»vármegyei politikai elitnek« a szempontjait kell képviselnie ahhoz, hogy Tisza javaslatát 

eredményesen, a közhangulatot maga mellé állítva tudja támadni”.694 A párt célkitűzéseinek 

megítélését nehezíti, hogy a Mérsékelt Ellenzék vezetése megszólalásaiban nem volt egységes. 

Szilágyi azt hangoztatta, hogy a törvényhatóságok általi választás azon „művelt vagyonos 

osztályoknak” biztosít befolyást a felsőházban „melyeknek semmi rendi jellegük nincs”, és 

hangsúlyozta, hogy a törvényhatósági jogú városok képviselete révén a polgárság is bekerül a 

felsőházba, ugyanakkor nem tartotta „célravezetőnek” a reformot „társadalmi osztályok 

szempontjából feszegetni”.695 Apponyi a régi birtokos köznemesség politikai súlyának növeléséről 

beszélt, igaz később az őt ért támadásokra reagálva tagadta, hogy a középosztály egésze helyett „a 

köznemességet, mint külön osztályt, mint privilegiált rendet” akarná a felsőházba hozni.696 Püski 

Levente megállapítását, miszerint „a képviselőházi vita jó alkalmat nyújtott a párton belül egyre 

erősödő személyi és politikai ellentétek elfedésére”,697 ezért nem tartjuk megalapozottnak. Az 
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ekkor már párton kívüli, de a Mérsékelt Ellenzékhez továbbra is közel álló Pulszky Ágost698 azt 

emelte ki, hogy a törvényhatóságok általi választás lehetőséget adna az „új elemeknek” „az 

országban való kiterjeszkedésük mérvében és a társas életben való súlyukhoz képest” a felsőház 

„kiegyenlítő működésében” részvételre.699  

Püski Levente felhívta a figyelmet arra, hogy a Mérsékelt Ellenzék indítványa növelni kívánta a 

felsőház politikai súlyát.700 Szalai Miklós ezt az 1885-ben fennálló hatalmi helyzetre 

vonatkoztatta, amikor rámutatott, hogy „[t]ekintettel a mágnásoknak a törvényhozás munkájával 

szembeni közömbösségére, a Szilágyi-féle felsőházat a megyei küldöttek dominálták volna. A 

titkos szavazás és az összeférhetetlenség követelménye (együtt a törvényhatóságok tervezett 

reformjával) olyan népképviseleti [!] szervet eredményezett volna, amelyben a kormánypárt nem 

tud az állammal szoros összefonódása és a korrupció révén olyan biztos többséget teremteni 

magának, mint a képviselőházban, s így az ellenzéki közhangulat szabadabban 

megnyilatkozhat”.701 Véleményünk szerint a Mérsékelt Ellenzék koncepciójának legkritikusabb 

eleme az volt, hogy elfogadja-e a főrendiház többsége a törvényhatóságok által választott tagokat. 

Apponyi Albert a két világháború között kiadott emlékiratában „ma is a leghelyesebbnek” 

nyilvánította a Mérsékelt Ellenzék indítványának tartalmát. Ez a kijelentés annak eldöntéséhez 

természetesen nem ad támpontot, hogy 1885-ban pártja valóban komolyan elképzelhetőnek 

tartotta-e, hogy az általa javasolthoz hasonló újjászervezést a főrendek megszavazzák.702 Abban 

az esetben is, ha a főrendek nem támogatják a Mérsékelt Ellenzék javaslatát, megvolt azonban az 

esélye annak, hogy a kormány javaslata a főrendiházban megbukik, és kormányválság alakul ki, 

ami gyöngíti Tisza és pártja helyzetét. A Mérsékelt Ellenzék magatartása a reform kérdésében a 

párt közvetlen hatalmi érdekeinek volt alárendelve. Ez szolgálhat arra a logikai ellentmondásra is 

magyarázatul, hogy miközben a párt programjának része volt a közigazgatás államosítása, 

Szilágyi beszéde alapján a felsőházi választásokat a törvényhatósági bizottságok végezték volna, 

amelyekből előzetesen eltávolították volna a kinevezett tagokat.703 A Neue Freie Presse azt 

fejtegette, hogy nincs szerencsétlenebb párt a Mérsékelt Ellenzéknél, amely fegyvertárának 

egyetlen népszerű és perspektivikus pontját, a közigazgatás államosítását kompromittálta azzal, 

hogy a municipiumok felsőházi képviseletét követeli, vagyis „pillanatnyi hatás kedvéért feláldoz 

mindent, amitől függ a morális létele és ami egész politikai törekvéseinek lelke”.704 A kormányt 

és pártját részben szintén hatalmi szempontok vezérelték: a főrendiház feletti kormánybefolyás 

biztosítása. A Mérsékelt Ellenzékhez közel álló Pesti Napló is világosan látta, hogy „hatalmi 

kérdés az, ami az ellenzéket a javaslat visszautasítására bírja, és ugyanez az, ami a kormányt a 

javaslat előterjesztésére ösztönözte: ezért akar az ellenzék megyei választást és a kormány nem 

akar választást, csak kinevezést”.705 
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A 48-as Függetlenségi Párt nézetei 

A szélsőbal ellenzék köréből pártja több tagja nevében Irányi Dániel és Herman Ottó is benyújtott 

egy-egy határozati javaslatot. Irányi Dániel pártelnök abból kiindulva, hogy a törvényjavaslat 

„sem a történelmi alapot nem tartja eléggé szem előtt, sem a haladó kor jogos igényeit nem 

érvényesíti kellőképpen” (a történelmi jogok gyakorlását magas cenzushoz köti, és ezáltal a 

kisebb birtokú főnemeseket kizárja a tagok közül, az indigenák irányában szükséges 

biztosítékokról eléggé nem gondoskodik, ugyanakkor addig az élethosszra kinevezendő tagok 

által a kormánynak többséget biztosít, s végül „közjogunkban eddig ismeretlen, habár korlátolt 

kezdeményezési joggal ruházza fel a felsőházat”) indítványozta, hogy a képviselőház utasítsa a 

kormányt új, a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelő törvényjavaslat előterjesztésére. 

Eszerint a felsőház tagjai a trónörökös és a magyarországi birtokkal rendelkező főhercegek, a 

zászlósurak, a katolikus és ortodox főpapok (a címzetes püspökök kivételével), a többi bevett 

vallásfelekezetek által választott egyházi és világi elöljárók, a Királyi Kúria elnöke és 

másodelnöke, a budapesti Királyi Tábla elnöke, a szábor által az 1881:15. tc. értelmében 

választott küldöttek,706 a főnemesek vagyoni cenzusra tekintet nélkül választott „meghatározott 

számú” képviselői, a magyarországi megyék és törvényhatósági jogú városok bizonyos számú 

küldöttei, valamint a legfontosabb közművelődési intézetek, az ügyvédi, ipari, kereskedelmi és 

[mező]gazdasági testületek „bizonyos számú” választott képviselői. A tagok választása minden 

esetben „szabadon és titkos szavazással” történik. Az arisztokrata tagok választásában az 

indigenák csak az esetben vehetnek részt, ha magyar állampolgárok és Magyarországon élnek. A 

felsőháznak tagjai utasításokkal meg nem köthetőek. A felsőház jogköre megegyezik azzal, amit a 

főrendiház gyakorolt.707 

Irányi a határozati javaslatot indokolva kifejtette, hogy a kétkamara-rendszer híve, mert 

bár (franciaországi és hazai tapasztalatok alapján) a felsőház forradalmat megfékezni nem képes, 

de „békés időben az egyik ház által elkövetett hibákat a másik megigazítani, helyrehozni képes 

anélkül, hogy az állam fejének, […] közbevetését, tiltó szavát igénybe kellene venni”, továbbá „a 

népnek pillanatnyi felhevülése” esetén az elhamarkodott törvényhozásnak útját tudja állni. 

Külföldi példákkal (Brazília, Belgium, Hollandia, Norvégia, Svédország, Románia, Dánia) 

bizonyította, hogy a felsőházi tagok választása nem ellentétes a monarchikus államformával. A 

teljes egészében választás útján szervezett felsőházat tartotta optimálisnak, mert „helytelen és 

veszélyes” az olyan felsőház, amelynél fennáll a lehetőség arra, hogy „önző, akár hatalmi, akár 

osztályérdekeknek hódolva” a nép akaratával szembefordul. Tekintettel azonban arra, hogy a 

választott felsőház gondolatának hazai támogatottsága csekély, a választásnak csak részleges 

alkalmazását javasolta. 

Irányi a „született törvényhozók” ellen több kifogást is emelt. Kijelentette, hogy „[s]zabad 

embereknek törvényt csak az alkothat, akit azon szabad emberek e joggal felruháznak”. Tisza 

Kálmán erre reagálva rámutatott, hogy Irányi ezen kijelentése demokratikus szellemének 

ellentmond az, hogy határozati javaslata a főnemes családok által választott tagoknak is helyet 

szán a felsőházban.708 A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy az arisztokrácia számára választás 

útján tagság biztosítása sokkal inkább tekinthető jogfosztásnak, mint a cenzus bevezetése, mert az 

utóbbi a 3000 forint földadónál kevesebbet fizetők esetében csak felfüggeszti a személyes jog 

gyakorlását, az előbbi viszont teljesen megsemmisíti. Irányi a törvényhozói jog gyakorlásához 

szükséges feltételeket − általános műveltség, a hazai törvények és szokások, továbbá a nép 
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„szükségeinek” ismerete, józan ítélő tehetség – hiányolta a mágnásoknál, különösen az 

indigenáknál. Kifogásolta, hogy nem magyar állampolgárok is tagjai lehetnek a felsőháznak. 

Rámutatott, hogy a cenzus teljesítése nemcsak a törvényhozói képességre nem biztosíték, hanem a 

függetlenségre sem, mert a kormány törvényjavaslata nem köti ki, hogy a birtok tehermentes 

legyen. Kétségbe vonta Láng kijelentését, hogy az angol (és általában a születési arisztokrácián 

nyugvó) felsőház nem akadályozta a haladást és nem szegült ellene „oktalanul” az alsóház 

kívánságainak. Tisza Lajosnak a főnemesek által választott felsőházi tagok elleni érveit skót, ír, 

osztrák,709 szász példával igyekezett cáfolni.  

Irányi a törvényhatóságok felsőházi képviseletét Kossuth Lajoshoz hasonlóan indokolta: 

„szükségesnek tartom, hogy […] az egyes országrészeknek érdekei kellő méltatásban 

részesülhessenek” „a megzsibbasztott, meggyöngült megyék és törvényhatóságokba új élet 

öntessék, hogy […] béke idején a haladásnak szószólói és ha vész fenyegetné a hazát, a 

szabadságnak támaszai, bástyái legyenek, mint voltak egykoron.” Irányi (több esetben Szilágyi 

Dezső előző napi beszédére utalva) cáfolta a bizottsági előadóknak a törvényhatóságok általi 

választás ellen felhozott érveit. Ismertette azon (egyéni) elképzelését is, amely szerint a 100.000 

lakosnál többel rendelkező megyék és városok két-két, a kisebb megyék és a legalább 50.000 

lakosú törvényhatósági jogú városok egy-egy képviselőt delegálnának, az 50.000 lakos alatti 

törvényhatósági jogú városok pedig csoportokra osztva felváltva választanának egy-egy 

képviselőt. A közművelődési intézeteknek, az ügyvédi, ipari, kereskedelmi és gazdasági 

testületeknek által választott tagoknak a polgári, demokratikus elemek felsőházi képviselte 

szempontjából tulajdonított jelentőséget. A függetlenségi politikus a 21-es bizottság által szűk 

korlátok közé szorított kezdeményezési jogot sem volt hajlandó elfogadni, mert tapasztalata 

szerint „mindenki és különösen a kormány többé-kevésbé azon testülethez alkalmazza a maga 

javaslatait, amelyben azokat először terjeszti be”, ebből következően a felsőházban beterjesztett 

javaslatok túlzottan konzervatív szelleműek lennének. 

Beszédének végén a haladás szerinte törvényszerű útjáról igyekezett meggyőzni a 

„főrendi urakat”. Kijelentette: „A mi javaslatunk nem gyökeres reform. Csak javítása a mostani 

állapotnak, előkészítése a jövőnek, a jövőnek, mely a democratiáé […] nem címben, nem 

rangban, nem gazdagságban, hanem a polgári, a hazafiúi erényekben keresni a dicsőséget: (Úgy 

van! szélső bal felől) ez azon út, amelyen haladva bő kárpótlást szerezhetnek elvesztett 

kiváltságaikért.”710 

Irányi beszédét Szalai Miklós úgy értékelte, hogy „[a] Szilágyiéval ellentétben […], mivel 

nem kormányképes pártról volt szó, nem annyira közvetlen politikai célokat, mint inkább az 

immár egyértelműen a Habsburg-ház és Ferenc József uralmának legitimitását elismerő, 

perszonáluniós platformon egyesült új Függetlenségi és 48-as Párt távlati eszményeit jelenítette 

meg: az angolhoz hasonló parlamentáris monarchiát, ahol az államfő nem avatkozik a politikába, 

a főrendiház pedig a konzerváló tényezők – döntő szerepet nem játszó – fóruma.”711 

Megjegyezzük, hogy a felsőháznak az államfőt beavatkozástól mentesítő szerepe, forradalmat 

meggátolni nem tudó természete nemcsak a függetlenségi retorikában volt jelen. Előbbi a politikai 

filozófiai, politika- és jogtudományi értekezések visszatérő eleme volt, Eötvös József mint 

közkeletű téves nézetet cáfolta, Meltzl Oszkár és Koroda Pál viszont helyeselte.712 Az a gondolat, 
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hogy a felsőház nem képes forradalmak kitörését megakadályozni megtalálható pl. Teleki Sándor 

és Trefort Ágoston röpiratában is.713 Taray Andor politikai filozófiai műveiben viszont ennek 

ellenkezőjét hangoztatta.714 Meltzl Oszkár úgy vélte, hogy „egy hatalmas, tekintélyes és jól 

szervezett” felsőház „praeventiv befolyása” révén megelőzhető az „államkatastropha” 

bekövetkezése.715 Véleményünk szerint nemcsak pártjának helyzete, hanem Irányi doktriner 

gondolkodásmódja is szerepet játszott abban, hogy beszédében sokkal inkább elvi szinten 

mozgott, mint Szilágyi vagy Apponyi. 

Herman Ottó, aki a 48-as Függetlenségi Párt Irányi Dániel vezette csoportjának közjogi 

nézeteivel és több más kérdésben képviselt álláspontjával sem azonosult,716 az 1885. február 12-i 

ülésen azt kezdeményezte, hogy a képviselőház utasítsa a kormányt a főrendiház eltörlését 

kimondó törvényjavaslat előterjesztésére. Herman arra hivatkozott, hogy a főrendiháznak, mint 

rendi intézménynek létjogosultsága a népképviseleti rendszer bevezetésével megszűnt, a 

népképviselet sarokköveit alkotó jogegyenlőség és a „semmit rólunk nélkülünk” elvével sem fér 

össze fennmaradása, a nemzet közéletének „az önkormányzatban gyökerező fejlődése” a rendi 

intézményeket egyébként is kizárja, és végül tekintettel a nemzet közszellemének, „a 

legkiváltságosabb helyzetben is, nyugodt, inkább szenvedő, mint cselekvő lüktetésére”, nincs 

szükség a népképviselet és az uralkodó, illetve ennek „tanácsa” között helyet foglaló intézményre. 

Természettudósként a botanika köréből vett metaforával a kormány javaslatát királydinnyeként 

írta le, amelynek „szúrós gyökérbe bele fog botlani igen sok tisztességes magyar ember”, a 

Szilágyi és az Irányi által benyújtott javaslatot pedig olyan növényekhez hasonlította, amelyek 

megfojtják „a democratia tölgyfáját”. Beszédét azzal zárta, hogy tudja, hogy javaslata nem 

fogadtatik el, sőt mindössze egy-két szavazatra számíthat, de sem ez, sem képviselőtársai 

gúnykacaja nem tántorítja el attól, hogy a „democratia zászlaját” felemelje a porból.717 

Orbán Balázs718 a magyar főrendiházat Herman Ottóhoz hasonlóan értékelte („egy valódi 

botránykő volt democraticus alkotmányunk terén, egy darab sötét középkor az újkor virányain”), 

és szintén az egykamara-rendszer mellett foglalt állást. Kijelentette, hogy Magyarországon a 

második kamara nem „históriai fejlemény”, hanem „az újabb időben […] egyszerűen a helyiség 

szűk volta miatt jött létre”. Mérséklő-korrigáló szerepe a házszabályok módosításával (a 

törvények harmadszori felolvasásának hosszabb időközökhöz való kötése) és az államtanács 

felállításával kiváltható lenne. Még egy a törvényhatóságok befolyásával − ha közvetett választás 

alapján is − alakíttatott felsőházat tartott leginkább elfogadhatónak. Beszéde végén azonban 

hozzájárulásáról biztosította az Irányi-féle határozati javaslatot, azzal az indokkal, hogy „a 

választás nagy elvét abban is salválva látom, […] mert az egyéni képesség, az érdem előtt a tért 

felnyitva s így a democratia − és a kor igényeinek eleget látok téve”.719 Püski Levente 
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megállapítása, amellyel Orbán Balázst Herman Ottó és Hoitsy Pál csoportjába sorolja, tehát nem 

pontos.720 A sajtó kevés figyelmet szentelt Herman Ottó határozati javaslatának, általában csak 

mint kuriózumot említette. Az Egyetértés a javaslatot sajátos logikával a demokráciára 

veszélyesnek minősítette: „népünknek hajlamai közt oly sok az arisztokratikus természetű − írta 

−, hogy ha ma a felsőház eltöröltetnék s született mágnásaink helyet ott nem találnának: a 

legközelebbi választásoknál a képviselők kilenc-tizedrésze mágnásokból állana”, aminek 

következtében a demokrata elv képviselői nem tudnának mandátumhoz jutni.721 Az újság 

állásfoglalásának megértését segítheti Pesti Sándor megállapítása, amely szerint a dualizmus 

időszakában a politikai gondolkodás főárama a maga tiszta formájában mind a demokráciát, mind 

az arisztokráciát a parlamentarizmusra veszedelmes, „szélsőséges” irányzatnak tartotta.722 Püski 

Levente úgy értékelte, hogy Herman és Orbán érvelése „kizárólag a rendi jellegű főrendi tábla 

fölösleges voltának a bizonygatására épült”, „a kétkamarás rendszer elvi-elméleti kérdéseivel nem 

foglalkoztak, legalább is nem olyan színvonalon, mint Schwartz [!] Gyula.”723 Erdődy Gábor 

Herman Ottó főrendiház-ellenes felszólalásait a politikus életművébe helyezve vizsgálta: az ő 

elemzése alapján azonban a beszédekben több volt puszta negligációnál: „A népszuverenitás 

érvényre juttatását […] akadályozta a főrendiház megléte is. E, részben születési előjogok alapján, 

részben kinevezések útján összeálló, rendi eredetű intézménynek létjogát Herman tagadta, 

megszüntetését követelte. […] Herman a kossuthi útmutatásokat őszintén magáévá tette, s azon 

kevesek közé tartozott, akik azokat meg is értették. Felismerte, hogy a parlamentarizmus 

eszméjének félresiklatása, eredeti hatáskörének lényegbevágó szűkítése, liberális természetének 

korlátozása a dualista kormányzati rendszer fenntartásának egyik legfontosabb alapköve.”724 Ezt 

azzal egészítjük ki, hogy a kossuthi útmutatások végiggondolása nem vezetett szükségszerűen az 

egykamara-rendszer igenléséhez. Láttuk, hogy maga Kossuth tekintettel a hazai előzményekre az 

Amerikai Egyesült Államok demokratikus intézményrendszerét állította mintaként, később 

tekintettel az aktuális politikai helyzetre csak részleges választást javasolt. 

A szélsőbal pártalakulat korábbi elnöke, Helfy Ignác az Irányi Dániel által benyújtott 

határozati javaslatot támogató beszédében a közvetlen választáson alapuló felsőház mellett tett 

hitet. Míg Irányi az alacsony hazai támogatottsággal, addig Helfy különösen a közjogi 

viszonyokkal, a független államiság hiányával indokolta, hogy pártja mégsem ezt kezdeményezte. 

„A mi viszonyaink közt azonban veszedelmesnek tartanám a nemzet történelmi múltjával való 

szakítást, (Helyeslés a szélső balon) azon történelmi múlttal, mely századokon át védpajzsunk volt 

nagy zivatarok ellenében és hivatva lehet védpajzsunkul szolgálni még a jövőben is.” − mondta 

Helfy. A sajátos hazai viszonyokból következően a törvényjavaslatot és az Irányi által benyújtott 

határozati javaslatot külföldi példák mellőzésével „pusztán és tisztán magyar szempontból” 

kívánta bírálat tárgyává tenni. A kinevezési rendszert mint a magyar alkotmánytól idegen, külföldi 

(bajor, württembergi és osztrák) oktrojált alkotmányokból kölcsönzött megoldást ellenezte.725 

Közjogi szempontból is aggályosnak tartotta, hogy miközben az alkotmánygaranciák „nincsenek a 

mi kezeink közt”, bővüljön a kormány hatalma. 

A Mérsékelt Ellenzék vezető politikusaival ellentétben nem állította, hogy a Tisza-kormány 

hatalmi törekvéseit szolgálnák a kinevezések, azonban magát a kinevezés intézményét 

alkalmasnak tartotta arra, hogy nemzetellenes célokra használják. Helfy azért is elutasította a 
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kinevezési rendszert, mert az általa (az ekkor már egyébként a Mérsékelt Ellenzék soraiban 

politizáló) Grünwald Béla személyéhez kapcsolt antimunicipalista irányzat „első diadalát” látta 

benne. 726 

A kormánytól függő helyzetű főispánok kimaradását a felsőházból helyeselte. 

Szükségesnek tartotta azonban, hogy ezért „a megyék okvetlenül kárpótlást nyerjenek”, ugyanis − 

fejtegette − ha nem is a megye képviselője volt a főispán a felső táblán, de „coordinált tényezője 

volt a megyének”, és eredetileg mint a megyei köznemesség vezére nyert helyet a főrendiházban. 

Míg az 1870-es években a szélsőbal politikusok és újságírók megelégedtek annak kijelentésével, 

hogy a főispánok a kormánytól függő és ezért a felsőházból eltávolítandó elemek, addig a reform 

országgyűlési vitája során Irányi, Helfy és társaik727 azt hangoztatták, hogy a megyék első 

emberei a megyét is megtestesítették. Nem nehéz felfedezni az érvelés hátterében a Kossuth Lajos 

által 1867 után átformálva felújított municipalista gondolatokat, sem a főispánok szerepének 

Kossuthnál 1883 végén (ismét) felbukkanó értelmezését. Helfy Kossuth 1883. decemberi, Kende 

Péternek írt leveléből nemcsak ezt vette át, hanem egy részletet is felolvasott annak 

alátámasztására, hogy a kormány, illetve Kossuth már 1848-ban a municipiumok részvételét a 

törvényhozásban felsőházi képviseletük útján tervezte.728 A vitában több függetlenségi képviselő 

idézte Kossuth gondolatait, időnként akár eredeti összefüggéséből kiragadott módon is. Így Lázár 

Ádám az izraelita felekezet képviselete kapcsán citálta Kossuthnak a kinevezett és született 

törvényhozókat elítélő sorait.729 A kormánypártiak viszont a főispánok kapcsán azt emelték ki, 

hogy mivel királyi kinevezés útján nyerték és nyerik hivatalukat, ezért jogos, hogy helyüket a 

felsőházban kinevezett tagok foglalják el.730 Zsedényi Béla monográfiájában ezzel kapcsolatban 

megjegyezte, hogy mindkét fél érvelése problematikus volt. A főispánok vármegyei szerepe 

melletti ellenzéki érv csak az 1848 előtti korszakokra volt igaz, a főispánok főrendiházi 

tagságának jogcíme pedig nem a királyi kinevezés volt, hanem méltóságuk, ez viszont a polgári 

korra szintén megszűnt.731 

Helfy a kinevezéssel szembeállítva a választást mint a hazai történelmen végighúzódó 

elvet mutatta be. Megalapozatlannak találta azon aggodalmat, hogy a választást nem fogadná el a 

főrendiház. Felidézte Beőthy Ödön és gr. Andrássy Gyula 1848-ban a főrendiház reformja mellett 

tett, a főrendek által helyesléssel fogadott nyilatkozatát. Kétségbe vonta, hogy a főnemesség általi 

választás ellen Beksics Gusztáv által felhozott skóciai példa (a választással „a legveszedelmesebb 

reactionarius emberek” kerültek be a Lordok Házába) igaz lenne, Skóciát inkább az önkormányzat 

elvesztése-eljátszása miatt tartotta intő példának. Helfy kifejtette, hogy a főrendek választásánál 

egyébként sem az összes örökös tag együttes testületi választását, hanem családonkénti választást 

szeretnének, hiszen „akik most is jogosultsággal bírnak, csak azért ülnek ott, mert egy bizonyos 

családnak tagjai. […] [M]ég maga az indokolás és a törvényjavaslat ösztönszerűleg, észre sem 

véve, sehol sem szól egyes tagokról, hanem szól mindenütt családokról, mint amelyekre ezen jog 

ruházva van.” Az ablegatus absentium intézményét hozta fel bizonyítékként arra, hogy a 

választási jogot a hazai közjog családi jognak tekintette. Erre Hegedüs Sándor később úgy reagált, 

hogy a tradíció nem igazolja a felsőház esetében a választási eljárást, mivel az absentium ablegati 
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és a káptalanok választott képviselői egyaránt az alsó táblán foglaltak helyet.732 Helfy vitába szállt 

Beksics értékelésével, amely szerint a függetlenségiek „nemcsak nem radicálisok, nemcsak nem 

liberálisok, hanem egyenesen reactionáriusok”. Helfy rámutatott, hogy a magyar társadalom a 

szabadelvűséget a szabadság(jogok)ért való küzdelemmel azonosítja, és ezért „ha […] van párt ez 

országban és e teremben, amely méltán vindicálja magának a szabadelvű nevet, ez az a párt, 

amely kezdettől, eredettől fogva az ország szabadságáért küzdött”. 

Helfy a cenzust ellentétesnek nyilvánította a szabadelvűséggel. Felidézte, hogy pártja 

ellenezte a virilizmus bevezetését is. Felemlegette, hogy az 1872-es országgyűlésen a választási 

törvény tárgyalásakor még Tisza Kálmán is a cenzussal szemben lépett fel. Kijelentette, ha 

választania kellene a születési és vagyoni kiváltság között, inkább fogadná el az előbbit, mert a 

születési kiváltság sérti ugyan a jogegyenlőség elvét, de a vagyoni kiváltság emellett az erkölcsi 

érzést is sérti. Ez a leegyszerűsítő megállapítást talán egyszerre címezte pártjának a 

kapitalizálódással szemben negatív érzelmeket tápláló tagjainak és a konzervatív főrendeknek. A 

kezdeményezési jog kérdésében Irányi állásfoglalását annyival egészítette ki, hogy ha a 

törvényjavaslatot először a második kamarában tárgyalják, akkor a felsőház nem lesz képes 

megfelelni hivatásának, hogy a képviselőház által elkövetett hibákat helyreigazítsa.733 

Ugron Gábor734 beszédének középpontjában a kormány, illetve az udvar hatalmi 

törekvéseinek bírálata állt. Azt állította, hogy Tisza azért most akarja reformálni a főrendiházat, 

mert a képviselőházban nagy engedelmes többség áll rendelkezésre és azért akarja reformálni, 

hogy a főrendiház is ugyanolyan engedelmes eszköz legyen a kezében, és ne képezhessen 

akadályt Magyarország Ausztriába beolvasztásával szemben. Ugron úgy ítélte meg, hogy a cenzus 

bevezetése új társadalmi „kaszt” kialakulását eredményezi, ezzel szemben a családok általi 

választás az uralkodó család öröklött jogának biztosítja és lehetőséget ad a főúri családok 

esetleges hibás választásának későbbi korrigálására. Az Irányi-féle határozati javaslatban 

lehetőséget látott arra, hogy a demokrácia a felsőházban is érvényesüljön. Társadalmi jelentőséget 

tulajdonított annak, hogy tervük szerint a felsőházban képviseletet nyer „a társadalom minden 

alkalmas tényezője és eleme” (a felsőház a szerinte a magyar társadalomra jellemző „felfelé 

nivellálódás” terepe lesz). Felhívta a figyelmet arra, hogy a parlamentarizmusra nézve veszélyes 

nemcsak egy alsóháznál erősebb, hanem annál jóval gyengébb felsőház is, mert a törvényhozás 

két házának feladata nem csak az, hogy egymást a hatalom korlátai közt tartsa, hanem hogy saját 

határain belül tartsa a kormányt és a királyi hatalmat.735 
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Mocsáry Lajos támogatóan nyilatkozott az Irányi által benyújtott javaslatról. ugyanakkor 

elmondta, hogy a főnemesek tagsági jogára párttársainál nagyobb súlyt fektet az alkotmányos 

intézményeknek szerves fejlődése érdekében, továbbá azért, hogy az arisztokrácia „ne 

idegeníttessenek el a haza java iránt való hű törekvéstől”, és megőrizze a nép előtti tekintélyét és a 

„magyar faj” vezérszerepének fenntartásában betöltött szerepét. Attól tartott, hogy a magas cenzus 

bevezetése esetén a felsőházból kimaradnak azok elemek, amelyek a reformkorban a 

„legjobbaknak” bizonyultak, a fiatal és a kevésbé vagyonos mágnások, továbbá alig marad erdélyi 

mágnás, pedig nekik „igen nagy érdemük van abban, hogy fenntartották a magyar szellemet és a 

magyar társalgási nyelvet”. Azt tartotta, hogy az egyházférfiak ex officio törvényhozási tagsága 

ellenkezik az egyház és a kormány elválasztásának elvével és a keresztény vallás alapelvével, 

továbbá elvonja az egyházi férfiakat magasztos hivatásuk gyakorlásától, és abban az esetben, ha 

az állam és egyház között konfliktus alakul ki, gyengíti az állam pozícióját. Tisza Kálmán az 

állam és egyház elkülönítése híveinek azt válaszolta, hogy a szeparáció több államban a nép 

boldogságának előmozdítása helyett ellenségeskedésébe torkollott.736 A szeparáció melletti elvi 

elkötelezettsége ellenére maga Mocsáry sem tartotta egyelőre kivitelezhetőnek Magyarországon a 

katolikus egyház autonómiáját. A megyéspüspököknek közéleti és politikai szerepük és nagy 

birtokosaik miatt a jövőben is helyet szánt a felsőházban. Hangoztatta, hogy a protestánsok 

sohasem kezdeményezték egyházi vezetőik törvényhozásbeli tagságát. Figyelmeztetett, hogy ha a 

kálvinisták felsőházi képviselete a Tisza által javasolt formában valósul meg, az káros hatással 

lesz a felekezet belső életére, autonómiájára és politikai szerepére. Apponyi Albert azon 

nyilatkozatára reflektálva, hogy a megyék által választott tagok között a nemesség, illetve a 

dzsentri lenne többségben, kijelentette: „részemről nem járulhattam volna a megyei választáshoz 

azon értelemben és annak azon irányban való alkalmazásához, mint azt t. képviselőtársam 

mondani látszott. Meg vagyok győződve arról, hogy Irányi t. barátom sem úgy értette a megyei 

választást, hanem miután most 1848 után a megye többé nem egy osztálynak, a birtokos 

nemességnek a képviselője, fészke, hanem abban az alkotmány sáncaiba bevett nép összesen 

részesült.”737 

Kisebb mértékben ugyan, mint a Mérsékelt Ellenzéknél, de a függetlenségieknél is 

megfigyelhető volt bizonyos nyitás, tapogatózás a törvényjavaslat főrendiházi ellenzéke felé. 

Bizonyítja ezt Helfy fent idézett szavain kívül Csanády Sándor azon kijelentése, hogy a 

kormánypárt „romboló működésének” meggátolásához szükséges szilárd jellemet és becsületes 

hazafiságot sokkal inkább megtalálja a főrendiház régi tagjaiban, mint a miniszterelnök által 

kinevezendő személyekben.738 Február 21-én pedig Ugron Gábor képviselő interpellációban kérte 

számon Tisza miniszterelnökön azon kijelentését, hogy Prónay Dezső közjogi nézetei a korona és 

a nemzet közötti összeütközés nélkül nem valósíthatóak meg.739 

Láttuk, hogy Irányi, Helfy és Mocsáry amellett, hogy támogatásukról biztosították a 

határozati javaslatot, annak más-más pontjára helyeztek súlyt. A kormánypárt számára ez 

támadási felületet biztosított. Jókai Mór a függetlenségiek javaslatát a párton belüli nézetek 

inkoherens egyvelegének nevezte.740 A szélsőbal tagjainak együttes fellépését ugyanakkor az 

Irányi által benyújtott, kompromisszumosnak tekinthető javaslat sem volt képes maradéktalanul 

biztosítani. Madarász József és még többen nem támogatták a párt javaslatát, ezért az általános 
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vitában nem vettek részt.741 A szabadelvű párti Hegedüs Sándor a függetlenségiek elképzeléséről, 

hogy külön választókerületeik legyenek mágnásoknak, a kálvinista, illetve lutheránus 

felekezetnek, a kereskedőknek, az iparosoknak és a különböző intézeteknek, kijelentette, hogy 

nem demokratikus és a társadalom rendi alapokon való szétválasztását eredményezi.742 A 

miniszterelnök felrótta az függetlenségi ellenzéknek, hogy radikalizmusa csak a kormánnyal 

szembeni bírálatig terjed, az önálló követelések és tettek szintjén nem érvényesül.743 A 

kormánypárt szónokai a törvényhatóságok általi választásra vonatkozó ellenzéki követelések 

homályosságát is szóvá tették.744 Zsedényi Béla is úgy értékelte, hogy „a megyék képviselete 

iránti kívánság először csak egész alaktalan formában jelent meg […] [é]s ez az alaktalanság a 

tárgyalások további menetében is nagymértékben jellemzi az ily irányú javaslatokat”. Mind a 

Mérsékelt Ellenzék, mind a 48-as Függetlenségi Párt homályban hagyta a választott tagok 

tervezett arányát.745 Irányi csak később, egy 1885. áprilisi beszédében fejtette ki, hogy elképzelése 

szerint a megyék és törvényhatósági jogú városok a főnemesi családok által választott tagokkal 

nagyjából azonos számban küldenének tagokat a felsőházba és a megyei és városi elekciót 

„kettős”, vagyis a törvényhatósági közgyűlés vagy a megreformált törvényhatósági bizottság általi 

választás útján kívánja megvalósítani.746 A visszahívhatóság kérdésével szintén nem foglalkoztak. 

Mindehhez az ellenzéki pártok belső megosztottsága, a „külső” (más pártokbeli, főrendiházi) 

támogatók szerzésének szándéka és a megyék aktuális helyzete egyaránt hozzájárulhatott. A 

függetlenségieket megosztó egy másik kérdésre tapintott rá Hegedüs Sándor, amikor arra 

figyelmeztetett, hogy Irányi határozati javaslatában képviselteti ugyan a bevett 

vallásfelekezeteket, de „kifelejtette” belőle „a zsidó papokat”.747 

 

Az Országos Antiszemita Párt javaslata 

Az Antiszemita Párt részéről a 1885. február 11-i ülésen a párt egyik elnöke, Ónody Géza748 adott 

be határozati javaslatot. Ez arra irányult, hogy miután a főrendiház „függetlensége és keresztény 

nemzeti jellege a törvényjavaslat által biztosítva nincs”, a ház azt általánosságban se fogadja el 

azt.749 Ónody (és pártja többi szónoka is) a kormány bosszújaként állították be a törvényjavaslatot. 

Eszerint a kormány a címzetes püspököket az izraelita-keresztény házassági törvényjavaslat 

ellenzése miatt ítélte kimaradásra, mert „igaz, hogy nagy vagyont nem képviselnek, de hiszen a 

protestáns felekezetek egyházi elöljárói sem képviselnek vagyont és az új szervezetbe mégis 

fölvétetnek. Azt pedig, hogy az izraelita hitszónok akár vagyont képviselne, akár oly működési 

körrel bírna, mely az államélet mozzanatait érinti […] senki sem fogja mondani.” A protestáns 

felekezetek vezetőinek tagságát a Tisza által javasolt módon, hogy az egyházi és világi 

elöljáróknak csak egy része legyen tag, elfogadhatatlannak tartotta, egyébként is ellenezte, hogy a 

protestáns egyházi vezetők „egy elzsidósodott felsőház szavazó apparátusában a hatalom 
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hajlítható eszközeivé, a ministeri hatalom satelleseivé váljanak”. Ónody elítélte a kormány 

javaslatát azért is, mert „az ész-aristocratia egészen kimarad, vagy legalább […] a kormány-

kinevezésre támaszkodhatik”, a hivatalukból eredő tagságtól megfosztott főispánok pedig 

kinevezett tagként „mint kormány-creaturák újólag beülhetnek a felsőházba”. Sajátosan 

viszonyult a külföldi mintákhoz. Egyfelől elutasította követésüket, azt hangoztatva, hogy 

„Egyetlenegy nemzet institutiói sem absolut becsűek! […] Nem látom át tehát, hogy miért kelljen 

nekünk idegen népek példáit utánozni, mikor különben is már annyiszor megjártuk vele.” Majd 

később mégis így buzdított a peerschub lehetőségének kiküszöbölésére: „Amely okból tehát 

Angliában a tömeges kinevezés elvettetett, ugyanezen okból nem volna szabad nékünk e 

veszélyes rendszerhez folyamodni.”  

Ahogy Szalai Miklós rámutatott, „[a]z antiszemiták határozati javaslata nem irányozott elő 

semmilyen elképzelést a jövendő második kamarát illetően”.750 A párt képviselőinek 

felszólalásaiból azonban mégiscsak kibontakozik egyfajta elképzelés. Leginkább br. Andreánszky 

Gábornak,751 a párt társelnökének beszédében találunk ilyen utalásokat. Andreánszky a tagok 

kinevezését, mint a nagyipar és -kereskedelem felett domináló „börze” uralmát a felsőházra 

kiterjesztő, a történeti fejlődéssel ellenkező eljárást teljes mértékben elutasította. Párttársa, 

Margittay Gyula még világosabban fogalmazott, azt hangoztatta, hogy a kormánykörök a 

kinevezett tagokkal „kortes érdem-renddé aljasítják a felsőházi tagságot, zsidó bárókat, 

cosmopolita pénzes zsákokat ültetnek majd belé sub titulo kiváló érdemek”.752 Andreánszky a 

megyei választást mint olyant támogatta, amely a történelmi fejlődésnek „lényegben bár nem is 

alakban megfelelne, mert az elemek ugyanazok lennének, melyekből, eltekintve a gazdag 

mágnásoktól, a régi főispánok vétettek”.753 A törvényhatóságok által választott tagoktól azt is 

remélte, hogy képviselik az olyan szegényebb vidékek érdekeit, ahol nincs 3000 forint adót fizető 

mágnás. Ez arra utalhat, hogy Andreánszky elfogadta az örökletes tagoknál a cenzus 

alkalmazását. Beszédében később azonban nehezményezte a szegényebb arisztokraták kizárását a 

tagok közül. Azt hangoztatta, hogy ezek a főrendek a vegyesházassági törvényjavaslat 

szavazásakor bizonyították függetlenségüket, és gazdag társaiknál (jegyzőként, bizottsági tagként) 

szorgalmasabban közreműködnek a főrendiház munkájában. Kifejtette azt is, hogy a főnemesek 

felsőházi tagságát úgy képzeli, hogy a nemzetségek „jogosult tagjaik” (teljes korú férfi 

családtagjaik?) számának arányában küldenek választott tagokat, és tagok lennének a 

hitbizományok birtokosai is. A legfőbb bíróságok elnökeinek, a főváros főpolgármesterének, a 

tudományos intézmények képviselőinek is helyet szánt a felsőházban. Andreánszky több 

képviselőtársához hasonlóan „üzent” a törvényhozás másik házának, arra buzdította a „censuosus” 

főrendek, hogy ne fosszák meg a tagsági jogtól „a szegény jogvesztőket”. Beszédét azzal zárta, 

hogy mivel a kormány javaslatában nem lát „egységes elvet”, a többi ellenzéki javaslattal nem ért 

maradéktalanul egyet, ezért az Ónody által benyújtott javaslatot pártolja.754 
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Tisza Kálmán „tökéletesen felesleges dolognak” tartotta reflektálni az antiszemiták javaslatára.755 

A javaslatnak a mérsékelt és a függetlenségi ellenzékiek sem szenteltek figyelmet.756 

1885. február 23-án került sor az általános vitát lezáró szavazásra. A kormánypárt 

győzelme nem volt kétséges, a szavazást megelőzően az ellenzék csak a vereség módja felett 

tanácskozott. Várható volt, hogy Péchy Tamás, a képviselőház kormánypárti elnöke az Irányi és a 

Szilágyi által benyújtott határozati javaslatokat, amelyek a törvényjavaslatot a kormányhoz, illetve 

a bizottsághoz kívánták visszaküldetni halasztási indítványokként fogja fel. Ez azt jelentette, hogy 

az indítványok a kormány javaslata előtt külön-külön kerülnek szavazás alá. A szavazás során így 

az a látszat támadt volna, hogy az egymás indítványai ellen szavazó ellenzéki árnyalatok a 

kormány javaslatát elfogadják. A 48-as Függetlenségi Párt február 22-i értekezletén ezért úgy 

határozott, hogy szükség esetén Madarász József szólaljon fel annak érdekében, hogy a ház ne 

halasztási, hanem ellenindítványoknak tekintse a javaslatokat, és a házszabályokra hivatkozva 

követelje azt, hogy először a törvényjavaslatról szavazzanak. A törvényjavaslat elfogadása esetén 

ugyanis az ellenindítványok további szavazás nélkül elesnek. A párt arra az esetre, ha nem sikerül 

elérni az ellenindítvánnyá nyilvánítást, úgy határozott, hogy a Mérsékelt Ellenzék javaslatára 

szavaz, de kijelenti, hogy a saját határozati javaslatában foglaltakhoz ragaszkodik. A 

pártértekezletről az Egyetértés február 23-i számában részletesen beszámolt,757 így a 

miniszterelnöknek még az ülés előtt lehetősége volt megfontolni, hogyan járjon el. Az előzetes 

várakozásnak megfelelően Péchy házelnök valóban halasztási indítványként tüntette fel Szilágyi 

javaslatát, Madarász kezdeményezte az ellenindítványnak minősítést. Tisza Kálmán általános 

helyeslés közepette kijelentette, hogy ha ez az ellenzék álláspontja „senkinek sem lehet kifogása 

az ellen, hogy először a szövegre történjék a szavazás és ha a szöveg elfogadtatik, az 

ellenindítványok elesnének”. Erre a házelnök némi szabadkozást követően („Első kötelességem a 

házszabályokat megtartani s e mellett figyelemmel kell lennem arra, hogy az egyes pártok 

álláspontja kidomborodjék.”) szavazásra tűzte ki a törvényjavaslatot. A név szerinti szavazáson 

233 képviselő a javaslat mellett, 157 képviselő ellene szavazott, távol maradt 61 képviselő.758 A 

kormánypárti sajtó kiemelte a nagyfokú részvételt (a 453 honatyából 390 volt jelen, a távollévők 

jó része is horvát képviselő volt), továbbá az „imposans majoritast”, amely vitát képező 

reformkérdéseknél „vajmi ritkán éretett el”.759 Figyelembe véve, hogy a Szabadelvű Pártnak az 

1884. évi választást követően 235 képviselője volt,760 megállapítható, hogy a miniszterelnöknek 

sikerült javaslatához pártja támogatását megszereznie. Mikszáth Kálmán tárcájában érzékletesen 

mutatta be, hogy a kormánypárt nagy arányban aktivizálta képviselőit: „A trombita (de nem a 

Gábriel arkangyalé) megharsant, és föltámadtak talán még a halottak is. […] Ennyi emberre a 

teremben még Madarász [József 1848-tól kezdve egészen 1915-ben bekövetkezett haláláig 

radikális, majd közjogi ellenzéki országgyűlési képviselő volt] sem emlékszik. […] Jelen volt 

mindenki, Podmaniczky Frigyest kivéve, akinek azért nem szabad jönnie, csak az utolsó percben, 

hogy az látszassék, mintha még lennének Tiszának fölösleges mamelukjai is. Eljöttek a 

kormánybiztosok az ország minden vidékéből (de milyen pompás színben vannak!), ott voltak az 

államtitkárok, és mind beérkeztek ama láthatatlan speciesek, akiket az a nemes lokalpatriotizmus 

vezet, hogy otthon kártyázzák el diurnumjaikat [napidíjainak] a kerületükben. Idegenül nézegették 

a terem fekvését, cifrázatait. Ők még sohasem látták a termet, mi pedig őket nem láttuk soha. Ott 

künn az országháza előtt indulásra készen állanak a liberalizmus szekerei, melyeken a voksokat 
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szállítják végínség esetén.”761 Nem teljesültek tehát az ellenzéki sajtó azon várakozása, hogy a 

törvényjavaslattal egyet nem értő kormánypárti képviselők nagyobb számban távol maradnak a 

szavazástól, a Szabadelvű Párt szinte egy emberként sorakozott fel a törvényjavaslat mellett, 

beleértve az erdélyi mágnás képviselőket is.762 

 

A részletes tárgyalás a képviselőházban 

A következő ülésen, február 24-én megkezdődött a törvényjavaslat részletes tárgyalása. Br. 

Bánffy György mérsékelt ellenzéki képviselő indítványozta, hogy a javaslatnak a cenzusra 

vonatkozó pontját küldje vissza a ház a bizottsághoz átdolgozásra, hogy „a főrendiházban jelenleg 

jogosult családok, különösen pedig az erdélyrészi mágnás-családok a javaslat szerint megfelelőbb 

arányban legyenek képviselve”. A felszólaló – maga is erdélyi főnemes – rámutatott, hogy a 

tervezett cenzus alapján „erdélyi mágnás a jelenleg körülbelül 110 tag helyett összesen 12 jönne 

be az újonnan szervezett felsőházba”, húsz erdélyi főnemes család pedig egy tag által sem lenne 

képviselve.763 Tisza Kálmán ezzel szemben azt hangoztatta, hogy „az erdélyi mágnás családokat 

illetőleg valamely mostohább eljárásról, mint a magyarországiak irányában, beszélni nem lehet; 

sőt igen sokra nézve ezen törvényjavaslatban a jognak megerősítése, az eddig bizonytalan jognak 

positiv alakba öntése foglaltatik”.764 A miniszterelnök az erdélyi arisztokraták tagsági joga körül 

1848-tól, illetve 1868-tól fennálló vitás helyzetre célzott, amelynek mibenlétére a későbbiekben 

térünk majd ki. A szabadelvű párti Vámos Béla szövegezési pontosítást javasolt a paragrafus 

megfogalmazásában.765 Göndöcs Benedek apát és plébános, párton kívüli képviselő ellenben azt 

javasolta, hogy minden herceg, gróf, báró család a felsőházban egy választott nagykorú férfi tag 

által legyen képviselve.766 Irányi Dániel az általános tárgyaláskor benyújtott határozati javaslata 

szellemének megfelelően kívánta a 3. §-t módosítani. Indítványozta, hogy az uralkodóház tagjai 

közül csak a trónörökös és azon főhercegek bírjanak tagsági joggal, akik az 1723:2. tc. (a III. 

Károly-féle pragmatica sanctio) értelmében trónöröklési joggal rendelkeznek és a magyar korona 

területén földbirtokuk van. Az indigenák tagságát az állandó magyarországi lakhelyű és magyar 

állampolgárságú személyekre kívánta korlátozni.767 A főhercegekkel kapcsolatban megjegyezzük, 

hogy 1885-ben Albrecht és József főherceg rendelkezett jelentős (a 3000 forintos adócenzusnak 

megfelelő) földbirtokkal a magyar korona országaiban.768 Irányi indítványának közjogi hátterét 

Mocsáry világította meg, amikor kifejtette, hogy ha a kormány javaslatát fogadják el, akkor „ezen 

szakasz által egy új közösügy [!] fog megteremtetni, (Igaz! a szélső baloldalon) mert lesznek 

közös törvényhozók oly egyének, kik itt is, ott is nemcsak az 1867:12. törvénycikkben reservált 
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ügyekben, hanem általában minden törvényhozási ügyben részt vesznek”.769 Mocsáry itt 

természetesen elsiklott afelett, hogy ez a helyzet a reformot megelőzően is fennállt már. Szilágyi 

Dezső szintén elvi jelentőséget tulajdonított a kérdésnek, és ezért noha úgy gondolta, hogy az 

indigenák optálása 5-6 családot érint csak, pártolta Irányi javaslatát.770 Csanády Sándor ezzel 

szemben kijelentette, hogy mivel a választott felsőház híve, ezért nem fogadja el a 3. §-t sem a 

kormány által javasolt, sem az Irányi-féle szövegezésben.771 Csanády állásfoglalása mutatja, hogy 

a 48-as Függetlenségi Párt továbbra is megosztott volt. A február 22-i pártértekezleten a részletes 

tárgyalás alatt követendő eljárásról is tárgyaltak. A párt egy része amellett volt, hogy mivel az 

általános vitában már kifejtették álláspontjukat (amely a szavazáskor kisebbségben maradt), ezért 

ne vegyenek részt a részletes vitában, csak a leglényegesebbnek tartott pontoknál 

(kezdeményezési jog, magyar nyelv ismerete) adjanak be módosítványokat. Mások azonban azt 

hangoztatták, hogy a részleteknél is meg kell kísérelni a javítást (láttuk, korábban ezt hangoztatta 

Kossuth Lajos is). A többség az utóbbi eljárást fogadta el,772 számosan voltak azonban olyanok is, 

akik a részletes tárgyalás során tartózkodtak a szavazástól vagy következetesen nemmel szavaztak 

valamennyi cikkelyre.773 A pártértekezlet során nem alakult ki egyetértés abban, hogy a cenzus 

leszállítására vonatkozóan várható indítvánnyal kapcsolatban milyen álláspontra helyezkedjen a 

párt. Az ellenzéki szolidaritás a támogatás mellett szólt, azonban a párt többsége elvből ellenezte a 

cenzust. Végül úgy döntöttek, nyílt kérdésnek hagyják, amelyben a tagok egyéni álláspontjuk 

szerint szavaznak.774  

Az általános vitában a függetlenségiek által képviselt azon törekvést, amely szerint 

öröklődő jogú tagok választás formájában nyerjenek képviseletet a felsőházban, a részletes vita 

során lényegesen enyhített formában Komlóssy Ferenc antiszemita párti képviselő javaslata 

jelenítette meg. Komlóssy javasolta, hogy a cenzus alapján bekerülő örökös tagok mellé „a 

kimaradt főispánok helyébe válasszon minden megye aristocratiája egy-egy aristocratát azok 

közül, akik a törvény által kijelölt censust nem fizethetik”. Indítványa képviselőházi elutasítását 

jósolta, ugyanakkor remélte, hogy „legalább a főrendiháznak egyes tagjait gondolkozóba fogja 

ejteni ezen javaslat”. 775 A képviselőház Vámos Béla javaslatának kivételével valóban leszavazta 

az örökös tagokkal foglalkozó szakaszhoz benyújtott módosító indítványokat.776 

A felsőház „méltóság vagy hivatal alapján” bekerülő tagjait felsoroló 5. §-hoz került 

beadásra a legtöbb, összesen tíz módosító javaslat. A módosítást javaslók között kormánypárti 

képviselők is voltak. Így Demkó Pál azt hangoztatta, hogy ha a „traditionalis jogok iránti kegyelet 

és tiszteletből […] meghagyjuk a jogot a születéssel párosult vagyonnak, és ha a politikai jogok 

gyakorlatát a képzettség alapján megadjuk másutt is és azoknak is, kik azzal különben nem bírtak, 

meg kell, hogy adjuk, éppen a történelmi és traditionalis jogok iránti tiszteletből a felsőházi 

tagságot a születési joggal párosult képzettségnek is”. Kezdeményezte, hogy azon született 

főrendi tagok, akik „tudósok, orvosok, ügyvédek, okleveles mérnökök, a magyar tudományos 

akadémiai tagok és a magyar tudományos egyetem tanárai”, tekintet nélkül adójuk nagyságára 

nyerjenek tagsági jogot.777 Roszival István esperes a címzetes püspökök tagságának fenntartását 

javasolta.778 Gr. Zichy Jenő ismételten javasolta Budapest főpolgármesterének, valamint a csornai 
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prépostnak és a ciszterci apát tagságát.779 A (református) Róth Pál ezzel szemben a címzetes 

püspökök kihagyása érdekében szólalt fel. Úgy érvelt, hogy „a papi statusnak a felsőházban nagy 

mértékben szaporítása a politikai követelményekkel ellenkeznék”, és a katolikus klérus érdekében 

felszólalók álláspontja egyébként sem egységes.780 A szintén szabadelvű párti Hámos László (aki 

1891-ben az magyarországi evangélikus egyetemes zsinati bizottság választott tagja volt) az 

összes protestáns püspök és főgondnok tagságát indítványozta.781  

A mérsékelt ellenzéki Kovács Albert, aki a református teológia tanára volt a pesti egyetemen, 

támogatta Hámos indítványát. Kifejtette, hogy a protestáns egyházak vezetőinek felsőházi 

tagságát nem az eddig mellőzött vallásfelekezetek „újabb térfoglalásaként”, hanem az államnak 

„újabb megerősítéseként”, újabb hatalmi tényezőknek „az állam érdekkörébe vonásaként” kell 

értékelni. „A régi százados bizalmatlanság fölébredésével” magyarázta, hogy a protestánsok egy 

része ellenkezéssel fogadta a kormány javaslatát. Egyes ellenzéki honatyák álláspontját bírálva 

kifejtette, hogy a protestantizmus elvének nem felel meg az államtól való „sajátságos 

idegenkedés”, „különös csigaszerű elzárkózás”. Rámutatott, hogy a kormány javaslata nagyjából 

tükrözi a protestáns és katolikus felekezetek híveinek országos arányát, de „a keleti vallású oláhok 

és rácok száma [a lakosságban] kevesebb, mint a reformátusoké, mindazonáltal azok is tíz 

képviselővel fognak részt venni”. Azt javasolta, hogy fogadják el valamennyi protestáns egyházi 

vezető tagságát, ugyanakkor arányosan növeljék a katolikus főpapok számát is a tagok között. 

Indítványozta, hogy a képviselőház ennek kidolgozására küldje vissza a törvényjavaslatot a 21-es 

bizottságnak.782 

A Szász Néppárthoz tartozó Gull József szintén Hámos László indítványa mellett szólalt fel, 

egyszersmind felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kormány törvényjavaslata elfogadásra kerül, az 

erdélyi evangélikus és református egyházmegyék akár évtizedekig felsőházi képviselet nélkül 

maradhatnak, pedig – hangoztatta – az erdélyi evangélikus egyház századok óta önálló, 

következésképpen a többi egyházkerületek tisztviselői nem képviselhetik. Kijelentette, hogy a 

tervezett intézkedés megszegése volna a bevett vallások egyenlő jogainak fenntartását szavatoló 

erdélyi 1791:53. tc.-nek.783 Korábban az erdélyi evangélikus konzisztórium kérvényben fordult a 

képviselőkhöz egyházuk kettős, egyházi és világi felsőházi képviselete érdekében. A 

kormánypárti, és mint maga hangsúlyozta, szintén evangélikus Ivánka Imre kétségbe vonta, hogy 

Magyarország és Erdély uniója óta az erdélyi evangélikus egyházszervezet elkülönülne. Tisza 

miniszterelnök pedig tagadta azt, hogy az erdélyi „lutherana egyházmegyének” a többi 

magyarországi egyházmegyéhez hasonló hatáskörű világi főgondnoka lenne. Tisza Gull 

indítványában „a nemzeti általános jogokkal szemben a privilégiumoknak megörökítési vágyát” 

látta, és mint ilyent elítélte.784 A részletes tárgyalás során a Mérsékelt Ellenzék soraiban helyet 

foglaló, de a Szász Néppárt programját valló Zay Adolf vetette fel másodszor a témát, amikor a 

tagság elvesztésére vonatkozó ponthoz módosítványt nyújtott be annak érdekében, hogy kerüljön 

be az is, hogy elveszti tagságát, akinek megbízatási ideje lejár. Tisza Kálmán miniszterelnök 

azonban kitartott álláspontja mellett, hogy „az erdélyi szász ágostai egyházkerületben olyan 

hatáskörű főgondnok, milyen Magyarországon van, nincs […], mert először ott a főgondnok nem 

választatik, mint nálunk, élethossziglan […], másodszor a főgondnok legfeljebb akadályoztatás 

esetében helyettese a superintendensnek, nálunk pedig minden viszonyok közt egyenjogú 
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társa”.785 Az erdélyi szászok evangélikus egyháza a dualizmus időszakában mindvégig megőrizte 

szervezeti különállását,786 a kormánypárti szónokok azonban ezt nem vették figyelembe, 

felekezeti és nemzetiségi okból ragaszkodtak képviseletének a törvényjavaslatban rögzített 

arányához. 

A függetlenségi Lükő Géza felkarolva Irányi korábbi indítványát azt kezdeményezte, hogy 

a protestáns felekezeteket egyházkerületenként három évre választott egy-egy egyházi és egy 

világi tag képviselje.787 Párttársa, Mocsáry Lajos viszont ismételten és most már kategorikusan 

leszögezte, hogy az egyházak felsőházi képviseletét, ahogy egykor Deák Ferenc tette, elutasítja. 

Azt állította, hogy a katolikus klérus azért nem ellenzi a protestánsok felsőházi képviseletét, mert 

„azt hiszi, hogy a protestánsok bemenetelében támaszt fog találni saját ott maradhatására”.788 

Madarász József az egész 5. § törlését indítványozta, mert „a népképviselettel, a 

jogegyenlőséggel, a nemzeti vágyak és közszabadság érdekével ellenkezőnek” tartotta, hogy 

„bármi méltóság vagy hivatal alapján bárki a törvényhozás tagja legyen”.789 Az egységes fellépés 

hiányából következően eldönthetetlen, hogy ezeknek az egyénileg megtett indítványoknak a 

párton belül mekkora támogatottsága volt.  

Br. Andreánszky Gábor elvtársai helyeslése közepette az izraelita vallás képviselőjének 

kihagyását indítványozta. Javaslatát azzal indokolta, hogy ellenzi, hogy a „zsidó vallás” 

elismerése „tekervényes kerülő utakon kerüljön törvényeinkbe”.790 Chorin Ferenc791 (aki ekkor 

még az izraelita felekezethez tartozott) azt hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat valójában „[n]em 

vallásokról, nem felekezetekről és ezek képviseletéről intézkedik, hanem tartalmazza azt, hogy az 

országban létező felekezetek keblében súllyal és befolyással bíró férfiak a felsőházban ülési és 

szavazati jogot nyerjenek azért, hogy a felekezetek követői és az ország közt a hűség és 

érdekazonosság kötelékei szorosabbá váljanak. […] A törvényjavaslat tehát nem új fogalmat akar 

becsempészni a magyar közjogba, hanem csak folytatását, fejlesztését s kiegészítését képezi az 

1867:17. törvénycikknek és azon törvényeknek, melyeket a törvényhozás szakadatlanul alkotott és 

elfogadott.”792 A 48-as Függetlenségi Pártot dilemma elé állította a kérdés. A dilemma a párt 

sajtóterméke szerint abban állt, hogy ha a kinevezett tagokat ellenző függetlenségiek egyszerűen 

nemmel szavaznak a kormány javaslatára, amely az izraelita felekezetnek kinevezett tag által 

történő képviseletét tartalmazta, akkor az antiszemitizmus vádját idézik magukra.793 A dilemma 

lényegét Mikszáth Kálmán a Pesti Hírlap február 28-i számában név nélkül publikált cikkében 

viszont a liberális függetlenségi pártprogram és egyes ellenzéki képviselők antiszemita érzelmei 

közötti konfliktusban látta: „A függetlenségi pártban némelyek […] [i]migyen okoskodának: 

»Igen«-nel szavazni készt bennünket a firmánk, »nem«-mel szavazni ellenben készt a szívünk.”794 

Mikszáth a másik oldalnak, konkrétan Tisza Kálmánnak az izraelita felekezeti vezető tagságának 

megszavazásához való ragaszkodását szintén nem a kérdés melletti liberális elvi 
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elkötelezettséggel magyarázta. A Pesti Hírlapban március 1-jén megjelent helyzetértékelése 

szerint a kormánypárt vezére azért ragaszkodott a zsidó rabbi főrendiházi tagságának 

képviselőházi megszavazásához, hogy majd a főrendiházi tárgyalás során a pont kihagyásáért 

cserébe a főrendeket engedményre bírja rá.795 

A függetlenségi pártkör végül úgy döntött, hogy határozati javaslatot nyújt be annak érdekében, 

hogy az izraelita hitközségek által titkos szavazással választott tag képviselje a felekezetet a 

főrendiházban. A javaslatot a pártvezetés megbízásából a „bőszavú” Lázár Ádám terjesztette be 

az 1885. február 27-i ülésen. A függetlenségi párti taktika azonban nem érvényesülhetett, mert 

Tisza miniszterelnök javaslatára a házelnök úgy tette fel szavazásra a kérdést, hogy a képviselők 

először arról voksoltak (név szerinti szavazáson), hogy az izraelita felekezetnek legyen-e tagja a 

főrendiházban, és csak egy második szavazáson arról, hogy ez a tag kinevezés vagy választás 

útján kerüljön-e be.796 Az izraelita hitfőnök tagságára vonatkozó szavazáson a képviselők döntő 

többsége (214:43 arányban) megszavazta a törvényjavaslat vonatkozó pontját, ezzel 

automatikusan elesett az Andreánszky által benyújtott javaslat. A második szavazáson többséget 

nyert a „kit ő Felsége a király a ministertanács előterjesztésére nevez ki” formula, ezzel Lázár 

javaslata is elesett.797 A név szerinti szavazáson a kormánypárti képviselők közül csak egy 

(Kisovics József) szavazott nemmel, viszont 195 képviselő távol volt, közülük kb. száz képviselő 

(kormánypártiak, ellenzékiek vegyesen) közvetlenül a szavazást megelőzően hagyta el a termet.798 

Ahogy Mikszáth írta, „[n]em volt mit tenni mást, vagy igennel szavazni, vagy pedig tartózkodón 

elszívni odakünn a szavazás alatt egy-két liberális cigarettát”.799 A távollévők között volt a 

kormánypárti gr. Zichy Jenő is, aki a Pester Lloydban megjelent támadásra reagálva azzal 

indokolta abszenciáját, hogy „idő előttinek” tartja „a rabbinus behozatalát a felsőházba”, mert 

„ezen vallásfelekezet nincs teljesen szervezve és a két felekezet [ti. ortodox és neológ] közt […] 

s[c]hisma létezik”.800 A függetlenségiek közül 18 képviselő nemmel szavazott. A párt 

képviselőinek egyike, Kiss Albert szükségesnek tartotta előzetesen leszögezni, hogy nem ért egyet 

Andreánszky érveivel, de a kérdéses pont ellen kíván szavazni, „mert zsidó főrabbi, vagy egyházi 

főnök, vagy bármi néven nevezzük, jelenleg és tényleg nincs; ilyet creálni pedig sem a 

törvényhozásnak, sem a végrehajtó hatalomnak szerintem nem feladata”.801 Kiss végül távol 

maradt a szavazástól, ahogy például Mocsáry Lajos, Orbán Balázs, Thaly Kálmán, Ugron Gábor 

is. Irányi és Helfy viszont megszavazta a törvényjavaslat ezen pontját. A Mérsékelt Ellenzék 

vezérei is kötelességüknek tartották Andreánszky indítványával szemben megszavazni az izraelita 

hitfőnök tagságát.802 Ernuszt Kelemennek a szavazást megelőző felszólalásából képet kapunk a 

pártnak az általános vitában követett eljárásáról: „miután határozati javaslatunk leszavaztatott, 

természetszerűleg azon eljárásra vagyunk utalva, hogy a törvényjavaslat minden egyes szakaszát 

visszavetjük és el nem fogadjuk, sőt még oly módosítványokát sem szavazunk meg, melyek, ha 

tartalmaznak is oly eszméket és fogalmakat, melyek teljes conceptióban előadott határozati 

javaslatunkban is előfordulnak, de ha ezek kiszakíttatnak azon láncolatból, melyet a tervezet 

magában foglal, sokszor ellentétes eredményeket hozhatnak létre. Mindemellett t. ház, […] 
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lehetetlen ezen nekünk eredetileg előírt úton megmaradnunk, mert ha képviselői kötelességünket 

teljesíteni akarjuk, akkor a tárgyalásnál jelen kell lennünk, ha jelen vagyunk, természetesen 

szavaznunk is kell.” Ernuszt megjelölte azokat a „sarkalatos elveket”, amelyek az ő, illetve a párt 

állásfoglalását vezérlik: „Ily sarkalatos elv volt az, ami fölött a szavazás már megtörtént, hogy 

tudniillik meg kívántuk volna az erkölcsi és hazafisági garantiák megteremtését az indigenákkal 

szemben. (Helyeslés bal felől.) A másik főszempont, melyet egyénileg pártolni fogok, az lesz, 

mely az incompatibilitási törvényt ki akarja terjeszteni az élethossziglan kinevezendő tagokra. 

(Helyeslés bal felől.) A harmadik elv, amelyet szavazatommal minden módosítványnál, mely ez 

irányban beadatik, pártolni fogok, az, mely a horvátországi főurak közjogi állását határozottan 

megállapítani akarja, (Helyeslés bal felől) végül, hogy a felsőház kezdeményezési joga 

határozottan csak az alkotmányos határok és a kellő korlátok között vétessék igénybe. (Helyeslés 

bal felől.)” Ernuszt Kovács Albert indítványát azért támogatta, mert az a szakaszt a bizottsághoz 

kívánta visszaküldeni.803 

Az élethossziglan kinevezett tagokra vonatkozó cikkelynél gr. Pejacsevich Tivadar 

(Teodor Pejačević, a későbbi − 1903−1907 közötti − horvát bán) indítványozta, hogy a törvény 

szövegében ahelyett, hogy a kinevezéseknél „az ország különböző vidékeire” tekintettel lesz a 

király, szerepeljen „a Szt. István koronája összes országaira és azok egyes vidékeire” 

megfogalmazás. Pejacsevich azt hangoztatta, hogy „Horvát-Szlavónországok részéről eddig is 

voltak kinevezett tagok a főrendiházban, tudniillik nyolc főispán, akik most kimaradnak.”804 A 

kormánypártra jellemző retorikai elemek alkalmazása nem meglepő annak ismeretében, hogy a 

módosítványt a horvát képviselők kezdeményezték ugyan (az általános vitát lezáró szavazás előtt 

tartott értekezletükön elhatározták, hogy a törvényjavaslatot általánosságban és részleteiben 

elfogadják, de módosítást kérnek az említett szakasznál), de azt a Szabadelvű Párt értekezletével 

is jóváhagyatták.805 A szabadelvű párti br. Huszár Károly az erdélyi nemzetiségi viszonyokra 

tekintettel szállt síkra Pejacsevich javaslata és általában a kinevezés mellett a választással 

szemben.806 A képviselőház megszavazta a módosítást, ellentétben a szabadelvű párti gr. 

Keglevich István indítványával, hogy vegyék fel azon foglalkozási köröket a törvénybe, 

amelyekből a kinevezendők kiválasztandók. 807  

A szász Steinacker Ödön, aki a Mérsékelt Ellenzékhez tartozott, azt kérte, hogy a 

felsőházi kinevezéseknél az uralkodó, illetőleg a kormány legyen tekintettel a magyar politikai 

nemzet nem magyar anyanyelvű tagjaira. Figyelmeztetett, hogy „a magyar államra nézve 

kellemetlen visszahatása lehet annak, hogy a miniszterelnök a magyar faji szempontokat 

hangsúlyozva akarja megnyerni a közjogi ellenzék támogatását”. A kormánypártból Steinacker 

beszédére elsőként Keglevich István reagált. A hallgatóság helyeslésétől kísérve kijelentette, hogy 

a felsőházban „a nemzetiségek vagy a fajok” képviseletét nem tartja jogosultnak, mert nem 

fogadja el, hogy „azoknak az állammal szemben külön érdekei lehessenek”.808 Tisza 

miniszterelnök árnyaltabban fogalmazott: „én is igenis óhajtom, – mondta – hogy kinevezés útján 

is jöjjenek be a felsőházba nem született, vagyis nem anyanyelv szerinti magyarok, de kívánom, 

hogy olyanok jöjjenek be, a kik, míg a nemzetiségnek, melyben születtek hívei, de egyúttal 

bebizonyították, hogy a magyar államnak is hívei. (Élénk helyeslés jobb felől.) Épen azért 

kívánom, hogy azokat az államiság szempontjából kinevezni lehessen.”809 
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Helfy Ignác ismét felemelte szavát a választás mellett és a kinevezés ellen, ugyanakkor 

kész volt megszavazni Pejacsevich módosítványát. Azt hangoztatta, hogy a törvényjavaslat az 

osztrák Urak Házáról szóló törvény másolata, és „[m]inden, ami közelebb hozza alkotmányunkat 

akármely octroyalt alkotmányhoz, de különösen az osztrákhoz, az reánk nézve veszélyes”. 

Természetesnek tartotta, hogy a felsőház szervezésénél „elsősorban a magyar fajnak, mint 

domináló fajnak érdekét kell szem előtt tartani”, ahogy Steinacker is a szászok érdekeit védi.810 

Tisza Kálmán és Láng Lajos Helfy beszédére válaszolva a tervezett rendezésnek az osztrák 

felsőháztól eltérő elemeit domborította ki (örökös tagok magasabb száma, a kinevezett tagok 

aránynak maximálása).811 

Gulner Gyula javaslatát, mely szerint a törvény szabályozza a felsőházi tagok 

összeférhetetlenségét,812 a miniszterelnök elutasította arra hivatkozva, hogy a kormánnyal 

szemben bizalmatlansági eljárás a felsőházban nem kezdeményezhető és a pénzügyi kérdésekben 

is a döntő szerep a képviselőházé lesz. A főispánokra vonatkozóan sem tartotta szükségesnek, 

mert úgy vélte, a kinevezett felsőházi tagság élethossziglani jellege garantálja, hogy kormányok 

nem élnek vissza a főispánok függő hivatali helyzetével.813 

A Szabadelvű Párt egyik jogi szaktekintélye, Teleszky István a horvát-szlavónországi 

tagok jogkörére vonatkozó passzushoz nyújtott be módosító indítványt. A képviselő helyeselte, 

hogy a méltóság és hivatal folytán tag horvátországiak jogköre megegyezzen a 

magyarországiakéval, a szábor három küldötte viszont csak a horvát-magyar közös ügyekben 

szólhasson hozzá és szavazhasson. Kifogásolta azonban, hogy a törvényjavaslat szerint a 

horvátországi örökös tagoknak csak akkor lenne minden ügyre kiterjedő ülési és szavazási jogik, 

ha Magyarországon is rendelkeznek földbirtokkal.814 Teleszky rámutatott, hogy „közjogunk nem 

ismer különálló horvát főrendeket, horvát mágnást; sőt az 1868. évi 30. tc. értelmében és igen 

helyesen még a honpolgárság is közös, közös annyira, hogy külön horvát honpolgár nincs, hanem 

van csak magyar honpolgár”.815 Tisza Kálmán hozzászólásában azt hangoztatta, hogy a 

reciprocitás értelmében járt el, ugyanis abból indult ki, hogy a horvát-magyar kiegyezési törvény 

szellemében „Magyarország azon főurai, kik csak a szűkebb értelemben vett Magyarországon 

bírnak földbirtokot, Horvát-Szlavónországok autonóm ügyeire befolyással nem bírnak”. A 

miniszterelnök azonban kész volt meghajolni a magyar szent korona és a mágnási rang egységét 

hangsúlyozó érvek előtt, és elfogadni a módosítványt.816 A horvátországi politikai helyzet 

ismeretében nyert jelentőséget az a körülmény, hogy a fent ismertett módosítványt kormánypárti 

képviselő nyújtotta be, holott a bizottsági tárgyalás során ellenzékiek javasolták a szöveg ilyen 

javítását.817 A Tisza-kormány helyzetének megingásához 1883−84 fordulóján hozzájárult a 

horvátországi címerügy (amelyre, más összefüggésben, már utaltunk). A közelmúltbeli feszült 

helyzet miatt fokozott figyelem irányult a horvátországi politikai pártok és mágnások a főrendiház 

reformjával kapcsolatos álláspontjára. 1885 februárjának közepén a Pesti Napló a Narodne Novini 

cikke nyomán arról számolt be, hogy a horvát szábor többségét képező horvát Nemzeti Párt 

támogatja a törvényjavaslatot.818 A Starčević-párt819 azt hangoztatta, hogy a reform tisztán magyar 
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ügy, Horvátországnak nincs köze hozzá. A Strossmayer-párt820 alkotmányválságot akart előidézni, 

újságja, a Pzor arra buzdította a horvát képviselőket, hogy maradjanak távol a tárgyalástól, mert a 

horvát országgyűlés és a regnikoláris bizottság feladata megállapítani Horvátország 

képviseletének módozatát az új felsőházban.821 Mint láttuk, a szábor által választott képviselők 

támogatásukról biztosították a kormány törvényjavaslatát, de a Szabadelvű Párt, illetve Tisza 

Kálmán ennek ellenére szükségesnek tarthatta a fenti módon is biztosítani az egyébként 

hagyományosan magyarbarát horvátországi főnemesek támogatását, egyszersmind demonstrálni a 

magyar korona országainak egységét. A magyar képviselőház tagjainak többség megszavazta 

Teleszky módosítványát. 

Irányi Dániel, ahogy a bizottságban, úgy most is kezdeményezte, hogy a felsőház tagja 

csak az lehessen, aki képes megfelelni az 1844:3. tc. 3. §-a rendelkezésének, hogy a törvényhozás 

nyelve egyedül a magyar (kivételt képez a szábor három küldötte). Arra hivatkozott, hogy az 

említett törvény dacára a vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásán részt vettek és szavaztak 

magyarul nem tudó osztrák főurak, továbbá a képviselők esetében is törvényileg nyomatékosítva 

van az 1844:3. tc.-nek megfelelés kötelezettsége (1848:5. tc. 3. §). Irányi a gyakorlati 

megvalósítást úgy képzelte, hogy a külföldön született és külföldön élő mágnások a felsőházi 

meghívásért folyamodással egy időben tartozzanak kijelenteni, hogy a törvény ezen rendeletének 

is képesek megfelelni. Miután Tisza miniszterelnök kijelentette, hogy nem ellenzi a szakasz 

felvételét a törvény szövegébe, a képviselők többsége megszavazta az indítványra.822 Mindennek 

elsősorban szimbolikus jelentősége volt, hiszen a cenzus és az optálás kizárta nagyszámú indigena 

főrendiházi jelenlétét. 

I’saak Dezső függetlenségi képviselő előre bocsátva, hogy általánosságban sem fogadta el 

a törvényjavaslatot és a cenzust elutasítja, azt indítványozta, hogy miként nem választható 

képviselővé adóhátralékos személy, úgy a felsőházi tagok csak akkor gyakorolhassák jogaikat, ha 

az előző évben állami adójukat kifizették.823 A miniszterelnök (bármiféle indoklást feleslegesnek 

tartva) röviden a javaslat ellen nyilatkozott, és a ház többsége is elvetette azt. Lázár Ádám 

javasolta, hogy ne csak az elmebetegségből, gyengeelméjűségből és siketnémaságból (1877:3. tc. 

28. § a) , b) pontok), hanem a tékozlásból eredő gondnokság alá helyezés (1877:3. tc. 28. § c) 

pont) is járjon a tagsági jog elvesztésével. Ezzel szemben Teleszky István a 21-es bizottság 

többségének álláspontját idézve rámutatott, hogy az utóbbi esetben előfordulhat, hogy az illetőnek 

„vagyona megvan, sőt ép ezen intézkedés teszi lehetővé azt, hogy e vagyona továbbra is 

megmaradjon”, nem is beszélve azon esetről, ha a tékozlás miatt gondnokság alá helyezett 

személy nem vagyoni kvalifikáció, hanem az általuk viselt hivatal vagy méltóság folytán tagja a 

felsőháznak.824 I’sáak indítványa elbukott, ami azt jelentette, hogy (az 1877:20. tc. 33. §-a 

értelmében) nem cselekvőképes (vétő- és ügyleti képességgel nem rendelkező) személyek is 

gyakorolhatták felsőházi tagsági jogukat. Gergelyi Tivadar, a Szabadelvű Párt képviselője 
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módosítványát, amely arra irányult, hogy a törvény szövege kifejezze, hogy a hivatal vagy 

méltóság révén tagoknál az országgyűlési képviselőség megszűnte után a felsőházi tagsági jog 

azonnal feléled, viszont megszavazta a ház.825 

A második kamara jogkörének bővítését ellenző Grünwald Béla azt indítványozta, hogy a 

törvényben csak annyi szerepeljen, hogy „a felsőház jogköre ugyanaz, ami a főrendiházé volt”.826 

A függetlenségi felszólalók (Szederkényi Nándor, Csanády Sándor, Mocsáry Lajos) is a 

képviselőház jogkörének csorbulásaként értelmezték a kormány javaslatát. Szederkényi Grünwald 

Béláéhoz hasonló szövegű indítványt adott be.827 Mocsáry Lajos felrótta, hogy a miniszterelnök 

által megfogalmazott paragrafus fogalmazása pontatlan, felsorolása hiányos. Úgy vélte, a szakasz 

elfogadása esetén számtalan illetékességi kérdés fog a felső- és az alsóház között felmerülni.828 A 

törvényjavaslat indoklásában kiemelt helyen szerepelt, hogy fokozná a törvényhozási munka 

tempóját, ha egyes javaslatokat a felsőház tárgyalna elsőként. A bizottság által javasolt szöveg 

mellett felszólaló Láng Lajos ezzel kapcsolatban egy további szempontra hívta fel a figyelmet, 

amikor arról beszélt, hogy „midőn a felsőház tagjai […] nem húznak fizetést, nem lehet kívánni, 

hogy folytonosan együtt üljenek. Azt hiszem, hogy itt gondoskodni kell egy bizonyos módról, 

amely a célszerű beosztást és parlamenti tárgyalást lehetővé teszi.” 829 Tisza miniszterelnök (ekkor 

még) elzárkózott a szakasz módosításától. Azt hangoztatta, hogy „vagy ki kell mondani, hogy van 

ott kezdeményezési jog és mire, vagy ki kell mondani, hogy nincs; de azt mondani, hogy a 

felsőház jogköre ugyanaz, ami a főrendiházé volt, semmi szín alatt nem lehet; még pedig azért 

nem, mert […] a főrendiháziak megadták ugyan magukat azon praxisnak, hogy a kezdeményezés 

az alsó táblánál volt, de azt soha sem mondták, sőt az ellenkezőjét igenis mondták sokszor annak, 

hogy náluk soha a kezdeményezés ne történjék, (Úgy van! jobb felől.)” Tagadta, hogy a kormány 

ezt a szakaszt a főrendiházzal való alkudozás kedvéért vette volna be a törvényjavaslatba. 

Kijelentette, hogy a javaslat készítésekor nem taktikai szándék vezette, hanem a hazai 

sajátosságokat figyelembe vételével a felsőház Angliában és Belgiumban is meglevő jogkörét 

vette alapul. Tisza rámutatott, hogy Grünwald gyanúsításának ellentmond, hogy a bizottsági 

tárgyalás során elfogadta az eredeti javaslatban szereplő jogkör elsősorban ellenzéki képviselők 

által indítványozott megszorítását. Kérte, hogy a képviselőház a bizottság által készített 

szövegezést fogadja el, ami meg is történt.830 

Orbán Balázs indítványa, miszerint a felsőház csak kétszer utasíthassa vissza a 

képviselőház által elfogadott törvényjavaslatot, és ha a képviselőház harmadszor is ragaszkodik 

döntéséhez, a törvény szövege szentesítés alá terjesztendő, nem nyerte el a képviselők 

többségének támogatását.831 Lázár Ádám a felsőház „alkotmányellenes kísérletek” eszközévé 

válását úgy kívánta meggátolni, hogy kérte, foglalják bele a törvénybe: a felsőház csak a 

képviselőházzal azonos időben és helyen ülésezik. Felhívta a figyelmet arra, hogy „valódi 

szabadelvű államok” – Amerika, Belgium – alkotmányukban kitérnek erre. Magyarországon ilyen 

intézkedést okvetlenül szükségesnek tartott a kinevezett tagok nagy száma és a felsőház 

kezdeményezési joga miatt, továbbá mert túlsúlyra kerülhetnek „bizonyos óvszert” igényelő 

áramlatok. Láng Lajos ezzel szemben kijelentette, elégséges szabályozás, hogy az 1848:4. tc. 1. §-
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a kimondja, hogy az országgyűlés (amelynek része a felsőház is) évenként Pesten való ülésezését. 

Lázár indítványa nem nyert többséget. 832 

Gergelyi Tivadar javasolta, hogy maradjon ki a törvényből, hogy az első élethossziglani 

tagok kinevezésénél figyelemmel kell lenni azokra, akik az utolsó három évben a főrendiház 

üléseiben rendszeresen részt vettek „minthogy az általános vita alkalmával ez olykép is 

értelmeztetett, mintha ez pusztán az édesgetés, a capacitatio [!captatio] benevolentiae céljából 

alkottatott volna,[…] minthogy továbbá a szerzett jogok tekintetbe vételét a törvényjavaslat 6. §-a 

is lehetővé teszi, […] minthogy végre […] a democraticus követelmények érvényesítése 

szempontjából nem volna könnyen érvényesíthető”.833 Tisza ezt a paragrafust kész volt feláldozni 

annak bizonyításaként, hogy a kormány nem „csaléteknek” szánta a kimaradó főrendek 

szavazatainak megszerzéséhez.834 A képviselők többsége pedig ebben a kérdésben is a 

miniszterelnök álláspontjával megegyezően szavazott, így ez a szakasz törlésre került a 

szövegből. 

A törvény életbe lépésére vonatkozó szakaszokat a képviselőház módosítás nélkül 

elfogadta, majd ezt követően a képviselők többsége 1885. március 4-én harmadszori 

felolvasásban is elfogadta a törvényjavaslatot.835 Az idő előrehaladtával az újságok érdeklődése a 

képviselőházi tárgyalás iránt csökkent, a részletes vita mozzanatairól már nem tudósítottak 

vezércikkekben. Az ellenzéki sajtó a tárgyalást lezáró szavazásról úgy számolt be, hogy miközben 

a kormány mozgósította erőit (pl. valamennyi államtitkár jelen volt), addig az ellenzék sorai 

megritkultak, a tavaszi munkák kezdetével a gazdálkodó képviselők nagy része elutazott.836 

Tisza Kálmán már az általános tárgyalás során leszögezte, hogy a törvényjavaslat „[e]lvi 

alapjait változatlanul fenntartani mindenütt igyekezni fogok; ha egyes részletekben kell 

módosítás, azt hiszem, ezen egy törvényjavaslattal szemben az helyesebben a másik házban lesz 

megbeszélhető”.837 A részletes vitában nagyjából tartotta is magát ehhez, a törvényjavaslat kisebb 

változtatásokkal került elfogadásra. A képviselőházi ellenzék azzal a hittel vigasztalódott, hogy 

„az öntudatra ébredő felsőház tagjai e törvényjavaslatot vissza fogják vetni, ha csak 

öngyilkossági bűnt nem akarnak maguk ellen elkövetni és ha méltatlanokká nem akarják magukat 

tenni arra, hogy semmi körülmények közt, semmi alakban, semmi szín alatt ne folyhassanak be a 

törvény alkotásába”.838 

 

6.3. A törvényjavaslat vitája a főrendiházban 

6.3.1. Politikai csoportok, erőviszonyok a főrendek körében 1884–1885 fordulóján 

Tisza miniszterelnök számára fokozottan fontos volt, hogy egy évvel a főrendiházban elszenvedett 

kudarc után, különösen egy olyan a hazai politikai intézményrendszert várhatóan hosszú távon 

meghatározó javaslat esetében, mint a főrendiházi reformtörvény-javaslat biztosított legyen a 

főrendiházi megszavazás. Ennek a törekvésnek keretébe tartozott a főrendiház élén 1884 

decemberében végrehajtott személycsere: az uralkodó Szőgyény-Marich László helyébe br. 

’Sennyey Pált nevezte ki a főrendiház elnökének. Szőgyény formálisan maga kérvényezte 

előrehaladott korára hivatkozva felmentését, valójában azonban (ahogy azt emlékirataiban 

feljegyezte) „méltóságáról leköszönvén magasabb politikai tekinteteknek engedett”. A magas 

uralkodói kegy, amelyben felmentésekor részesült (Ferenc József legfelső kéziratban fejezte ki 
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köszönetét hatvanéves közpályájáért és – Mailáth György után második magyar köznemesként – 

az Aranygyapjas-rendet is megkapta) nem feledtette vele a lemondás kényszerű voltát.839 

’Sennyey Mailáth György főrendiházi elnökségét megelőzően, 1865 decemberétől 1867 

márciusának végéig a Helytartótanács elnökeként már betöltötte a főrendiház elnökének tisztét. A 

politikus a Jobboldali Ellenzék 1875-ben elszenvedett választási kudarca után csaknem tíz évvel 

vállalt ismét közszereplést. 1881-ben ugyan megkísérelt visszatérni egy átfogó ellenzéki 

együttműködés keretében, de mert nem állt mögé a korábbi Egyesült Ellenzék tagjainak többsége 

és tüdőbetegsége is kiújult, ezért ez a próbálkozás kudarcot vallott. A báró egészsége ezt követően 

nem állt annyira helyre, hogy a „pártéletbe” és a „parlamenti akciókba” bekapcsolódhatott volna 

(és valószínűleg az előző pártalakítási kudarc is visszatartotta ettől), és bár az ellenzéki 

főrendekkel rokonszenvezett, nem került „organikus kapcsolatba velük” sem. Így jellemezte 

legalábbis ’Sennyey egy bizalmasa a báró politikai állását.840 Az ellenzéki sajtó napokig cikkezett 

a kinevezésről. A Mérsékelt Ellenzékhez közel álló Pesti Napló „őszinte sajnálattal” fogadta, 

hogy ’Sennyey „önkényt egy fausse positiont választott ki magának, melyben önmagát 

semlegesíti”,841 ugyanis a jövőben sem a főrendiház elnöki tiszte, sem „gyöngéd idegzetű, 

lágyabb kedélyű” egyénisége nem engedi majd, hogy jelentősebb politikai befolyást 

gyakoroljon.842 Az újság nehezményezte a megegyezés módját is, azt hangoztatta, hogy a 

parlamentáris életben követelmény, hogy „az elvek és pártküzdelmek nyilvánosan menjenek 

végbe”, ne pedig a „pártférfiak” egymás közötti kiegyezésével.843 Úgy ítélte meg, hogy ’Sennyey 

nem fog többé ártani a miniszterelnöknek, de az csak később fog kiderülni, hogy a katolikus 

arisztokrácia és a püspöki kar befolyásolásával hasznos szolgálatokat tesz-e a kormánynak. A 

Pesti Napló azt remélte, hogy a kormánypárt ’Sennyey kinevezéséhez fűzött állítólagos reménye, 

miszerint az ellenzék fejét veszti és a főrendiházi reform simán keresztülmegy, nem fog teljesülni. 

Ezt arra alapozta, hogy ’Sennyey ténylegesen nem volt tagja a Mérsékelt Ellenzéknek, továbbá 

úgy látta, hogy a főrendek között vannak ellenfelei, a fiatalabb tagok pedig tisztelik, de nem 

engedelmeskednek neki.844 Az Egyetértés úgy értékelte a kinevezést, hogy „nagy csapás a 

mérsékelt ellenzékre, nagy veszteség általában magára az ellenzéki küzdelemre, különösen nagy 

csapás a magyar parlamentarizmusba vetett hitünkre nézve”.845 Megállapította, hogy a választás 

elvének elvetése az a pont, amelyben ’Sennyey egy 1875-ös nyilatkozata és Tisza javaslata 

találkozik. A lap szerint Tisza Kálmán, mielőtt javaslatát elkészítette volna, „behatólag értekezett” 

’Sennyeyvel.846 Az Egyetértés arról is beszámolt, hogy amikor megindultak a tárgyalások a 

miniszterelnök és ’Sennyey között utóbbi főrendiházi elnökké kinevezéséről, a báró erről nem 

értesítette korábbi politikai barátait, és a velük való a politikai összeköttetése megszakadt.847 A 

konzervatív katolikus Magyar Állam ’Sennyeyt „konzervatív politikai lángészként” emlegette, 

nagy örömmel fogadta „politikai visszatérését”.848 Vitatkozott a Pesti Naplóval, tagadta, hogy 
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 Szőgyény-Marich L. emlékiratai. 3. köt., i. m. 124. 

Előzőleg, 1884 szeptemberében az uralkodó a tárnokmesteri méltóságra is kinevezte. 
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 [Cím nélkül]. 1884. (35. évf.) okt. 31. (reggeli kiad.) (301. sz.) 1. 

’Sennyey politikai pályájára ld. Asbóth János rokonszenvező hangú megemlékezését is: Asbóth János: Báró 

Sennyey Pál. In: Asbóth J.: Jellemrajzok és tanulmányok, i. m. 543−570. 
841

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) dec. 18. (reggeli kiad.) (347. sz.) 
842

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) nov. 1. (reggeli kiad.) (302. sz.) 1. 
843

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) nov. 1. (reggeli kiad.) (302. sz.) 1. 
844

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) dec. 7. (reggeli kiad.) (337. sz.) 1. 
845

 Az új országbíró. Egyetértés 1884. (18. évf.) dec. 6. (336. sz.) 1. 
846

 A főrendi reform és Sennyey. Egyetértés 1884. (18. évf.) dec. 6. (336. sz.) 1. 

A Tisza Kálmán által 1883 áprilisában megbeszélésre hívott főrendek között ’Sennyey nem szerepelt, de 

miniszterelnök természetesen más alkalommal, négyszemközt is kikérhette a konzervatív politikus véleményét. 
847

 [Cím nélkül]. Egyetértés 1884. (18. évf.) dec. 10. (339. sz.) 1. 
848

 ***: [Cím nélkül]. Magyar Állam 1884. (25. évf.) okt. 21. (7520.-291. sz.) 1. 
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’Sennyey főrendiházi elnökként Tisza terveinek előmozdítására vállalkozna.849 A kormánypárti 

Pester Lloyd úgy vélekedett, hogy ’Sennyey kinevezésével a Szabadelvű Párt sokat nyer.850 

’Sennyey elnöki székfoglalóját 1884. december 17-én a nagyközönség érdeklődéssel, a 

főrendiház némi tartózkodással fogadta.851 Az új elnök beszédében hangsúlyozta, hogy elvei 

fenntartása mellett vállalta az elnökséget, de azt is kijelentette, hogy az elnöki pozíció pártok felett 

áll, és a főrendiházi reformról szólva, úgy tűnt, a kormány javaslatát támogatja.852 Az Egyetértés 

úgy értékelte ’Sennyey elvfenntartó nyilatkozatát, hogy „e fenntartás egyéni dolog, s mint ilyen: a 

tiszteletre méltó ábrándok közé tartozik, de ennek politikai súlya nincs”.853 A Magyar Állam 

tagadta, hogy a „konzervatív politikai lángész” ’Sennyey a miniszterelnök terveinek előmozdítója 

lenne.854 A Pesti Napló azonban február közepén megjelent latolgatásaiban továbbra is a kormány 

javaslatát támogató főrendek között említette az új házelnököt.855  

A katolikus főpapság nem tanúsított jelentősebb ellenállást a javaslattal szemben. A Pester 

Lloyd 1884. október végén arról számolt be, hogy a felső klérus várhatóan a címzetes püspökök 

főrendiházi tagságát indítványozza, de nem köti ennek elfogadásához a javaslat megszavazását.856 

’Sennyey főrendiházi székfoglalójakor a püspöki kar távol maradt, és nem mutatott aktivitást a 

költségvetési vitában sem, amikor a főrendiházi „pártárnyalatok színt vallottak” és az ellenzéki 

főrendek élesen bírálták a kormányt.857 1885 februárjának közepén, az ellenzéki mozgalom 

megerősödése idején a Pesti Napló arról számolt be, hogy „a püspöki kar még nincs a kormány 

részére megnyerve”. „Nyílt titoknak” tartotta, hogy a kormány kész elfogadni a címzetes 

püspökök tagságát. Az újság rámutatott, hogy a kormány alkupozíciójának nem kedvez, hogy a 

címzetes püspökök a törvényjavaslat bukása esetén is bennmaradnának a házban, továbbá az sem, 

hogy „a püspökök se Tiszával, se Treforttal nincsenek megelégedve, jelenleg úgy áll a dolog, 

hogy a minisztérium és a püspöki kar alig érintkezik egymással, oly feszült a viszony 

közöttük”.858 A Pesti Napló értesülése szerint a püspöki kar ennek ellenére várhatóan elfogadja a 

kompromisszumot, a koncesszióért cserébe lemond az oppozícióról, és távol marad a szavazásról, 

a(z ebben a kérdésben) „határozottan ellenzéki” Samassa József egri érsek kivételével.859 Az újság 
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 ***: [Cím nélkül]. Magyar Állam 1884. (25. évf.) okt. 31. (7530.-231. sz.) 1. 
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 Idézi: [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) okt. 20. (esti kiad.) (290. sz.) 1. 
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 „A ház karzatait már korán ellepte az érdeklődő nagyközönség; a képviselők karzata is zsúfolva volt; míg 

maguk a főrendiház tagjai nem jelentek meg oly tömegesen, mint hitték.” [Cím nélkül]. Nemzet 1885. (4. évf.) 

dec. 17. (esti kiad.) (824.-346. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) dec. 17. (esti kiad.) (346. sz.) 1 
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 Sennyey. Egyetértés 1884. (18. évf.) dec. 18. (347. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Magyar Állam 1884. (25. évf.) okt. 31. (7530.-231. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 
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 A Pester Lloydot idézi: [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) okt. 23. (reggeli kiad.) (293. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) dec. 17. (esti kiad.) (346. sz.) 1.; [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. 

(36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 1. 
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 A feszült viszonyt az izraelita-keresztény polgári házassági törvényjavaslaton kívül az okozta, hogy Trefort 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884. július 11-én kelt 24.724. számú rendeletében (az ún. elkeresztelési 

rendeletben) fellépett az 1868:53. tc.-nek a rendelkezését (amely szerint a vegyes házasságokból származó fiúk 

apjuk, leányok anyjuk vallását követik) megszegő lelkészek (római katolikus papok) ellen. Az év novemberében 

Simor hercegprímás kérte Treforttól, hogy tekintsen el a rendelet foganatosításától, levele azonban válasz nélkül 

maradt. Ezt követően a püspöki kar tagjainak többsége nem közölte papságával a rendeletet. Balogh M. – 

Gergely J.: Egyházak az újkori Mo-on. Kronológia, i. m. 111. 
859

 Samassa József (1828−1912) szepesi püspök, egri bíbornok-érsek, egyházi író, az MTA tagja. 1868-tól Deák-

párti országgyűlési képviselő, a katolikus autonómia szervezőbizottság elnökévé választották. 1869-ben br. 

Eötvös József a vallás- és közoktatási miniszteri osztálytanácsosává nevezte ki. 1873-ban került az egri érsekség 

élére. Ugyanebben az évben valóságos belső titkos tanácsos címet nyert az uralkodótól. 1875 után nem vállalt 

képviselői mandátumot. Több alapítványt hozott létre oktatási, valamint papok és tanítók számára nyugdíj, 

bőkezűen támogatta a művészeteket is. A főrendiház pénzügyi bizottságának hosszabb időn át elnöke volt. 

Huzamosabb időn keresztül tagja volt a delegációnak is. 1892-ben a Szent István-rend nagykeresztjével tüntették 

ki, X. Pius pápától 1905-ben bíborosi kinevezést nyert. 
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Haynald Lajos kalocsai érseket tartotta a kormány közbenjárójának, a megegyezés 

előmozdítójának.860 A Pesti Napló néhány nappal később a félhivatalos Budapester 

Korrespondenzre hivatkozva arról írt, hogy a főpapság és a gazdag mágnások egy része 

szükségesnek tartja a reformot, ezért általánosságban meg fogja szavazni a történeti fejlődést 

messzemenően figyelembe vevő törvényjavaslatot, és a részletes vitában lép fel módosításokért. A 

Pesti Napló szerint ennek a csoport tagjai − akik egyébként más ügyekben nem számítanak Tisza 

támogatói közé − a kormány javaslatát azért is pártolják, mert rokonszenveznek az uralkodó 

kinevezési jogával és elutasítják a választást.861 Sajtóértesülések szerint Samassa érsek és 

csoportja azonban továbbra is elutasította az egész a törvényjavaslatot.862 Az ellenzék pedig nem 

adta fel a reményt a katolikus főpapság támogatásának megnyerésére. A törvényjavaslat 

főrendiházi tárgyalásának küszöbén a képviselőházi Mérsékelt Ellenzék prominens tagjai, gr. 

Károlyi Sándor és gr. Apponyi Albert Esztergomba utaztak, hogy Simor János hercegprímást 

kiragadják a tétlenségből, de nem jártak sikerrel.863 Úgy véljük, az Egyetértés újságírójának a 

katolikus püspöki karról a vegyesházassági törvényjavaslat leszavazását követően írt sorai a 

klérusnak a főrendiházi reform tárgyalásakor követett magatartására is alkalmazhatóak: „Tisza 

Kálmánt sohase szerették főpapjaink, de kormányát és kormányzatát tüskön-bokron át követték 

nyolc év óta. Nemcsak követték, de vezették is nagyon sok egyházpolitikai és oktatási kérdésben. 

[…] A magyar főpapság hazafisága meg nem engedi, hogy nyílt harcot folytasson törvényessé 

vált nemzeti intézmények ellen; az udvar iránti szolgálatkészsége s történeti hagyományai pedig 

meg nem engedik, hogy ő felsége kormánya ellen bárminő rossz legyen az, rendszeresen tartson 

fenn ellenzéket.”864 

A Pesti Napló Apponyi Albert 1885. február 13-i képviselőházi beszéde után úgy ítélte 

meg a főrendiházi erőviszonyokat, hogy a kormány törvényjavaslatát támogatják ’Sennyey, a 

főispánok és az országzászlósok, míg a mágnások közül a javaslat ellen vannak az Andrássyak 

(élükön gr. Andrássy Gyulával), a Károlyiak (gr. Károlyi István és Gyula865 vezetésével), gr. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 1. 

Haynald Lajos (1816−1891) erdélyi püspök, kalocsai bíboros érsek. 1847 végétől az esztergomi prímási helynök 

titkárságának vezetője volt. 1849-ban, miután a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetését az esztergomi 

főegyházmegyében megtagadták, Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata nyomán a helyettes 

prímási helynök Haynaldot felmentette irodaigazgatói tisztsége alól. 1849 őszén azonban már az új prímás, 

Scitovszky János irodaigazgatója volt, majd az év végén „pro piis meritis” emlékérmet kapott a bécsi udvartól, 

érdemei elismeréseképpen. 1851-ben erdélyi segédpüspökké kinevezése diplomáciai problémákat okozott Bécs 

és Róma között. Ennek következtében Haynald csak egy évvel később foglalhatta el koadjutori posztját. 

Hamarosan erdélyi püspök lett. 1861-ben Magyarország és Erdély unióját sürgette, és azt javasolta, hogy az 

országgyűlésen Erdély képviselői is megjelenjenek. 1863-ban Ferenc József főkegyúri kérésének megfelelve 

lemondott erdélyi püspöki tisztéről. IX. Piusz pápa feloldotta püspöki teendői alól, címzetes karthágói érsekké 

nevezte ki és Rómába hívta a rendkívüli ügyek tárgyalásával megbízott kongregáció tagjának. 1867 áprilisában 

kalocsai érsekként tért vissza Magyarországra. 1868-ban az MTA tiszteletbeli tagjává választotta, 1877-ben 

Szent István-renddel tüntette ki az uralkodó, 1879-ben a pápa bíborosi rangra emelte. Botanikusként és a Magyar 

Nemzeti Múzeum növénytani gyűjteményének (ma a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytára) 

támogatójaként is megőrizte emlékét az utókor. Haynald Lajos az egyházpolitikai kérdésekben is közvetített a 

kormány és a püspöki kar között. Eötvös József, majd Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 

bizalmasa, törekvéseik támogatója volt. A kormány és a püspöki kar közötti kiegyenlítő szerep eredményeként a 

püspöki kar számára inkább politikus volt, míg a kormány számára inkább főpap maradt, azaz egyéniségét egyik 

fél sem érezhette teljes egészében magáénak. Lakatos A.: Haynald L., i. m. 97−150. 
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 A Budapester Korrespondenzet idézi: [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 17. (reggeli kiad.) (47. 

sz.) 1. 
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 A Neue Freie Pressét idézi: [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 9. (reggeli kiad.) (67. sz.) 1. 
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 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 11. MOL I 34 2. d. 
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 Ellenzék-e vagy látszata? Egyetértés 1884. (18. évf.) jan. 12. (12. sz.) 1. 
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 Gr. Károlyi István (1845−1907) gr. Károlyi György és gr. Zichy Karolina gyermeke. 1866-tól a Magyar 

Légióban szolgált Klapka György tábornok segédtisztjeként. 1867-ben hazatért, átvette a nagykárolyi Károlyi-

uradalom igazgatását és bekapcsolódott Szatmár megye politikai életébe. 1872–1875-ben a főrendiház 

jegyzőjeként tevékenykedett. 1887-ben pártonkívüli független jelöltként a nagykárolyi választókerület 
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Festetics Tasziló,866 vagyis „a budapesti főúri körök jelenlegi központjai”, „kiket követnek 

sokan”. A lap értesülése szerint a kormány ekkor a címzetes püspökök tagságán kívül a kevésbé 

gazdag mágnások megnyerése érdekében késznek mutatkozott a cenzust 2000 forintra leszállítani. 

Az újság vezércikkírója úgy vélte, a kormány nem veszít semmit azzal, ha az örökös tagok számát 

szaporítja, hiszen ezzel egyenlő arányban a kinevezhető tagok számát is növeli.867 A Pesti Napló 

úgy tudta, hogy a főrendi ellenzék a főrendiház status quójának fenntartását tűzte a zászlajára, 

mert azt feltételezte, hogy a reform elutasításához lehet a legtöbb támogatót szerezni.868 Eközben 

a másik oldalon állítólag listák készültek arról, hogy a kormány a kimaradók közül kiket 

részesítene kinevezett tagságban, a törvényjavaslat támogatásáért cserébe, és a miniszterelnök 

„ágensei” ezt megsúgták az illetőknek. „Minden szavazat becses és már most számon vétetik, 

mikor még a javaslat a főrendek elé sem került.” – írta február közepén a Pesti Napló. 869 Az újság 

két nappal későbbi, szintén a Budapester Korrespondenz értesüléseire hivatkozó tudósítása szerint 

már három táborra oszlottak a törvényjavaslattal elégedetlen főrendek. A főpapság és a gazdag 

mágnások egy része (mint a fentiekben ismertettük) általánosságban kész volt megszavazni a 

reformot, majd a részletes vita során a főrendiház addigi karakterének megőrzése érdekében több 

változtatást kívánt eszközölni. Gr. Károlyi Gyula, gr. Zichy Nándor vezetésével egy „számra 

nézve nem nagy töredék”, amelyhez több a cenzus miatt kimaradással fenyegetett mágnás 

csatlakozott, viszont kitartott a törvényjavaslat általánosságban való elvetése mellett.870 Br. Orczy 

Béla egy kevéssel későbbi leveléből tudjuk, hogy a kormánnyal való kompromisszumot elutasító 

arisztokraták sorába tartozott gr. Apponyi György,871 gr. Hunyady Imre,872 gr. Zichy Henrik,873 

Zichy-Ferraris Bódog,874 valamint gr. Sztáray Antal,875 és „kéz alatt” gr. Szapáry Géza 

                                                                                                                                                                                     
országgyűlési képviselője lett. 1892-től négy éven keresztül a Szabadelvű Párt frakciójában foglalt helyet, majd 

1896-tól ismét pártonkívüliként vett részt a parlamenti munkában. 1905-től haláláig a Függetlenségi és 48-as 

Párt országgyűlési képviselője volt. A Nemzeti Lovarda igazgatósági tagja, a Nemzeti Casino elnöke volt. 1907-

ben az MTA igazgatósági tagjává választották. 

Gr. Károlyi Gyula (1837−1890) Károlyi István fivére, gr. Károlyi Mihály miniszterelnök és köztársasági elnök 

apja. 1872−1878 között jobboldali ellenzéki, majd párton kívüli országgyűlési képviselő volt. A Vöröskereszt 

Egylet elnöke, a Magyar Lovaregylet alelnöke volt. Gr. Károlyi István és Gyula húguk, Pálma révén gr. 

Dessewffy Aurél (1846–1918) sógorai voltak. 
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 Gr. (1911-től hg.) Festetics Tasziló (1850−1933) főpohárnokmester (1895−1904), főudvarmester (1904-től). 

A kivándorlás megfékezésére birtokára 4000 családot telepített le, támogatta a Balaton környékének fejlesztését. 

1921-ben felújította a Helikon-ünnepségeket. Híres marha- és lótenyésztő volt, valamint versenyistálló-

tulajdonos, a Magyar Lovaregylet igazgatósági tagja. 1918-ig a főrendiház, 1927-től haláláig a felsőház tagja 

volt. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 11. (reggeli kiad.) (41. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 17. (reggeli kiad.) (47. sz.) 1. 
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 Gr. Apponyi György az ókonzervatívok korábbi vezéralakja, gr. Apponyi Albert apja, bár a korábbiaknál 

kisebb mértékben, az 1870–80-as években is részt vett a főrendiház munkájában. Az 1887−1892. évi almanach 

szerint a Tisza-kormánnyal szemben ellenzéki pozíciót foglalt el. Ogy. almanach 1887−1892., i. m. 69. 
872

 Gr. Hunyady Imre (1827−1902) fiatal korában Ferenc József hadsegédje volt. 1860-ban Erzsébet királynét 

tanította magyar nyelvre Madeirán. Versenylóistálló-tulajdonosként a hazai lovassport körül élénk tevékenységet 

fejtett ki. Híresek voltak az ürményi és tarnóci birtokán tartott fácánvadászatok. 1883-ban az izraelita-keresztény 

polgári házasságra vonatkozó törvényjavaslat ellen szavazott. A főrendiháznak a cenzus bevezetése után is tagja 

maradt, az 1887−1892. évi almanach szerint a főrendiház „ellenzéki árnyalatához tartozott”. A főrendiház 

nyilvános ülésein azonban sohasem szólalt fel. 
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 Gr. Zichy Henrik (1812−1892) a főrendiház több gazdasági jellegű bizottságának és a delegációnak is tagja. 

Részt vett a plénum tanácskozásaiban, az 1860-as és az 1880-as években egy-egy ciklus alatt többször is 

felszólalt. A Magyar Történelmi Társulat alapítói között szerepelt. A cenzus teljesítésével 1885 után is tagja 

maradt a háznak. 
874

 Gr. Zichy-Ferraris Bódog (Félix) (1810–1885) a reformkorban Vas megye főispáni adminisztrátora volt. 

Windisch-Grätz 1848 végén Győr és Moson megyék királyi biztosává nevezte ki. Győrött vésztörvényszéket is 

tartott. 1860-ban Győr megye főispánja, de 1861-ben lemondott. 1867-től másfél évig még egyszer betöltötte ezt 
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főudvarmester876 is együttműködött velük.877 A harmadik csoport gr. Andrássy Gyula körül 

formálódott. Február közepén az addig az ellenzékkel tartó politikus külön álláspontra 

helyezkedett: általánosságban kész volt elfogadni a javaslatot, de 50–60 főben kívánta maximálni 

a kinevezéseket, és ugyanennyi választott taggal akarta kiegészíteni a főrendiházat. A Pesti Napló 

szerint a választást nem a megyék útján, hanem erre a célra alakított választókerületekben, 

közvetett választással akarta végrehajtatni.878 Az állami költségvetés főrendiházi tárgyalása során 

gr. Dessewffy Aurél879 pénzügyi, br. Prónay Dezső880 közjogi alapon intézett támadást Tisza 

Kálmán ellen, és mindketten bizalmatlanságukat fejezték a kormány pénzügyi politikájával 

szemben. Az Egyetértés szerint Dessewffy a képviselőházi Mérsékelt Ellenzék álláspontját 

képviselte. Prónayt úgy jellemezte, hogy „nem függetlenségi párti ugyan […], de azért a közjogi 

ellenzékhez tartozik”.881 Gr. Zichy Nándor azonban, akit a „politikai körök” „a konzervatív irányú 

főrendek egyik legelőkelőbb vezérférfijának” tekintettek − mert habár nem állt mögötte 

„rendszeresen szervezett és állandó oppozíció”, de „az oppozícióra hajló és konzervatív elemek” 

„igenis jelentékeny bőségben állnak körülötte és rendelkezésére” − a költségvetés tárgyalásakor 

nem vitte „csatába” támogatóit, megelégedett annak jelzésével, hogy általánosságban elfogadja a 

büdzsét.882 Ezekben a napokban a Pesti Napló mégis úgy érzékelte, hogy „a főrendi légkörben az 

ellenzéki áramlat honosult meg, amely egyre erősbül”, a kormánynak kevés reménye van a 

főrendiházi reform megszavazására, azonban „folytatja a korteskedést, kompromisszumokat ajánl, 

ígéreteket tesz”, hiszen a főrendiháznak több száz olyan tagja van, aki még egyetlen ülésen sem 

vett részt, és ez kiszámíthatatlanná teszi a szavazás eredményét. 883 A mérsékelt ellenzéki 

sajtóorgánum nem bocsátkozott az eredmény megjóslásába: „van idő elég; addig a képviselőház 

az unalomig beszél, Apponyit szóban és írásban cáfolják és rontják, a kormánypárti főrendiházi 

tagokat visszacsalogatják és vidékről beszállítják, szóval szervezkednek és korteskednek, amihez 

Tisza igen tud[!], de Apponyit is megtanította.”884 

                                                                                                                                                                                     
a tisztséget. Az 1870-es években a főrendiház aktív tagja volt, ezt követően azonban Moson megyei oroszvári 

birtokán visszavonultan élt. 
875

 Gr. Sztáray Antal (1839−1893) gr. Sztáray Albert konzervatív politikus fia, gr. Dessewffy Aurél 

unokatestvére volt. A főrendiház munkájában az 1860-as évektől igen aktívan részt vett, tagja volt a ház 

mindhárom operatív (pénzügyi, igazoló, mentelmi) bizottságának. A Magyar Történelmi Társulat alapító tagjai 

közé tartozott. 
876

 Gr. Szapáry Géza (1828−1898) 1873-tól 1883-ig fiumei kormányzó, ezt követően főudvarmester volt. A 

főrendiházban több bizottságnak is tagja volt, 1890-től a közgazdászati és közlekedésügyi bizottság elnöke, de a 

nyilvános üléseken nem mutatott különösebb aktivitást, kivéve az 1890-es évek elejét, amikor felemelte szavát a 

Wekerle-kormány „vallástalanságot törvényesítő” egyházpolitikája ellen. 
877

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 11. MOL I 34 2. d. 
878

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 17. (reggeli kiad.) (47. sz.) 1. 
879

 Gr. Dessewffy Aurél (1846−1918) 1875−1884 között a Jobboldali, majd a Mérsékelt Ellenzék országgyűlési 

képviselője volt. 1887-től ismét képviselő volt, Apponyi Albert Nemzeti Pártjához csatlakozott. Az Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke, majd elnöke lett. 1905-ben alkotmánypárti programmal szerzett 

mandátumot, de lemondott a képviselőségről, miután 1906-ban a főrendiház elnökévé nevezte ki a király. A 

főrendiházi elnökségről 1910-ben lemondott, de a főrendiház tanácskozásainak részvevője maradt. 1917-ben IV. 

Károly országbíróvá nevezte ki. 1927-től a felsőház tagja volt. Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 

[233]−236.; Toth, A.: Parteien, i. m. 239. 
880

 Br. Pónay Dezső (1848−1940) br. Prónay Gábor liberális követ fia. Pozsonyi, pesti, berlini és lipcsei 

tanulmányait követően jogi doktorátust szerzett. 1874−1875-ben középpárti, 1882−1884 között pártonkívüli 

mérsékelt ellenzéki, majd 1887-től 1892-ig függetlenségi párti képviselő volt. 1905−1906-ban részt vett a 

Fejérváry-kormány elleni megyei ellenállás szervezésében. 1883-tól 1917-ig az evangélikus egyház egyetemes 

főfelügyelője volt. 1927-ben tagja lett a felsőháznak, de rövidesen visszavonult a magánéletbe. ÚMÉL. 5. köt., i. 

m. 479−480. 
881

 A költségvetés a főrendeknél. Egyetértés 1885. (19. évf.) febr. 17. (47. sz.) 1. 
882

 A főrendek vitája. Egyetértés 1885. (19. évf.) febr. 15. (45. sz.) 1. 
883

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 17. (reggeli kiad.) (47. sz.) 1. 
884

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 15. (reggeli kiad.) (45. sz.) 1. 
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A kormány próbálkozásai hamarosan legalábbis részleges sikerrel jártak. A Neue Freie 

Presse március elején arról számolt be, hogy gr. Károlyi Gyula és gr. Festetics Tasziló kész 

kompromisszumot kötni a kormánnyal. Általánosságban elfogadják a törvényjavaslatot, 

lemondanak a választott tagokról, de a részletes vitában lényeges módosításokat fognak kérni: a 

kinevezések leszállítását, a cenzust teljesítő indigenáknál (az újság szerint kilenc ilyen arisztokrata 

volt) az optálási kényszer mellőzését, egyes címzetes püspökök tagságának meghagyását és a 

többi visszakerülését kinevezett tagként. A Pesti Napló azonban sietett leszögezni, hogy „korai 

volna még azt mondani, hogy a választás elve fel van adva”.885  

Ugyanazon lapszám adott hírt az erdélyi mágnások Kolozsváron 1885. március 8-án id. br. 

Jósika Lajos elnöklete alatt,886 a Bánffy, Bethlen, Bornemissza, Jósika, Mikes, Nemes és Teleki 

családok részvételével tartott gyűléséről, amelyen kimondták, hogy nem tekintik pártkérdésnek a 

törvényjavaslat megszavazását. Álláspontjuk részletezését a budapesti ellenzéki értekezletre 

halasztották.887 Az erdélyi mágnások részvételi joga 1885 előtt rendezetlen volt. A törvény alapján 

azok (a főnemesek és nem főrangúak) kaptak meghívót, akik maguk regalistaként részt vettek az 

1847. évi erdélyi országgyűlésen, a szokásjog alapján általában (de nem kizárólagosan) pedig 

azok a grófok és bárók is, akiknek családja az unió előtti Magyarországon birtokkal 

rendelkezett.888 Tisza törvényjavaslata az erdélyi mágnások tagsági jogát tekintet nélkül birtokuk 

                                                           
885

 A Neue Freie Pressét tudósítását idézi és kommentálja: [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 9. 

(reggeli kiad.) (67. sz.) 1. 
886

 br. Jósika Lajos (1807–1891) konzervatív politikus, erdélyi és zempléni nagybirtokos, 1842-től 1848 nyaráig 

Doboka megye, 1865-től 1867-ig Kolozs megye főispánja. 1858–1860 között az erdélyi úrbéri főtörvényszék 

elnöke, 1861–1862-ben főkormányszéki tanácsos volt. A magyar vívósport egyik megteremtője. 1885 után 

megőrizte főrendiházi részvételi jogát, de az üléseken ritkán vett részt. 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 

1146. 
887

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 9. (reggeli kiad.) (67. sz.) 3. 
888

 A főrendiház igazoló bizottsága 1884. november 24-én kelt jelentése br. Szentkereszti (Szentkereszty) Béla 

igazolása tárgyában a Magyar Udvari Kancellária 1811. évi állásfoglalását és ennek 1833. évi kiegészítését 

idézte, mely szerint a főrendiházba erdélyi mágnásokat meghívni nem volt szabad. A jelentés azonban azt is 

megemlítette, hogy az 1839. és 1840. évben meghívottak jegyzékéhez a dietalis referens azt a végzést csatolta, 

hogy az 1790 óta folytonosan meghívottak azontúl is meghívást nyerjenek, továbbá: „az erdélyi birtokosokra 

nézve nem birtokuk, hanem azon körülmény, vajon a Magy. Kir. Udvari Cancellaria útján kapták-e 

diplomájukat, vagy már gyakorlatban volt-e meghívatásuk tekintetett ugyan döntőnek, de ettől eltérőleg már 

1839-ben és 1843-ban volt eset arra, hogy felsőbb rendeletre kiszolgáltattak királyi meghívók erdélyi 

mágnásoknak, noha azok Magyarországban fekvőséggel nem bírtak.” Hasonlóképpen 1861-ben és 1865-ben is 

„nyert kir. meghívót oly erdélyi mágnás család ivadéka is, kinek Magyarországon fekvősége nem volt, s csupán 

a fővárosban szerzett illetőséget”. (FI 1884−1887. 1. köt. 44. sz. 234−235.) 

Az 1848:7. tc. (Magyarország és Erdély egyesítéséről) 1. § kimondta: „Az erdélyi múlt országgyűlésre meghíva 

volt kir. hivatalosok a magyarországi főrendi táblán üléssel és szavazattal ruháztatnak fel, ide nem értvén a 

királyi kormányszék, kir. ítélőtábla tagjait, és katonai egyéneket”. Az 1846-ban összehívott erdélyi 

országgyűlésre 221 meghívottja között a királyi kormányszék 28, az ítélőtábla 15 tagja kapott meghívást. Ezen 

kívül négy olyan meghívottat találtam, akinek az irományokban szereplő lista megjelölte a katonai rangját. Ezen 

az összesen 47 személy között 15 főnemesi rangú volt. (1846−1847. évi erdélyi ogy. irományai, i. m. 4−8.) Az 

1848:7. tc. 6. §-a leszögezte, hogy „a fennebbi rendelkezés […] csak a közelebbi magyar hongyűlésre terjed, 

azontúl az erdélyi érdekek képviseltetésének elrendezése, azon egyesült törvényhozás feladata leend”, de az első 

népképviseleti országgyűlés nem változtatott a helyzeten. Az 1868:43. tc. (Magyarország és Erdély 

egyesítésének részletes szabályozásáról) 5. §-a továbbra is érvényben tartotta az egykori erdélyi országgyűlés 

regalistáinak személyre szóló (tehát nem öröklődő) meghívását: „A magyarországi főrendiházban az 1848-ik évi 

pozsonyi VII-ik törvénycikk 1-ső §-ában foglalt tagokon kívül, az erdélyi vármegyék, Fogaras és Naszód 

vidékek, s a székely székek főispánjai, főkapitányai és főkirálybírái, úgyszintén a szászok ispánja (comes) is 

üléssel és szavazattal bírnak. [kiemelés: TBV]” 

1884-ben erdélyi királyi hivatalosként két személy, Macskássy Péter és Ugron Lázár kapott meghívást az 

országgyűlésre. FI 1884−1887. 1. köt. 2. sz. 17. 

A főrendiház igazoló bizottsága 1884-ben úgy foglalt állást, hogy az erdélyi országgyűlésre meghívott királyi 

hivatalosokon kívül a főrendiház által „elismertetett mindazon a koronás magyar királyoktól az erdélyi udvari 

cancellaria útján grófi vagy bárói méltóságra emelt családok ivadékainak kir. meghívóhoz való jogosultsága, kik 
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fekvésére elismerte, de egyszersmind annak gyakorlásától a magas cenzus bevezetésével 

többségüket el is ütötte. 

A Pesti Napló zágrábi levelezőjének tudósítása szerint a horvátországi főurak 

kifogásolták, hogy a javaslat csak a Magyarországon földbirtokkal rendelkező főnemeseknek 

biztosított volna minden ügyre kiterjedő tanácskozási és szavazati jogot. A horvátországi 

arisztokraták arra hivatkoztak (közjogi szempontból megalapozottan), hogy ők birtokuk 

fekvésétől függetlenül magyar mágnások, akiket a magyar király emelt főnemesi rangra. 

Magasnak tartották a cenzust, és felhívták a figyelmet arra, hogy Horvátországban a földbirtokok 

jövedelme csekélyebb, mint Magyarországon. Azt kívánták, hogy a kormány a kinevezett tagok 

között bizonyos számú helyet tartson fenn a horvátországiak számára.889 A magyar kormány ez 

utóbbi követelésének jogosságát nem ismerhette el, mert ellenkezett az egységes politikai 

nemzetre vonatkozó közjogi felfogással, és a többi nemzetiség számára is precedenst képezhetett 

volna, de a gyakorlatban 1885 után a kinevezett tagok között általában volt egy horvátországi 

illetőségű (de nem feltétlenül horvát nemzetiségű) személy is. A Pesti Napló a korábban Szilágyi 

Dezső által is hangoztatott álláspontot képviselte: a horvátországi főnemesek részvételének 

korlátozása jogilag nem indokolt, és csak a szeparatisztikus törekvéseket erősítené.890  

Tiszának a képviselőházban csak néhány kisebb engedményt kellett tennie ahhoz, hogy a 

szabadelvű párti többség megszavazza a törvényjavaslatot, a főrendiházban azonban más volt a 

helyzet. A miniszterelnök a főrendiházi bizottsági tárgyalás előtt (részben közvetítők útján) 

többször tárgyalt a jelentősebb a főrendi csoportokkal: a gr. Andrássy Gyula, valamint a Samassa 

József egri érsek és Zichy Nándor körül tömörült csoporttal, valamint a „túlzó ellenzéki 

frakcióval”. Tiszának sikerült mindegyik csoporttól még a bizottsági tárgyalás kezdete előtt 

nyilatkozatot nyernie, hogy bizonyos, előzetesen az uralkodó által jóváhagyott engedmények 

érvényesítése esetén elfogadják a törvényjavaslatot. Ugyanakkor az intranzigensek, akiket Orczy 

Béla többször is idézett levele szerint „kizárólag [a] Tisza Kálmán elleni gyűlölet vezet[ett]”, már 

ezeken a megbeszélésen elégedetlenek voltak a miniszterelnök engedményével, hogy a kiesésre 

ítélt főrendek köréből egyszeri alkalommal válasszanak tagokat. 

A fenti tudósításokból kiderül, hogy a törvényjavaslattal elégedetlen főrendek tábora 

fragmentált volt. Az 1884 februárjában megalakult katolikus-konzervatív csoport, amely 

vezetőjévé gr. Zichy Nándort választotta, csak az egyik volt a belsőleg is laza szerkezetű ellenzéki 

(érdek)csoportok közül. A különböző csoportok között eleinte volt együttműködési készség. A 

Pesti Napló március elején arról számolt be, hogy a főrendiházi ellenzék Zichy Nándort, Sztáray 

Antalt és Károlyi Gyulát kérte fel, hogy érintkezzen a miniszterelnökkel, később pedig hívják 

össze a törvényjavaslattal elégedetlen főrendeket közös értekezletre. Erre az értekezletre azonban 

végül nem került sor, mert a miniszterelnöknek sikerült megbontania az ellenzéki összefogást. 

Először Károlyi Gyulát vette rá a kompromisszumra, majd Zichy Nándort és Samassa Józsefet, és 

                                                                                                                                                                                     
azon alapon támasztottak ahhoz igényt, hogy maguk, illetőleg őseik az unió előtti értelemben vett 

Magyarországon fekvőséggel bírnak, illetőleg bírtak”. 

A külhoni származású erdélyi főnemesek meghívása is ellentmondásosan alakult. Az erdélyi 1791:16. tc. alapján 

a nemesek és honfiúsítottak állapotára és szabadságára nézve viszonosság lépett életbe Magyarország és Erdély 

között, azonban, mint Ballabás Dániel Bombelles Henrik 1878. évi esete alapján megállapította, az Erdélyben 

törvénybe cikkelyezett indigenatusokat a dualizmus időszakában nem tekintették Magyarországon közjogilag 

érvényesnek. Ballabás Königsegg-Rottensfels Károly Nándor és Ferenc Hugó nemzetségének bekerülését a 

magyar főrendiházban örökös joggal rendelkező családok neveit törvénybe foglaló 1886:8. tc.-be kivételnek 

tekinti, és (Szerencs János nyomán) annak tulajdonítja, hogy a család tagjai egyes reformkori és 1867 utáni 

országgyűlésekre is meghívót kaptak. Ballabás D.: Indigena, i. m. 11-12. 
889

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 22. (reggeli kiad.) (52. sz.) 1−2. 
890

 A főrendiház reformja és a horvát főrendiházi tagok. Pesti Napló 1885. (36. évf.) febr. 26. (reggeli kiad.) (56. 

sz.) 1. 
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mivel Andrássy Gyula már korábban önállóan lépett fel, Sztáray Antal és társai magunkra 

maradtak. 

A különböző ellenzéki csoportok támogatottságáról forrásaink nem közölnek 

számadatokat. A sajtó a csoportok súlyát legfeljebb a megbeszéléseken résztvevő „kapacitások” 

felsorolásával jelezte. Az egyes csoportok egy vagy több (politikai tapasztalatainak és vagyoni 

helyzetének köszönhetően) nagy tekintélyű arisztokrata körül tömörültek. A törvényjavaslatot 

legélesebben ellenző csoportot számos a tervezett cenzus teljesítésére nem képes mágnás 

támogatta, de a csoport vezetői nem közülük kerültek ki: élükön gr. Károlyi Gyula, Zichy Nándor, 

majd Sztáray Antal és Dessewffy Aurél állt. A kisebb vagyonú és sokszor a főrendiházban 

korábban meg sem jelenő mágnások érdekeik képviseletét tehát tapasztalt politikusok kezébe 

helyezték, akiknek számára azonban nem volt politikai létkérdés a cenzus elvetése vagy 

leszállítása. Az erdélyi mágnások csoportja élén nem állt politikailag-vagyonilag tekintélyes 

vezető, és ez a csoport nem is jutott el a program megfogalmazásáig.891 

 

6.3.2. A törvényjavaslat a főrendiház hármas bizottsága előtt 

A főrendiház a törvényjavaslat előzetes tárgyalásával a pénzügyi, a közjogi és törvénykezési, 

valamint a kereskedelmi és közlekedésügyi bizottság egyesülésével alakult hármas bizottságot 

bízta meg.892 Ezzel azt a szokást követte, hogy a több szakterületet érintő, illetőleg nagy horderejű 

törvényjavaslatokat előzetes megvitatására a hármas bizottsághoz utalta. A bizottság 1885. 

március 11-én általánosságban, a következő négy napon részleteiben tárgyalta a törvényjavaslatot. 

A Magyar Állam szerint a hármas bizottságban „a kormány emberei” voltak többségben. Az újság 

úgy értesült, hogy az ellenzék azért nem indítványozta ad hoc bizottság alakítását, „mivel az 

efölötti szavazás előleges csata, első mérkőzés leendett. Ily csekély célra pedig az ellenzék az ő 

elvbarátainak százait behívni, már most ideutaztatni nem kívánta.”893 A kormány tagjai közül a 

miniszterelnökön kívül gr. Szapáry Gyula pénzügyminiszter, gr. Széchényi Pál földművelés-, 

ipar- és kereskedelemügyi miniszter és br. Orczy Béla király személye körüli miniszter jelent 

meg, vagyis br. Fejérváry Géza honvédelmi és br. Kemény Gábor közmunka- és közlekedésügyi 

miniszter kivételével a összes »mágnás miniszter« ott volt a bizottsági tárgyaláson.894 A bizottság 

üléseit, amelyek a házszabályok értelmében a főrendiház tagjai számára nyilvánosak voltak, a 

nagy érdeklődés következtében a plenáris teremben tartották. A kormánypárthoz közel álló 

Nemzet az első tárgyalási napon kijelentette: a bizottság kimondta, hogy az ülést bizalmas 

jellegűnek kívánja tekinteni, és arról részletes tudósítást hivatalosan nem tesz közzé, ezért ők is 

tartózkodnak a részletes beszámolótól.895 Néhány nappal később azonban az újság mégis hosszabb 

cikkben számolt be az addigi eseményekről és cáfolta az ellenzéki lapok értesüléseit.896  

Orczy levelei alapján a bizottság 62 tagja897 közül legalább 24 tag hozzászólt a 

tárgyaláshoz. A bizottság legaktívabb tagja gr. Andrássy Gyula volt. Andrássy a bizottságban 

kijelentette, hogy habár ő a főrendiház modern szellemű reformjára a törvényhatóságok által 

választott tagokkal kiegészítést tartja a leghelyesebb módnak, de mivel ezt sem a közvélemény, 
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sem a főrendek nem támogatják, kész elállni ettől, és elfogadni a törvényjavaslatot, ha a kormány 

a kinevezett tagok számát leszállítja úgy, hogy a reformot követően legfeljebb harminc, a 

későbbiekben évi legfeljebb öt fő kinevezésével maximum ötven lehessen a létszámuk. A 

képviselőházi mérsékelt ellenzék Andrássy általi „dezauválásáról” értesülvén „magán kívül” 

volt.898 Mikszáth Kálmán ezzel szemben Andrássyt még a Pesti Hírlap 1885. március 20-i 

számában megjelent anonim cikkében is a kormány reformjavaslata ellenzékéhez sorolta.899 

Mikszáth műveinek kritikai kiadása tényszerűnek tekinti Mikszáth ezen leírását arról, hogy 

„miként vált gróf Andrássy Gyula a képviselőház reformtörvény ellenzőinek egyik 

zászlóvivőjévé”.900 A hármas bizottsági tárgyaláson részt vevő kortárs, br. Orczy Béla máshogy 

értékelte Andrássy szerepét. A főrendiházi plenáris vita végén visszatekintve megállapította, hogy 

Andrássy „a compromissum létre hozásában a döntő súllyal bírt, bizonyosan ebben a legnagyobb 

érdemet is szerzett, nélküle nem is jöhetett volna létre; hiszem is hogy csak az ő példája törte a 

compromissum útját a többi irányadóknál is”.901 Thallóczy Lajos az 1880-as évek második 

felében a következőképpen látta gr. Andrássy Gyula politikai súlyát: „a [Nemzeti] casinóban 

hallgattak rá, Tisza félt tőle, ő volt az egyetlen, kinek Tisza hajlandó volt állását bármely percben 

átadni s magát alárendelni neki, de ez az olcsó dicsőség nem kellett a büszke grófnak, ki a pártok 

felett állott.”902 Az 1972-ben, Hanák Péter szerkesztésében megjelent egyetemi történelem 

tankönyvben azt olvashatjuk, hogy Tisza miniszterelnök „a liberális főrendek, köztük Andrássy 

Gyula segítségével” „reformálta meg” a főrendiházat.903 Szalai Miklós szintén elsősorban 

Andrássy érdemének tartja a kormány és a főrendek közötti kompromisszum létrejöttét.904 

Andrássyt az 1888-ban megjelent Sturm-féle országgyűlési almanach úgy jellemezte, hogy 

„vezérszerepet visz” a főrendiházban,905 a bizottságban tett állásfoglalásának valóban nagy súlya 

lehetett. A kormány és a főrendek többsége közötti kompromisszum létrejöttében további 

javaslatokkal is közreműködött. Ő javasolta a „felsőház” elnevezés bevezetése helyett a 

„főrendiház” megtartását (arra hivatkozott, hogy a háznak fő alkatrészeit az eddigi méltóságok és 

az örökletes tagok fogják képezni). Andrássy javaslatának a főrendiház jogkörének 

meghatározásában is döntő szerepe volt. A hármas bizottság a képviselőház által elfogadott 

szövegezést elutasította, és először Majthényi László javaslatára a kormány eredeti javaslatához 

tért vissza.906 Orczy Béla ezt a változtatást, valamint a kinevezett tagokra és az intézmény 

elnevezésére vonatkozó módosításokat úgy ítélte meg, hogy „[m]ind a három igen nehezen lesz a 

képviselőház által elfogadtatható, és e részben a miniszterelnöknek erős pressiót, talán a 
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legerősebbet is esetleg kell majd alkalmazni”.907 Rövidesen a főrendek körében az a nézet terjedt 

el, hogy a jogkörre vonatkozó javaslatuk képviselőházi elfogadására nincs remény.908 Ezért ezt a 

kérdést a módosítások megszövegezésével megbízott albizottság909 visszautalta a bizottsághoz. A 

hármas bizottság végül is az Andrássy által javasolt két szövegváltozat egyikét fogadta el: „a 

főrendiház jogköre érintetlenül marad; a kezdeményezésre nézve addig, míg ez törvény által nem 

rendeztetik, marad az eddigi gyakorlat”.910  

A bizottsági tárgyaláson igen aktívan részt vett br. Prónay Dezső, gr. Zichy Nándor és br. 

Vécsey József is. Az ellenzéki Prónay a főrendiház „radicalis reformjának” pártolója volt. 

Ragaszkodott a megyei választásokhoz azt követően is, hogy Tisza miniszterelnök kijelentette, 

hogy a kormány nem fogadhatja el azt. Prónay az örökös tagok esetében enyhíteni igyekezett a 

törvényjavaslat „plutokratizmusát”: támogatta gr. Dessewffy Aurél javaslatát, hogy a 

diplomásoknál az adóösszeg duplán kerüljön beszámításra, és azzal egészítette ki, hogy a tagságot 

azokra is terjesszék ki, akik 5000 kataszteri holdat bírnak, tekintet nélkül ezen birtok adójára. 

Sürgette, hogy a magyar állampolgársággal nem rendelkező és a törvényhozás magyar 

nyelvűségének meg nem felelő személyektől vonják meg a törvényhozói jogot. Prónay 

evangélikus egyház egyetemes főfelügyelőjeként pártolta br. Vay Miklós (valószínűleg id. Vay 

Miklós, tiszántúli református egyházkerületi főgondnok, koronaőr és főrendiházi másodelnök) 

indítványát, hogy a protestáns felekezetek valamennyi püspöke és gondnoka legyen tag. Javasolta, 

hogy a főrendiház tagjaira is ugyanazon összeférhetetlenségi előírások alkalmaztassanak, mint a 

képviselőkre. Az ötven tag választását kompenzációnak tekintette a cenzus felállításával 

elszenvedett jogvesztésért („Esau lencséjének” nevezte), ezért azt tartotta volna igazságosnak, 

hogy ezt az ellentételezést csak a születési jogon tagok élvezhessék, de ezzel a nézetével is 

kisebbségben maradt.911 

Gr. Zichy Nándor később úgy látta, hogy ő és csoportja előmozdították, hogy a reform a 

történeti jogot figyelembe véve valósult meg.912 Valójában Zichy Nándor a bizottsági tárgyalás 

során a történeti jogot amúgy is messzemenően figyelembe menő törvényjavaslaton csak kisebb 

módosításokat javasolt. Már a bizottsági tárgyalás kezdetén leszögezte, hogy az élethossziglani 

tagok számának leszállítása esetén a törvényjavaslatot általában elfogadja. A részletes 

tárgyaláskor a bizottság Zichy kezdeményezésére a pozsonyi grófot,913 valamint a címzetes 

püspökök közül a pápa által felszentelt két püspököt, a belgrádit (nándorfehérvárit) és a kninit 

(tinninit) megtartani javasolta a tagok között. A javaslatok gyakorlati horderejét csökkentette, 

hogy gr. Pálffy Móric pozsonyi gróf a cenzust teljesítve örökös jogon is tagja maradt a 

főrendiháznak, a knini püspökség üresedésben volt, a belgrádi címet pedig Pavlevics János 

aurániai perjel (akit már Tisza eredeti törvényjavaslata a tagok közé sorolt) bírta.914 Zichy Nándor 

indítványára a bizottság úgy foglalt állást, hogy az ötven tag megválasztásában a ház minden tagja 

vehessen részt. Zichy a cenzusnál két kis jelentőségű módosítást javasolt: maradjon ki, hogy az 

„egy háztartásban élő” feleség és gyerek vagyonát is figyelembe kell venni, valamint, hogy a 

„gazdasági” épületek házosztály adóját kell beszámítani. Tisza Kálmán az előbbit a 
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képviselőválasztási jogban megtalálható hasonló intézkedésre és erkölcsi okra hivatkozva 

elutasította, az utóbbi módosítványnak nem tulajdonított nagy fontosságot és elfogadta. Zichy 

Nándor túl szigorúnak tartotta, hogy az indigenáknak egyszer s mindenkorra kelljen optálniuk. 

Azt javasolta, hogy más országbeli törvényhozási tagságuk idejére a magyar törvényhozói joguk 

szüneteljen. Bár néhány főrend − az aulikus arisztokrata Szécsen Antal, aki elhunyt felesége, 

Ernestine von Lamberg grófnő révén rokoni szállal is kötődött az ausztriai arisztokráciához915 és 

Vécsey József − pártolta, a módosítvány nem nyert többséget. Zichy Nándor Andrássy Gyulával 

és Szécsen Antallal együtt azt kívánta, hogy maradjon ki a törvényből a tagsági jog gyakorlásának 

feltételei közül a magyar nyelv ismerete. Tisza miniszterelnök azonban a törvényhozás magyar 

nyelvűségét kimondó törvényekre és a képviselőház várható ellenállására hivatkozva elérte, hogy 

a bizottság javaslatából törölte ezt a szakaszt. A főrendiházi tagjainak nyelvtudására, 

nyelvhasználatára vonatkozóan nincsenek átfogó adataink. Az azonban nyilvánvaló, hogy akik 

rendszeresen megjelentek a főrendiházban, és részt vettek a tanácskozásban, megfelelően bírták a 

magyar nyelvet, hiszen az 1844:2. tc. 3. §-a a felsőtáblán is bevezette a magyar tárgyalási nyelvet. 

Az indigenák közül azoknak, akik csak esetenként látogatták az üléseket, lehettek nehézségeik a 

magyar nyelvvel.916 Külön kategóriát képeztek a szábor küldöttei, akik az 1868:30. tc. 59. § 

alapján az országgyűlésen a horvát nyelvet is használhatták. Adataink alapján azonban erre ritkán 

került sor.917 

Orczy beszámolója szerint br. Vécsey József918 a főrendi tagok egy részének a 

törvényhatóságok általi választását pártolta, azonban bizottsági általános vitában a képviselőház 

javaslatát „cum reservatione mentalis” (vagyis látszólag, titkos hátsógondolattal) elfogadta, majd 

a részletes vita során a törvényhatóságok általi választást gr. Dessewffy Aurél ismét felvetette, 

Vécsey javasolta, hogy a kérdést utasítsák a szűkebb, szövegező bizottsághoz véleményadásra. A 

bizottság többsége azonban, hosszabb vitát követően, Tisza és Andrássy felszólalása nyomán 

lezártnak tekintette a kérdést. Vécsey a főrendiház addigi jogkörének fenntartása mellett is állást 

foglalt, valamint azt javasolta (eredménytelenül), hogy az unitárius vallás képviselője maradjon ki 

a tagok közül. 

A részletes tárgyaláskor gr. Zichy-Ferraris Bódog szintén sikertelenül javasolta a korábbi 

tagok általi választás állandósítását.919 A kormány törvényjavaslatát intranzigensen elutasító 
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Deák-párt, majd 1875-ben Jobboldali Ellenzék országgyűlési képviselője volt. Ezt követően a főrendiház aktív, 

az 1890-es években több politikai kérdésben interpellációt is benyújtó örökös tagja volt. 
919

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 14. és márc. 15. MOL I 34 2. d. 
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csoport vezetői közé tartozó gr. Sztáray Antal indítványozta az izraelita hitközség elöljárójának 

kihagyását a tagok közül, amit a bizottság többsége támogatott. A főrendiház kevésbé vagyonos 

tagjai érthető módon elsősorban a cenzus kérdéséhez szóltak hozzá. Gr. Kálnoky Dénes920 a 

cenzus leszállítását vagy alapjának bővítését proponálta, majd azt hangoztatta, hogy a főrendiház 

örökös jogú tagjai közül maga válasszon, cenzus alkalmazása nélkül tagokat, vagy legalább az 

erdélyi főnemesekre külön szabályokat alkalmazzanak.921 Br.  

Pongrácz Emil922 azt javasolta, hogy azon a birtokok tulajdonosai, amelyeknek adója eléri a 3000 

forintot, részesüljenek adómentességben.923 

A római katolikus püspökök (a hármas bizottságnak ekkor egyetlen görög katolikus vagy 

ortodox püspök sem volt tagja) nem játszottak jelentős szerepet a bizottsági tárgyalásban. A 

hármas bizottságban Haynald Lajos, Samassa József és Schlauch Lőrinc szatmári püspök szólt 

hozzá a vitához. A részletes vita során Haynald érsek kezdeményezte, hogy a címzetes püspökök 

történeti eredetű tagsági jogát vegyék figyelembe, de Andrássy azt hangoztatta, hogy ez a kérdés 

már az általános szavazáskor eldőlt. Schlauch „privative” elmondott kívánságát a két felszentelt 

címzetes püspök tagságára vonatkozóan, mint említettük, indítványként Zichy Nándor terjesztette 

elő a bizottságban.924 A püspöki kar és kormány között már a bizottsági tárgyalást megelőzően 

létrejött a kompromisszum. A már korábban is a javaslat támogatójának számító Haynald a 

választás ellen szólalt fel, de a korábban a törvényjavaslat ellenzékével együttműködő Samassa 

sem támadta a kormány javaslatát. 

A bizottság 13 főispán tagjának legalább kétharmada hozzászólt a vitához. Gr. Csáky 

Albin „szolgálati szempontból” hasznosnak tekintette, hogy a főispánok nem lesznek hivatalból 

tagjai a főrendiháznak, br. Vay Béla pedig kiállt a felsőház név mellett. Br. Majthényi László a 

főrendiház jogkörére vonatkozóan csak azt a korlátozást volt hajlandó elfogadni, amit a kormány 

eredetileg javasolt. Tisza miniszterelnök erre kifejtette, hogy a képviselőházi ellenzék 

kezdeményezte a főrendiház jogkörének a kormány eredeti javaslatában szereplő kivételeken 

felüli megszorítását, amit a maga részéről nem tart helyesnek. Más főispánok viszont kifogásolták 

a törvényjavaslat némely pontját. Gr. Szapáry István Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei főispán (és 

egyben a főrendiház háznagya) az egységes cenzus bevezetése helyett azt javasolta, hogy a 

főrendiháznak az országban legtöbb adót fizető 250 tagja gyakorolhassa csak ülés és szavazati 
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 Gr. Kálnoky Dénes (1814–1888) erdélyi főnemes 1838-tól háromszéki királybíró, 1847−48-ban Alsó-Fehér 

megye főispánja volt. 1849-ben az országgyűlést Debrecenbe is követte. 1861-ben és 1865-től 1875-ig ismét 

Háromszék főkirálybírája volt. Szépirodalmi munkásságot is kifejtett, tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, alapító 

tagja a Kemény Zsigmond Társaságnak. Székely Gazdasági és Művelődési Egyesület alapítója és alelnöke volt. 

1885 után a főrendiház választott tagja volt. 
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 Az 1868:25. tc. 2. §-a a földadó mértékét (a földtehermentesítési járulékot beleszámítva) Magyarországon a 

birtok évi tiszta jövedelemének 29,76%-ában, ezzel szemben Erdélyen 22%-ban határozta meg. Eszerint 

Erdélyben a földadó cenzus teljesítéséhez nagyobb jövedelemre lett volna szükség, mint Magyarországon. Az 

1881:40. tc. 2. §-ában és az 1883:46. tc. 1. §-ában szereplő felhatalmazás alapján azonban 1883 decemberében a 

pénzügyminiszter rendeleti úton (a határőrvidék kivételével) egységesen 25,5%-os adókulcsot állapított meg. Az 

erdélyi földbirtokosok számára külön szabályozás kérésekor tehát nem lehetett hivatkozni az adókulcs eltérésére, 

legfeljebb az erdélyi birtokok (átlagosan) alacsonyabb jövedelmezőségére, ami a birtokszerkezetnek, a termelési 

technikának és a művelési ágak megoszlásának a magyarországitól különböző voltából eredt. 
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 br. Pongrácz (Pongrátz) Emil (1831–1886) a pénzügyminisztérium tisztviselője volt, 1878-tól 

osztálytanácsosi rangban. A főrendiházban főleg pénzügyi kérdésekhez szólt hozzá, és több bizottságnak és 

1881-től a főrendiháznak is jegyzője volt. A reformot követően választott tagként őrizte meg tagságát. 

Szépíróként és újságíróként is tevékenykedett. Az Egyetértés 1885-ös jellemzése szerint „meleg híve a Tisza-

kabinetnek. Fontos törvényjavaslatokat mint előadó nem egyszer képviselt már a főrendi tárgyalások alkalmával. 
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jogát. Gr. Esterházy István pozsonyi főispán, aki a hetvenes években balközépi képviselőként 

Tisza Kálmán „hű elvtársa” volt,925 a bírói méltóságokat nem kívánta a főrendiház tagjai közé 

fogadni. Gr. Cziráky Béla Fejér megye nem sokkal korábban kinevezett főispánja (aki a reform 

után Szapáryhoz és Eszterházyhoz hasonlóan örökös jogon gyakorolta tagságát) pedig a főispánok 

kizárása esetén a fiumei kormányzó tagságát ellenezte.926 A főispánok megosztottak voltak a 

korábbi tagok közül kikerülő 50 tag választásának kérdésében. Majthényi László és Graefl József 

több főispán nevében kijelentette, hogy a választásban nem akar részt venni. Gr. Degenfeld-

Schonburg Lajos viszont tiltakozott a presszió ellen és kijelentette, hogy amíg tagja a 

főrendiháznak, a tagoknak minden jogával élni fog. A nógrádi főispán egyébként gr. Dessewffy 

Aurél veje volt, örökös jogon főrendiház tagja maradt a reform után is, azonban 1886-ban 

szabadelvű párti programmal országgyűlési képviselővé választották. Amikor a hármas 

bizottságban szavazásra került sor, a főispánok Cziráky Béla kivételével végül mind arra 

szavaztak, hogy minden addigi tag legyen választó és választható.927 Haynald beszéde mellett a 

főispánok fellépése akadályozta meg, hogy a bizottság a választott tagok kérdését a részletes 

vitában újratárgyalja, ami a kormány érdekével ellentétes lett volna.928  

Orczy mindössze egy alkalommal tett említést Szlávy József bizottsági elnökről, ebből 

arra következtetünk, hogy szerepe a bizottsági vita alakulásában nem volt jelentős. A 

szövegezéssel megbízott albizottság elnöke, Szőgyény-Marich László a tárgyalás során több 

alakalommal a kormányjavaslat elfogadása érdekében szólalt fel. A főispánok kimaradásának 

indokait magyarázta, illetve kijelentette, hogy bár rokonszenvez a „perennalis [örökös, itt: nem 

egyszeri] választás” eszméjével, de „ez már el lévén döntve”, ezért az egyszeri választásnál 

„minthogy a kompenzációt mindenkire kiterjesztették, nem zárhatják ki a főispánokat”.929 

A hármas bizottság március 18-án kelt jelentésében hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat 

a „legmagasabb trónról” és a főrendiház kebeléből elhangzó sürgetések hatására született meg. A 

jelentés a „tapasztalatra” hivatkozva azt állította, hogy olyan reform tarthat számot sikerre, amely 

a változtatásoknál figyelembe veszi a történeti fejlődést és a szerzett jogokat. A magyar 

főrendiház megőrzendő vonásának nyilvánította a stabilitást, aminek a népképviseleten alapuló 

parlamentáris rendszerben kiemelt jelentőséget tulajdonított. A stabilitás kívánalma a hármas 

bizottság jelentésében több helyen is felbukkan. A főispánok kizárását a főrendiházból a 

közigazgatás érdeke mellett állásuk állandó jellegének megszűnése miatt tartotta indokoltnak. A 

cenzus bevezetésének szükségességét részben azzal magyarázta, hogy a főrendiház 

tanácskozásában való személyes részvétel kötelezettségének teljesítése csak a folytonos fővárosi 

jelenlétet finanszírozni képes főnemesektől várható el. A jelentés − a törvényjavaslat eredeti 

indoklásához hasonlóan − a nagybirtokosokat a nemzet többi osztályával anyagi 

érdekközösségben álló személyeknek tekintette. Elfogadta, átvette a kormánynak a címzetes 

püspökök kizárására vonatkozó indoklását is. Tisza a nem katolikus hitfelekezetek tagságánál a 

vallásegyenlőség általános elvére hivatkozott, ezzel szemben a bizottsági jelentés az 1848:20. tc.-

re, amely azonban csak a keresztény felekezetek egyenjogúságát mondta ki. Az izraelita felekezet 

képviseltetését a tagok között azzal az indokkal utasította el, hogy nincs olyan országosan elismert 

elöljárója, mint a többi felekezeteknek. Az izraelita felekezet választott (mint ez a 1926-től 
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történt)930 vagy kinevezett képviselő általi képviselete láthatóan nem merült fel a főrendekben. A 

bizottság elismerte annak szükségességét, hogy „mód nyújtassék a főrendiházba leendő bejutásra 

azoknak is, kik a fennebbi alapokon a főrendiháznak tagjai nem lehetnének”, de azt kívánta, hogy 

a kinevezéseknél is érvényesüljön a stabilitás követelménye, továbbá a függetlenség megőrzése 

érdekében a kinevezések száma és ütemezése kerüljön törvényi rögzítésre a már említett módon. 

A hármas bizottság jelentése 18 pontban foglalta össze a törvényjavaslaton teendő változtatásokat. 

A bizottsági többségnek a törvényjavaslathoz való viszonyát mutatja, hogy a változtatások több 

mint fele csupán szövegezési pontosítás volt. A többi is részben szimbolikus jelentőséggel bírt (az 

intézmény elnevezése, a pozsonyi gróf és a két felszentelt címzetes püspök tagsága). Csak néhány 

esetben volt szó fontos – bár a reformjavaslatot alapvetően, elviekben nem módosító – tartalmi 

változtatásról (az izraelita felekezeti vezető kimaradása, a kinevezett tagok száma, a 

kezdeményezési jog, az egyszeri alkalommal választott 50 tag).931 

A Pesti Hírlapban március 12-én megjelent cikkében Mikszáth Kálmán egy metafora 

segítségével mutatta be a hármas bizottság ülésének eredményét és fejezte ki róla véleményét: a 

főrendi értekezlet résztvevői nemtetszésüket fejezik ki a magyar dolmányba, ugyanakkor polgári 

kartonszoknyába öltözött, selyemcipőt, keresztet, „zsidó miatyánkot” és (talán a főhercegekre 

utalásként) kilencágú koronát ábrázoló hajdíszt viselő leány megjelenésével kapcsolatban, majd 

gr. Andrássy Gyula Tisza miniszterelnök beleegyezését elnyerve a leány polgári ruhadarabját 

megnyirbálja és grófnévá öltözteti át őt.932 

 A Nemzet a hármas bizottságban elfogadott módosítások közül az 50 tag egyszeri 

választását és a főrendiház jogkörére vonatkozó változtatást tartotta lényegesnek. A választást úgy 

fogta fel, mint lehetőséget arra, hogy a reform következtében kimaradó tagok egy része, akik az 

élethossziglan kinevezhetők számának leszállítása következtében más módon nem kerülhetnének 

be, mégiscsak tagok maradhassanak. Szerencsés megoldásnak minősítette a ház jogkörét illetőleg 

a status quó fenntartását, mert így a kényes kérdésben a végső döntés nyugodtabb időszakra lesz 

halasztható. Úgy vélte, hogy a két ház között ellentétet fog előidézni az intézmény neve, a zsidó 

„hitfőnök” tagsága és a kinevezések korlátozása. Az elsőre nézve megjegyezte, hogy az 

intézmény lényegét nem a név, hanem a tagok szelleme fogja megadni. A főrendiházi bizottság 

által javasolt két másik módosítást úgy ítélte meg, hogy azokhoz a képviselőházi ellenzéknek 

„magatartása adta meg az impulzust”, és „a javaslatnak határozottan hátrányára szolgáltak”.933 

A Magyar Állam álláspontja a bizottsági tárgyalás után az volt, hogy „világi kath. 

vezérférfiaink […] főpapi vezérférfiainkkal együtt, Andrássy Gyula gróf liberális oppozíciójával 

párhuzamosan kivívták azt, mi kivívható vala”. A lap örömmel konstatálta, hogy „az eredeti 

kormányi javaslat dekatholizáló éle el van véve, a kormányelnök kénytelen volt a hármas 

bizottság előtt letenni a fegyvert”. Egyedül azt nehezményezte, hogy „Andrássy Gyula gróf és az 

őt körülvevő mágnások még mindig nem gyógyultak ki a modern liberalizmusból. Ezen 

párttöredék, ha opponált is a kormánynak, de a keresztény-konzervatív nagy pártot mégis 

megakadályozá abban, hogy az elérteknél még szebb eredményt vívhasson ki mind a hármas 

bizottságban, mind a plénumban.” 934 
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Az Egyetértés a Tiszával kompromisszumot kötő főrendeket rendi és felekezeti 

szűkkeblűséggel vádolta. Azt hangoztatta, hogy Andrássy Gyula cserben hagyta az ellenzéket, 

„beállt második Sennyey Pálnak”.935 Később, a plenáris vita első szakaszának végén arra a 

kérdésre, hogy „miért tették le Andrássy és társai a fegyvert?” így válaszolt: „A kormány 

nyomása miatt vagy az udvar intésére vagy a jó béke kedvéért? Egészen mindegy: a tény az, hogy 

kapituláltak.”936 

 

6.3.3. A főrendiházi ellenzék előkészületei a törvényjavaslat megbuktatására 

Szalai Miklós megállapítása szerint az egyes vezető ellenzéki főrendek és a kormány között 

Andrássy közreműködésével létrejött kompromisszummal „a javaslat sorsa […] lényegében már a 

bizottsági tárgyalás során eldőlt, habár a kormány egy ideig aggódott amiatt, hogy a rendszerint az 

üléseken nem résztvevő, viszont törvényhozói jogaik elvesztése miatt érthetően elkeseredett 

mágnások nagy tömege − akiket a Mérsékelt Ellenzék igyekezett aktív fellépésre bírni − nem fog-

e most a szavazáson megjelenni és a javaslatot megbuktatni”.937 A megegyezés hírére az 

Egyetértés úgy reagált, hogy „a paktum megvan, csak az a kérdés, hogy megvan-e rá a többség? 

Mert így a kimaradó mágnások érdekei most már két oldalról vannak mellőzve – holott a mai 

főrendiházban még mindig övék a többség. A kérdés tehát az, mennyien fognak bejönni a 

szavazáshoz, és hogy hajlandók lesznek-e elfogadni a paktumot?”938 

Szalai megállapítását annyiban pontosítjuk, hogy valójában már a bizottsági tárgyalást 

megelőzően jelentősen megcsappant az ellenzék tábora. Mint láttuk Andrássy Gyula már február 

közepén felvetette kompromisszumos javaslatát, és mire megkezdődtek a bizottsági tárgyalások, 

már Károlyi Gyula, Samassa József és Zichy Nándor is hajlott a megegyezésre. 

A megmaradt ellenzékiek ekkor az izraelita-keresztény polgári házassági javaslat tárgyalásakor 

bevált módszer alkalmazásával, a főnemesség passzív tömegeinek aktivizálásával próbálták 

megbuktatni a reformtörvény-javaslatot. Orczy a bizottsági tárgyalás második napján arról 

számolt be, hogy „az izgatás a javaslat ellen a compromissum dacára folytattatik[,] még biztosan 

nem lehet mondani, hogy a malcontensek nagy és megszámíthatlan tömege nem fog-e minden 

combinatiót halomra dönteni”.939 Két nappal később így latolgatta az erőviszonyokat: „A 

bizottság kebelében a tárgyalások tárgyilagosan, minden ingerültség vagy szenvedélyesség nélkül 

folynak, mert ez nagy részben a compromissum által kielégített főrendi tagokból áll, és talán azon 

néhány tagok, kiknek aspiratiói vagy hátsó gondolatai ez által meghiúsíttatnak, itt elégtételre nem 

számíthatnak. De nem szűntek meg az izgatások a bizottságon kívül, és majdnem biztosan tudjuk, 

hogy a corteskedés az egész országban elszórt mágnások közt még folyton űzetik. Kell tehát azon 

eshetőséggel számítanunk[!], hogy azon regalisták, kiknek nincsen kilátásuk, hogy akár a cenzus 

alapján, akár a ház által megejtendő választás útján bennmaradhassanak, nagy számmal fognak 

megjelenni, és hogy már most nem a kormány előterjesztését »pure et simple« mint a 

compromissum létrejötte előtt ez jelszóul kiadatott, de a compromissumot magát, megbuktassák. 

Ezen regalistáknak megmérhetetlen számát tekéntve, nagy óvatossággal kell járnunk, és 

mindazokat, kiknek szavazatában bízhatunk, be kell hívnunk. A püspökök szavazata biztos, de 

aránylag kevesen fognak bejönni, mert céljukat elérték; a címzetesek már éppen nem fognak 

eljönni, mert jobban már nem várhatnak és láthatták, hogy saját egyházi főnökeik a javaslatot 

helyeslik, és érettük nem fognak síkra szállani. A cenzussal bíró mágnások, kik láthatják, hogy a 
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főrendiház ellenzékének irányadó egyénei nem szándékoznak a kormány ellen demonstratiót 

csinálni, szinte nem érdeklik már magukat a discussió miképeni lezajlása eránt. Tehát csak a 

desperatus elemek maradnak fel, akik ha már magukon az adott viszonyok közt nem segíthetnek, 

legalább bosszút akarnának venni, részént a kormányon, részént a compromissum megalkotóin. 

Ezek fognak tehát nagy számban jönni, és ezek ellen kell magunkat védeni, midőn minden józan 

gondolkozású főrendi tagot meghívunk, hogy a törvényjavaslat mennél nagyobb többséggel 

elfogadtassék; ezt egyéberánt a főrendi ház decorumja is igényelné.”940 A fenti idézet alapján 

egyértelmű, hogy csak utólagosan, visszatekintve lehet a törvényjavaslat főrendiházi sorsát már a 

bizottsági vitában „eleve eldőltnek” nyilvánítani, a kortárs megfigyelő nem így látta. Nehezítette 

az erőviszonyok megítélését, hogy a cenzus bevezetése által érintett sok főnemes korábban 

személy szerint Zichy Nándornak adott aláírt támogatási ígéretet, és Zichy Tiszával való 

megállapodását követően nem volt világos, hogy megjelennek-e egyáltalán a főrendiházi 

tárgyaláson, és ha igen, hogy fognak szavazni.941 

Orczy aggodalma az ellenzéki agitáció olyan jeleire támaszkodhatott, mint Apponyi 

Albert és Károlyi Sándor már említett látogatása a hercegprímásnál, az arisztokrata asszonyok 

„működése” „az izgatás pályáján”,942 az ellenzéki főrendeknek a főnemesek körében terjesztett 

litografált levele, egyes főrendiházi tagok sajtócikkei, és a királyi meghívót kérők számának 

megnövekedése 1885 elején. Az arisztokrata asszonyok politikai „korteskedése” önálló kutatás 

témája lehetne, itt most csak annyit jegyzünk meg, hogy a főnemesi hölgyek a rendelkezésükre 

álló eszközökkel már az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat vitájakor is 

igyekeztek segíteni családjuk férfitagjai által képviselt álláspont győzelmét.943 A főrendiház 

reformja tárgyalása előtt, 1884 decemberében a Magyar Állam arra buzdította a főúri hölgyeket, 

hogy lépjenek fel „a főrendiház deformálási javaslata ellen, ősi függetlenségének és keresztény 

jellege megőrzése érdekében. Hassanak férjükre, fiaikra és hódolóikra, hogy […] siessenek 

megdönthetlen phalanxot képezni azok ellen, kik mint feltenni lehet, csupa modern 

álliberalizmusból a tervezett reform pártolói.”944 Mikszáth az általános vitát lezáró szavazás 

napján a képviselőház hölgykarzatát így mutatta be: „tele van az előkelő világ bájos hölgyeivel. 

[…] [de] akármennyire szép ma a karzat, akármennyivel is ér többet a teremnél – tudom, el nem 

cserélné Tisza a földszinttel. Mert ott csupa kegyetlen »nem«-ek fakadnak a piros ajkakról. Ez 

nem a kíváncsi közönség fent, ezek az ellenzék szebbik fele, a nők az alkotmányban. […] – Ezek 

vernek meg minket! – jósolja búsan az én Prileszky Taddusom. [kiemelés: TBV]”945 
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Az említett litografált levélnek csak töredékes példányát ismerjük,946 azonban ebből is 

kiderül az, hogy a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása küszöbén keletkezett, és azt a 

főrendiházi plenáris vitában majd Dessewffy Aurél és Prónay Dezső által kifejtett elképzelést 

népszerűsítette. A levél Tisza reformjavaslatát az első kamarát átalakító 1848:5. tc.-kel vetette 

össze. Kifejtette, hogy 1848-ban a törvényhozás a népképviselet bevezetésekor a történeti jog 

iránt tisztelettel viseltetett, a cenzust nem teljesítő nemesektől nem vette el a választójogot. 

Rámutatott, hogy a régi magyar közjog tartalmazta az egy és ugyanazon nemesség elvét 

(Werbőczy I. 2.), éppen ezért a felsőház szervezéséről szóló törvényjavaslat nem jár el 

méltányosan, amikor a főnemesek politikai jogaival szemben más elbírálást alkalmaz, mint amit 

annak idején a nemesekkel kapcsolatban követtek.947 A levél azt javasolta, hogy az egykor a 

köznemesség személyes törvényhozási részvétele helyébe lépő követküldés analógiájára a főrendi 

családok azon tagjai, akik a törvény által megkívánt vagyoni kvalifikációval nem bírnak, 

törvényhozási jogaikat választott tagtársaik által gyakorolják. Az egy vagy két országgyűlési 

ciklusra választott követek száma a vagyoni kvalifikációt nem teljesítők tizedét tette volna ki. A 

levél írója kifejtette, hogy a főrendiház kasztszerűségének elkerülése és tekintélye érdekében arra 

kell törekedni, hogy a régi középbirtokos osztály, a nemesség tekintélyesebb vagyonnal 

rendelkező tagjai is bekerüljenek az intézménybe. Ezt olyan módon kívánta elérni, hogy a 

törvényhatóságok a „szerény, de konszolidált” vagyoni viszonyok között élő, legalább egy 

emberöltő óta ingatlan vagyonnal rendelkező személyek közül tagokat választanak a felsőházba. 

A levél emellett szorgalmazta a kinevezhető tagok számának csökkentését. Arra hivatkozott, hogy 

a kinevezett tagok magas aránya esetén a felsőház nem tudna hozzájárulni a politikai hatalom két 

súlypontja, a képviselőház és a korona közötti hatalmi egyensúly biztosításához. 

1885 februárjában–márciusában a törvényjavaslattal elégedetlen főrendek közül többen is 

közzétették a sajtóban véleményüket. Id. gr. Zichy Nepomuk János az Egyetértésben fejtette ki a 

képviselőházi vita idején, hogy a törvényjavaslaton milyen változtatásokat tart szükségesnek. Azt 

kívánta, hogy „az eddig gyakorlatban volt generáció” esetében a cenzust szállítsák le (nem írta, 

mennyire), azok a családok, amelyekből így sem kerül be senki a tagok közé, „corporative” 

„bizonyos számú” tagot válasszanak. A született tagok számának csökkentése érdekében (több 

más főrendhez hasonlóan) azt is javasolta, hogy ne 24, hanem 30 év legyen a jogosultság alsó 

korhatára. Hiányolta a kormány javaslatából a hivatali inkompatibilitás kimondását. Az intézmény 

függetlensége érdekében a kinevezhető tagok arányát egyharmadról egytizedre javasolta 

mérsékelni. Azt ajánlotta, hogy az egymilliónál több hívővel rendelkező felekezetek (római és 

görög katolikus, ortodox, református, evangélikus) nyerjenek képviseletet a felsőházban, a 

jogegyenlőségre tekintettel egyenlő számú taggal. A kezdeményezési jogról az volt a véleménye, 

hogy „úgy mint mostanáig, egyedül az alsóházat illesse”. Be akarta azonban vezetni, hogy ha egy 

törvényjavaslatot egy ülésszak alatt háromszor visszautasít a felsőház, ne legyen tárgyalás alá 

vehető ugyanazon „idényben”, de ha a következő ülésszakban a képviselőház változatlan 

formában küldi át ismét a felsőháznak, az általánosságban már ne utasíthassa el.948 Gr. Zichy 

Nepomuk János valószínűleg a főrendiházi ellenzék Zichy Nándor-féle csoportjához tartozott. 

Ezzel magyarázzuk, hogy a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása során már nem szólalt fel és 
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terjesztette elő a sajtóban ismertetett nézeteit, és nemmel szavazott az intranzigens főrendiházi 

ellenzék módosító indítványára.949 

Márciusban, amikor a főrendiházi bizottsági tárgyalások zajlottak br. Prónay Dezső neve alatt 

jelent meg a 48-as Függetlenségi Párt lapjában egy cikk, amelynek tartalma erősen emlékeztet a 

fentiekben ismertetett litografált formában terjesztett levélre.950 

A Magyar Államban szintén folyt az agitáció. Az újság a konzervatív-katolikus főrendek nézeteit 

osztotta, különösen Samassa egri érsekről és gr. Zichy Nándorról nyilatkozott elismeréssel. 1885 

februárjában közölte „a főrendiház egyik grófi tagja és vezérférfija” levelét. Az inkognitóban 

maradó főrend a katolikus püspöki kar tagjait igyekezett rábírni arra, hogy vessék majd latba 

„tekintélyes szavazatukat” annak érdekében, hogy a főrendiház a jövőben is képes legyen „a 

keresztény elvek megvédésére”, és ne váljon a „liberalizmus és szabadkőművesség minden 

nemzetrontó munkáját” engedelmes eszközként megszavazó „zagyvalékká”.951 A Magyar Állam, 

mint láttuk, követte Zichy Nándort a Tiszával kötött kompromisszumba, elégedetten „hirdette” 

olvasóinak „a konzervatív főrendek vívmányait”.952 Ugyanakkor helyt adott intranzigens 

véleményeknek is, például Inkey Sándorénak, aki a kimaradásra ítélt főnemeseket arra bíztatta, 

hogy harcoljanak a főrendiház addigi formájában való fenntartásáért.953 

 A liberális sajtó értesülése szerint a szavazók tényleges szervezése is megindult. Február 

végén Pulszky Ferenc a Neues Pester Journalban azzal riogatta olvasóit, hogy az ellenzéki 

főrendek haditerve kész, elkezdődött a harcosok „beszállíttatása”, „hadipénztárat” hoztak létre 

azzal a céllal, hogy abból fedezzék a szegény mágnások Budapestre utazását.954 

A hármas bizottsági tárgyalást követően a Sztáray–Dessewffy csoport folytatta a 

szervezkedést a törvényjavaslat megbuktatására. Az ellenzéki tanácskozások színhelye gr. Zichy-

Ferraris Bódognak az Esterházy utcában (a mai Puskin utcában, a főrendiháznak otthont adó 

Nemzeti Múzeum és a képviselőház közelében) található lakása volt. 1885. március 20-án itt gyűlt 

össze értekezletre 45–50 főrendiházi tag. Eldöntötték, hogy sem az eredeti, sem a hármas 

bizottság által módosított törvényjavaslatot általánosságban sem fogják elfogadni, és ha a 

törvényjavaslat mégis többséget nyer, akkor a részletes vitában a cenzus leszállítására, az ötven 

tag választásának állandósítására és a reform életbe lépésének 1887-re halasztására vonatkozó 

módosító indítványokat nyújtanak be. Az Egyetértés arról számolt be, hogy „főrendi körökben az 

értekezletnek nagy jelentőséget tulajdonítanak, mert a megjelentek távollévőket is képviseltek és 

több olyan mágnás részt vett, aki most csatlakozott az ellenzékhez”.955 A szintén ellenzéki Pesti 

Napló pedig azt írta, hogy az „értekezleten konstatáltatott, hogy a javaslat ellenzői többségben 

vannak, ha mindazok, kiknek megjelenése kilátásba helyeztetett, a hétfőn kezdődő főrendiházi 

üléseken megjelennek”.956 A törvényjavaslat plenáris tárgyalásának kezdete előtti estén957 került 

sor az ellenzéki főrendek általános értekezletére. A három órán át tartó megbeszélésen mintegy 
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száz mágnás vett részt, köztük nagy számban erdélyi arisztokraták is, akik nevében gr. Nemes 

Nándor és gr. Bánffy György beszélt.958 A jelenlévők megerősítették a két nappal korábbi 

értekezlet döntését az ellenzék által benyújtandó határozati javaslatokról. Dessewffyt bízták meg 

azzal, hogy az általános vitában előterjessze az ellenzék határozati javaslatát. Részletes vita esetén 

gr. Bánffy György feladata lett a cenzus leszállítására vonatkozó javaslat benyújtása, nyilván 

azért, mert az erdélyi mágnásokat különösen érzékenyen érintette a cenzus bevezetése.959 Az 

ellenzék elszántságot kívánt mutatni, és a támadó harcmodor mellett döntött: „kimondatott, hogy 

az ellenzék élénken részt fog a vitában venni, s álláspontjukat erélyesen fogják védelmezni”.960 

Figyelemre méltó, hogy az ellenzéki értekezleteken, ha szóba is került a képviselőházi 

ellenzéknek a törvényhatóságok képviseletére vonatkozó követelése (a sajtótudósítások nem 

említik), nem nyerte el a jelenlévők támogatását. 

A reformtörvény-javaslat tárgyalásakor megnőtt a királyi meghívólevélért folyamodók 

száma.961 Az előző országgyűlési ciklus első fél évével szemben, amikor összesen 11 főnemes 

folyamodott királyi meghívólevélért, 1884 októberében-decemberében 14, 1885 februárjában-

márciusában 39, márciustól az ülésszak végéig (május 20-ig) további öt új kérelem került az 

igazoló bizottság elé. 1884 őszén 816 személynek küldött ki a belügyminisztérium királyi 

meghívólevelet, az ülésszak végéig további 48 főnemes kapott meghívót.962 A nagyszámú 

meghívókérés valószínűleg összefüggött a törvényjavaslat azon passzusaival, hogy „a magyar 

főrendiházban a tagságra eddig jogosított” családok nagykorú férfitagjai lehetnek a jövőben a 

cenzus teljesítése esetén tagok, illetve hogy „az élethosszig tartó tagságra való kinevezéseknél a 

felsőház első alakulásakor figyelem fordítandó azokra, kik a főrendiházban bírt jogukat jelen 

törvény által elvesztik, ha az utolsó három év alatt a főrendiház üléseiben rendesen részt 
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 gr. Nemes Nándor (1835−1894) császári és királyi ezredes, 1872-től 1881-ig a Deák-párt, a Szabadelvű Párt, 

a Független Szabadelvű Párt, majd az Egyesült Ellenzék országgyűlési képviselője volt. 

gr. Bánffy György (1845−1929) 1872-től 1875-ig a Deák-párt, majd a Jobboldali Ellenzék országgyűlési 
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 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. márc. 23. (81. sz.) 1. 
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 Mikszáth Kálmán ezt már az ülésszak elején kilátásba helyezte: „a jövő törvényhozásra elég nagy munka vár. 

Ezek közt minden valószínűség szerint legtöbb port ver föl majd a főrendiház reformja és a parlamenti ciklus 
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decemberében döntött meghívásukról, már a szeptember 24-i listán is szerepelt [a két bárói családban nem 

találtunk ebben az időben más ilyen keresztnevű tagokat]). 
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vettek”.963 Szerepet játszhatott benne azonban a kormány javaslatát ellenző főrendek agitációja is. 

Ha nem lett volna politikai tétje a meghívásoknak, akkor a főrendiház igazoló bizottsága, 

amelynek elnöke ekkor Szlávy József koronaőr volt (aki korábbi tisztségei alapján964 a 

Szabadelvű Párt főrendiházi támaszának volt tartható), aligha javasolt volna elutasítani olyanokat, 

akiknek nem sokkal korábban több hasonló módon folyamodó rokona elnyerte már a királyi 

meghívót.965 Az országgyűlés megnyitása és az első ülésszak berekesztése között meghívóért 

folyamodó 60 főnemes közül 11 személynek a kérését az igazoló bizottság megalapozatlannak 

tartotta.966 Az örökös jogú családokat törvénybe foglaló 1886:8. tc.-ben, amelyet olyan ad hoc 

bizottság állított össze, amelynek elnöke szintén Szlávy volt, de már más politikai helyzetben 

működött, valamennyiük családja szerepelt. Az igazoló bizottság elnökének 1884 végén−1885 

elején mutatott szigorúságában feltehetően közrejátszott, hogy a kormány érdekét szem előtt 

tartva nem akarta kockáztatni a törvényjavaslat megszavazását a cenzust esetleg ellenző új tagok 

meghívásával. Valószínűleg erre az eljárására utalt br. Prónay Dezső a főrendiházi vita során, 

amikor arról beszélt, hogy azok nevében is mondja, hogy nem szabad megszavazni a cenzust és 

lemondani a tagsági jog „szent kötelezettségéről”, „akik most nincsenek itt, hogy e szent 

kötelességet gyakorolják, pedig szeretnék, óhajtanák azt gyakorolni”.967 Prónay felidézte a 

költségvetési vitában elmondott beszédét, amelyben kijelentette, hogy a kormány számára a 

többséget nem a nemzet bizalma, hanem „az érdekeknek összeszőtt finom és láthatatlan hálói” 

biztosítják.968 Az újonnan meghívót kérők között számos erdélyi származású főnemes volt, akik 

közül soknak érdekében állt, hogy a törvényjavaslat adott formájában ne kerüljön elfogadásra. A 

Pesti Naplóban 1885. március 10-én megjelent adat szerint addig 76 erdélyi főnemes kapott 

meghívót.969 A főrendiház elnöke, illetve igazoló bizottsága korábban nem mindig ragaszkodott 

szigorúan a törvényhez és a szokásjoghoz. 1867 őszén Mailáth György főrendiházi elnök a 

feltételeknek meg nem felelő br. (mint említettük, 1880-tól gr.) Bánffy György meghívóra 

vonatkozó kérelmét „elavult közjogi szempontból teljesíthetőnek” vélte.970 A főrendiház 1884 

tavaszán a saját korábban az erdélyi országgyűlésen nem regalista és csak Erdélyben birtokos br. 

Bálintitt József esetében úgy foglalt állást, hogy „tekintettel Erdélynek, az 1868. évi XLIII. tc. 

alapján tényleg foganatosított egyesítésére maga azon körülmény, hogy csak az unió utáni 

értelemben vett Magyarországon [értsd: csak Erdélyben] bír fekvőséggel, nevezett báró fennebbi 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 10 (reggeli kiad.) (68. sz.) 1. 
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 Mailáth György gr. Andrássy Gyula miniszterelnöknek. [1867.] szept. 15. (fogalmazvány). MOL K 3 1885-
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kérelmének visszautasítására indokul nem szolgálhat”.971 1885 elején azonban a hasonló 

kondíciókkal folyamodó gr. Lázár Jenő kérelmét az igazoló bizottság kétszer is visszadobta. Lázár 

ezek után március 3-i keltezésű levelében kijelentette: „félve attól, hogy az esetre, ha valahogy 

igazolnám is, hogy családom tagjaiból csakugyan voltak regalisták, akkor majd más kiegészítő 

okmányokat kérnének mindaddig míg a szőnyegen levő főrendiház reformja keresztül megy és 

tekintve azt is, hogy nem kívánom a bizottságot továbbra is ügyem tárgyalásával fárasztani – 

kérem nagy méltóságú elnök urat ügyemet befejezettnek tekinteni és okmányaimat vissza 

szolgáltatni”.972 Ezt követően azonban a belügyminiszterhez benyújtott kérvénnyel ismét 

megkísérelte kieszközölni a meghívást.973 A főrendiházi ellenzéknek a meghívóért jelentkező 

erdélyi főnemesekkel való kapcsolatát bizonyítja, hogy Lázár Jenő kérelmét (az akkor még a 

kormány javaslatának ellenzékéhez tartozó) gr. Zichy Nándor juttatta el a főrendiház elnökéhez. 

Zichy az 1885. március 9-i ülésen kérte, hogy az igazolási kérvények minél gyorsabban, és az 

erdélyi folyamodók esetében a ház korábbi (a Bálintitt-ügyben kinyilvánított) elvi álláspontjának 

megfelelően kerüljenek elbírálásra.974 Az igazoló bizottság a reformtörvény-javaslat főrendiházi 

tárgyalásának küszöbén végül azt az elvi döntést hozta, hogy tekintet nélkül magyarországi 

birtokukra, azoknak a mágnásoknak igazolását fogadja el, akiknek családja 1848 előtt vagy 1848 

óta rendesen királyi meghívót kapott.975 

 

6.3.4. A törvényjavaslat tárgyalása a főrendiház plénumán 

A törvényjavaslat főrendiházi nyilvános tárgyalásának első napján, 1885. március 23-án nagy volt 

az érdeklődés. A tanácskozóterem és a karzatok is megteltek.976 A közönség érdeklődése 

valószínűleg csak részben volt politikai jellegű, sokakat vonzhatott a főrendek az intézmény 

átalakítása előtti utolsó, nagy létszámú összegyűlése nyújtotta történelmi pillanat és 

látványosság.977 Orczy Béla szerint „a főrendek nagy számmal jelentek meg; szemmel számítva 

lehetett 300 tag, a prímás és kb. 20 püspök, görög főpapok közül is nyolc jelent meg”.978 A sajtó 

szerint a jelenlévők száma meghaladta a négyszázat, és mivel háromszáz főrendnél több nem fért 

be az ülésterembe, ezért mintegy 120 mágnás az előcsarnokban maradt, hogy majd csak a 

szavazáson vegyen részt.979 Habár több főrend jelent meg, mint általában, a jelenlévők száma még 

így sem tette ki a jogosult tagok felét.980 Mikszáth Kálmán beszámolója szerint távol maradtak „az 

indigenák és a kataszter-mágnások” és a tárgyalás − szemben a vegyesházassági vitával − nyugodt 

hangnemben folyt.981 A plenáris tárgyalás a főrendiházban jóval rövidebb ideig tartott, mint a 

képviselőházban. A főrendiház két-két ülésen tárgyalta általánosságban és részleteiben a reformot, 
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összesen nem egészen 16 óra alatt döntött a jövője szempontjából meghatározó törvényjavaslatról. 

A főrendiházban, ahol „három-négy órán túl nem szoktak tartani az ülések”982 még így is 

szokatlan és megerőltető volt az első tárgyalási nap ötórás ülése. Az általános vitában két tucat, a 

részletes vitában kétszer ennyi hozzászólásra került sor. Az Orczy által korábban név szerint 

említett intranzigens főrendek többsége részt vett a nyilvános vitában is. A vita legaktívabb 

résztvevője br. Prónay Dezső volt. Prónay aktivitása vezethette arra Püski Leventét, hogy őt tartsa 

a törvényhatóságokat korlátozott formában „bekapcsolni” kívánó csoport vezetőjének.983 

Valójában Prónay függetlenségi közjogi nézeteivel és azzal, hogy a törvényhatóságok által 

választott felsőház híve volt, magányosan állt a főrendiházban. A vita során a Dessewffy-féle 

ellenzékhez csatlakozott akciószövetség keretében,984 és akkor is kitartott mellettük, miután 

megszűnt velük az elvi kapocs, azáltal, hogy a részletes vitában az ellenzéki főrendek ejtették a 

megyék általi választás követelését.985 A vitát az ellenzéki felszólalások tematizálták, a hangütést 

az általános vita kezdetén gr. Dessewffy Aurél beszéde adta meg. Dessewffy kijelentette, hogy a 

törvényjavaslat az indoklásban megjelölt vezérelvek egyikét sem követi, sem az arisztokrácia 

igényeinek, sem a korkívánalmaknak nem felel meg. Azt javasolta, hogy a cenzus teljesítésére 

képtelen főnemesek rendelkezzenek 20–25 fős állandó választott képviselettel, és kerüljenek be a 

főrendiházba törvényhatóságok által választott tagok. Ez az elképzelés a képviselőházi Mérsékelt 

Ellenzék koncepciójához hasonlított. Érvelése is Szilágyi és Apponyi Albert beszédeinek 

argumentációjára emlékeztetett. Dessewffy azt hangoztatta ugyanis, hogy a megyei választással 

zömmel középbirtokos nemesi elem kerülne be a főrendiházba, amely biztosítaná az intézmény 

kapcsolatát a nemzettel, ezzel szemben a kormány által javasolt cenzus bevezetése az 

arisztokrácia leggazdagabb rétegéből kasztszerűen zárt csoportot képezne. Dessewffy az általa 

benyújtott határozati javaslatban azonban végül is csak annyit azt indítványozott, hogy a 

főrendiház küldje vissza a képviselőháznak a törvényjavaslatot, úgy hogy a magyar alkotmány 

történeti alapon való fejlődését és az ország érdekeit szem előtt tartva dolgozza át azt.986 A 

törvényjavaslat megbuktatásához ugyanis szükség volt a törvényjavaslat azon ellenzőinek 

szavazatát is, akik a törvényhatóságok általi választással nem értettek egyet.987 

Tisza miniszterelnök Dessewffy indítványának integráló szándékát a javaslat ellen 

fordította. Kijelentette, hogy az indítványból hiányzik a konkrét koncepció. Erre válaszul Prónay 

almódosítványt nyújtott be, amely már tartalmazta, hogy az ország érdeke a törvényhatóságok 

választotta főrendiházi tagok útján lenne biztosítható. Prónay a törvényjavaslatot a cenzus mértéke 

és a kinevezett tagok bevezetése miatt (nyilvánvaló túlzással) plutokratikusnak és abszolutisztikus 

tendenciájúnak minősítette.988 Prónay is úgy vélte, hogy a törvényhatóságok általi választással 

nagyrészt a középbirtokú nemesség tagjai kerülnének a tagok közé, aminek következtében a 

felsőház viszonylag homogén összetételű és egységes fellépésre képes intézmény lenne. A 

kormánypárti sajtó lényeglátóan, bár némileg karikírozva mutatta be a főrendiházi és a 

képviselőházi ellenzék fellépésében megfigyelhető különbséget: „A csata színterével változott a 

harcmód is. A Sándor utcai teremben a kinevezési elv sárba rántása mellett a törvényhatósági 

választás volt az ellenzék jelszava. A múzeum palotájában a kinevezések elleni támadások 

ismétlődtek ugyan, de a harci jelszó a kimaradottakon való sérelem. E mellett a törvényhatósági 

választás már csak mellékes szerepet visz. S a szónokok nyílt szavaiból mondhatjuk, hogy azon 

                                                           
982

 Br. Prónay Dezső hozzászólása. FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 161. 
983

 Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 76. 
984

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 149−159. 
985

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 204. 
986

 FN 1884–87. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 149–159. 
987

 Dessewffy maga is hangoztatta, hogy a törvényhatóságok általi választást a főrendek közül kevesen 

támogatják. FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 133–136. 
988

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 24. MOL I 34 2. d. 



191 

elem, mely előtt e választással a főrendiház sorompóit megnyitják, nem a középosztály egyeteme 

lenne, mint azt Apponyi gróf oly hévvel bizonygatta, nem is megyei nemesség általában, mint 

némelyek hitték. Ennyi concessio sok volna. Az az elem, melyre a főrendi ellenzéki elemek 

utalnak, a nemesség azon része, mely »a főrendekkel eddig is contactusban volt«, vagy azzal 

»homogén« egészet képez. Ha sokáig beszélünk még a törvényhatósági választásokról, lassankint 

rájövünk majd arra, hogy ezen az úton csak azok juthatnak be az új főrendiházba, akik bármi 

okból a régiből ki fognak maradni.”989 A cenzust nem teljesítő örökös tagok választását útján való 

képviseltetését Prónay és több társa (gr. Sztáray Antal, gr. Zichy Paulai Ferenc) is az mérsékelt 

ellenzéki sajtóból, illetve a főrendi ellenzék propagandájából már ismert érvekkel támasztotta alá. 

A főrendiházban a kormány részéről Tisza miniszterelnök-belügyminiszter védelmezte a 

törvényjavaslatot. Legfőbb ellenérve a cenzust kifogásoló felszólalásokkal szemben az volt, hogy 

annak bevezetése nem jogfosztás, mert a cenzus teljesítésére képtelen főrendek tagsági joga nem 

szűnik meg, csak gyakorlása szünetel, a 3000 forintot sokallóknak pedig azt válaszolta, hogy 

1870-ben a főrendiháznak által a reformjavaslat kidolgozására kiküldött bizottsága ugyanekkora 

cenzust javasolt.990 A részletes vitában kijelentette, hogy a választás állandósítása nem illeszthető 

össze a cenzussal.991 Végül kijelentette, hogy már azzal, hogy a bizottsági tárgyalás során 

beleegyezett a kinevezhető tagok számának csökkentésébe, „túlment azon a mértéken, amelyen 

megállani helyes lett volna”, már csak ezért sem járulhat hozzá ahhoz, hogy a kinevezett tagok 

aránya (a választott tagok bekerülése következtében) tovább csökkenjen.992 Tehát Tisza 

végeredményben beismerte, hogy hatalmi kérdésről van szó, a kormány befolyásának biztosítása 

érdekében ellenzi a választott tagokat. A kormány javaslata mellett szólalt fel több főispán (gr. 

Bethlen Gábor, gr. Csáky Albin, gr. Eszterházy István, br. Majthényi László), továbbá a ház 

jegyzői közül br. Pongrácz Emil és gr. Teleki József. Azt hangoztatták, hogy a kormány érdeke a 

főrendiház mostani szervezetének fenntartása lenne. A törvényhatóságok általi választás ellen a 

már ismertetett érveket hozták fel: a megyék közigazgatási feladatait, a nemzetiségi szempontot, a 

képviselőházból a tehetségek elvonását.  Az általános vitában néhány tekintélyes főnemes is 

a törvényjavaslat elfogadása mellett emelte fel szavát: gr. Andrássy Gyula, br. Vay Miklós, gr. 

Szécsen Antal és gr. Zichy Nándor. Andrássy ugyanazon indoklással élt, mint amivel a hármas 

bizottságban a kompromisszumot védte. A második kamara hivatásának a rohamos haladás 

fékezését tartotta, továbbá annak elősegítését, hogy az „alkotmány-szervezetben” „minden létező 

osztály és érdek képviselve” legyen. A kormány javaslata alapján létrehozott főrendiházat 

alkalmasnak tartotta ezeknek a feladatoknak az ellátására, ezért elfogadta a törvényjavaslatot.993 A 

francia történelemből vett példákkal (pl. Thiers, Royer, Collard és Guizot az 1830-es forradalmat 

követő fellépésével az örökös főrendiház mellett) igyekezett bizonyítani azt, hogy „csak ott 

hagyták el az államférfiak és a törvényhozások az örökösödési alapot, ahol az vagy nem létezett, 

vagy ahol e feladatra nem vállalkozott”.994 A cenzus bevezetését tekintette Magyarországon 

egyedül alkalmas eszköznek a tagság létszáma korlátozására, a tagok függetlenségének és annak 

biztosítására, hogy folyamatosan részt vegyenek a ház tanácskozásain. A politikus már 1884 

januárjában kilátásba helyezte, hogy a főrendiház reformja esetén fellép az ellen, „hogy a 

kormánynak, legyen az bármely kormány, nagy hatalom adassék e tekintetben”, mert „minden 

irányban” független főrendiházat kívánt.995 Ahogy a bizottsági tárgyalás során, úgy a nyilvános 
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ülésen is a kormány túlzott befolyásának ellen lépett fel, ezzel indokolta a kinevezhető tagok 

számának csökkentését. Kifejtette, hogy a pairschubon kívül más eszközök is vannak a 

törvényhozás tényezői közötti konfliktusok elhárítására. A Svédországban és Dániában fennálló 

uralkodói vétójogot példaként hozta fel arra, hogy ha alkotmányos összeütközések esetén a 

megoldás nincs törvényileg rögzítve, a konfliktusok rendszerint hamar megoldódnak, mert az 

alkotmányos tényezők kénytelenek megegyezni. Kijelentette, hogy a korona érdeke sem követeli 

meg az élethossziglani kinevezést, sőt a tekintélyét csökkenti, ha újabb és újabb kormányok újabb 

és újabb kinevezéseket eszközölnek általa. A főrendiház működőképessége szempontjából sem 

látta indokoltnak az élethossziglan kinevezett tagokat (akikről sokan azt feltételezték, hogy az 

örökös tagoknál szorgalmasabban vennének részt az üléseken), mert a felsőház hivatásának azt 

tartotta, hogy politikai „juryként” [esküdtbíróságként] a törvényjavaslatok felett tárgyilagosan 

ítéljen, ehhez pedig nem szükséges állandó jelenlét. Kifejtette, hogy akárcsak az összes hazai párt, 

ő maga is az örökös tagságot (történeti jogot) tekinti a szervezés szükséges alapjának. A nyilvános 

tárgyaláson is azzal indokolta a törvényhatóságok által választott tagokra vonatkozó követelése 

elejtését, hogy a közvélemény, a képviselőház és főrendek többsége sem támogatja a főrendiház 

ilyen tagokkal kiegészítését.996 

Gr. Zichy Nándor figyelmeztette tagtársait, hogy a főrendiházat elhatározásában csak a 

haza és a közjó érdeke vezérelheti. Kifejtette, hogy a főrendiház az ő elgondolása alapján nem 

csupán egy alkotmányos intézmény, hanem „sociális és erkölcsi alapjai vannak”, ezért szervezetét 

a jövőben is döntően családi alapra kell fektetni. Hangsúlyozta, hogy a régi főrendiház nem 

képezett kasztot, hiszen az uralkodónak jogában állt, hogy bárkit, akit arra méltónak tartott, a 

főrendek közé emeljen. Rámutatott, hogy a jelenkor „még tágabb és liberálisabb 

követelményeket” támaszt a kiegészítéssel és a pótlással szemben. A főrendiház nem lenne 

életképes, ha nem fogadná be új örökös peerként a nemzetből azokat, akik birtokuk erre 

képesítettek és érdemeik révén erre hivatottak. A törvényjavaslat az örökös tagság elnyerésével és 

gyakorlásával szemben súlyos feltételeket támaszt, ezért indokoltnak tartotta, hogy a „bizonyos 

fokig” kinevezett tagokat is bevonjanak a főrendiház szervezetébe. A részletesebb indoklástól 

eltekintett, megelégedett annak leszögezésével, hogy mivel a hármas bizottság javaslata megfelel 

a történelmi fejlődésnek, ezért a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadja.997 

Látható, hogy bár beszédének elején 1881. évi interpellációihoz hasonlóan nyilatkozott a 

főrendiház társadalmi beágyazottságáról, most már nem hangsúlyozta a hitbizományt és a 

főnemesség nemzeti szellemű és politikai feladatára felkészítő nevelését, holott korábban ezek 

nélkül életképtelennek tartotta a reformot. 

Az ellenzéki Pesti Napló vezércikkírójának a plenáris tárgyalás első napját követően az 

volt a benyomása, hogy Andrássy „sem tudott örülni az újszülöttnek, melyet keresztvízre tartott 

[…] sokszor kereste a kifejezést, gyakran erőltette az indoklást, csakhogy bizonyítson vagy 

bizonyítani látszassék”, de „[a] többi szónok ennyire sem emelkedett. Tisza élesen polemizált, 

nem argumentált […]. Zichy Nándor azon kínos helyzetben volt, hogy mint ellenzéki vezér, az 

ellenzék ellen kellett hadakoznia, mivelhogy ő is egyik atyja az illegitim újszülöttnek, s nem 

tagadhatja meg a tilos viszonyt, melybe a kormánnyal lépett: azonban Zichy Nándor 

szerencsésebben szóllott és rövidebben, mint Andrássy”. A cikk szerzője szerint a kormány és a 

kompromisszumot elfogadó főrendek között nem elveken alapuló megállapodás, hanem „csak 

politikai üzlet, adás-vevési szerződés” született. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a 

Dessewffyék által kezdeményezett módosítások révén sem változna meg jelentős mértékben a ház 

összetétele. Úgy számolta, hogy a cenzus 2000 forintra történő leszállítása és 50 választott 
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mágnás tag esetén mindössze 86 arisztokratával több ülne a főrendiházban, mint a 

kompromisszumos javaslat alapján. A főrendiházban zajló vitáról ezért azt tartotta, hogy az „az 

országra nézve meglehetősen közömbös”. Valójában a kormány szempontjából is lényegtelennek 

tartotta, hogy az ellenzék követelései teljesülnek-e, mert úgy vélte, hogy a kabinet érvényesíteni 

tudja majd befolyását a tagok választásánál és kinevezésénél.998 

Gr. Kálnoky Dénes ahogy a bizottságban, úgy a nyilvános tárgyalás során is a cenzus ellen 

szólalt fel. Ugyanakkor, arra hivatkozva, hogy Magyarország „polyglott állam”, helytelenítette a 

választás alkalmazását is. A főispánok kimaradását ugyancsak ellenezte.999 Br. Vécsey Sándor, 

aki most „először” és várható kimaradása miatt „egyetlen egyszer” beszélt a főrendiházban, 

kifogásolta, hogy a reform megtervezése csak néhány tag bevonásával történt, a javaslat „rólunk – 

nélkülünk” jött létre.1000 

Orczy Béla úgy tájékoztatta Pápay kabinettirodai titkárt, hogy az első tárgyalási napon a 

kormányjavaslat támogatói voltak mintegy negyven szavazattal többségben. Az intranzigens 

ellenzék megpróbált további támogatókat mozgósítani a törvényjavaslat ellen, ugyanakkor Orczy 

úgy látta, hogy „kevés bizalommal van győzelme eránt, és a képviselőház mérsékelt 

ellenzék[ének] elkeseredettsége is azon reménynek hiúságát árulja el, mellyel eddig a 

főrendiházbani eredmény eránt viseltetett”.1001 

A második tárgyalási napon, március 24-én is 300-400 közötti számban jelentek meg a 

főrendek.1002 Ellenzéki sajtóbeszámoló szerint „nagy szenzációt keltett az elégedetlenek 

táborában” a cenzus következtében a tagok közül kiesésre ítélt (ám végül választott tagként a 

mégis bennmaradó) gr. Pongrácz Károly beszéde, „aki keményen, de nem kevesebb ügyességgel 

is megtámadta nemcsak a kormány eredeti törvényjavaslatát, hanem épp úgy a kompromisszumot, 

melyet ügyes furfanggal elkészített aknamunkának mondott”.1003 Pongrácz tiltakozott a „vérrel 

szerzett jog” és az ősök érdemeinek semmibe vétele, a „plutokrácia érdekeit” szolgáló és a 

főrendiház függetlenségének megszűnését eredményező reform ellen. Úgy látta, hogy a kormány 

javaslatával szembeni elégületlenség „a ház különféle elemeit” egy táborba egyesítette, számítása 

szerint a törvényjavaslat főrendiházi előterjesztésekor még 220:165 arányban az ellenzék volt 

többségben. A létrejött kompromisszumot ezért a győztes „előharcot” követő „kapitulációként” 

fogta fel. Kijelentette, hogy „gúnynak igen, de kárpótlásnak nem nevezhető az, hogy 500 

[kimaradó] tag helyett 50-et választ”, azt is egyszeri alkalommal. Kárhoztatta a gazdagabb 

mágnásokat, hogy a kompromisszum kedvéért cserben hagyták a szegényebb főnemeseket.1004 A 

függetlenségi sajtóban már a megegyezés első hírére megjelent ez az értékelés, amit most az 

ellenzéki főrendek átvettek.1005 Prónay Dezső is „sajátságosnak” tartotta, hogy a hármas 

bizottságban, ahol a cenzust teljesíteni képes főrendek voltak túlsúlyban, „oly csekély figyelemre 

méltattak” a kevésbé vagyonos arisztokraták érdekei.1006 Gr. Dessewffy Aurél, aki világnézetileg 

és politikai stílusát tekintve is különbözött Pongrácztól és Prónaytól, azonban (Szalai Miklós 

megállapításától1007 eltérően) tartózkodott főrendiházi tagtársai ilyen nyílt bírálatától. 

A hármas bizottság javaslata mellett szólalt fel gr. Szécsen Miklós és br. Vay Miklós, akik 

már a bizottsági vitában is a kompromisszumos javaslat mellett szálltak síkra, sőt Szécsen a sajtó 
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értesülése szerint már a kormány eredeti javaslatát is támogatta.1008 Szécsen kijelentette, hogy ha 

az örökös tagok kizárólag választás útján kerülnének be a főrendiházba, akkor független tagok 

helyett „pártemberekből” állna a tagság. A főrendiház optimális „birtoki alapjának” a 

hitbizományt tekintette, ami azonban Magyarországon nem elterjedt, ezért pusztán erre nem 

lehetne alapozni felsőházat, választással kiegészítése esetén pedig sérülne a főnemesség 

egyenjogúsága (a hitbizománnyal nem rendelkezők csak képviselőik útján lehetnének jelen). Csak 

kivételes esetben – a skót és ír peerek példáját hozta fel – tartotta elfogadhatónak az örökös tagok 

választását. Kifejtette, hogy a cenzus eszméjének „nem barátja”, de kész elfogadni, mivel „jobb 

módot nem ismerünk”. Rámutatott, hogy már a 18. század végén a diétai bizottsági munkálatok 

során született operátumokban felmerült a felsőtábla esetében a cenzus alkalmazása. A 

törvényhatóságok által választott tagok ellen főként a történelmi tapasztalatra hivatkozott. Annak 

a nézetének adott hangot, hogy a különböző jogalapon nyugvó elemek között nem alakul ki 

egyensúlyi helyzet, a „létező áramlatoknak leginkább megfelelő” csoport kiszorítja az 

ellensúlyozásukra bekerült elemeket. Szécsen itt elsiklott afelett, hogy akkor az örökös jogon és a 

kinevezett tagok hogyan fognak megférni egymással az új főrendiházban. A gróf azért is 

elfogadhatatlannak tartotta a törvényhatóságok általi választást, mert úgy vélte, a „nemesség és a 

gentry” tagsága „gyengítené a századok által gyakorolt hatást, melyet ép a főrendeknek és a 

nemességnek organismusa a magyar nemzetre mindig gyakorolt”. Végezetül annak a reményének 

adott hangot, hogy az intézmény exkluzívabb összetétele emeli a ház tekintélyét és a tagok 

részvételi hajlandóságát.1009 

Vay Miklós felidézte a főrendiház helyzetében 1848-ban végbement változást, a második 

kamara „inkább csak forma szerinti, mintegy kegyelemből megtűrt létezését” és rámutatott, hogy 

a főrendiház szerepe 1867 óta is „igen alárendelt” volt, „inkább csak folytonos lavírozásra, 

mindenkori engedékenységre s legfeljebb irályi módosítások tételére” szorítkozott működése. 

Ugyanakkor méltatta a főrendiház királyhűségét, alkotmányos érzését és „a nemzetiséghez való 

rendíthetlen ragaszkodását”. Az egész tagság számára mintául állította a bizottsági tárgyalás során 

a többség által mutatott „önzéstelen önkénytes” áldozatkészséget, de arra is figyelmezetett, hogy a 

kompromisszumos javaslat leszavazása esetén egy „sine nobis de nobis” megszülető rendezés 

eshetősége is fennáll.1010 

Br. Pongrácz Emil jegyző beszéde kilógott a sorból, amennyiben (talán az ellenzék 

kifárasztására is törekedve) John Stuart Millt, Royer-Collard-t és másokat idézve elméleti 

fejtegetésbe bocsátkozott a két kamara szükségességéről, a történelmi, ugyanakkor a „jelen 

erényei” jutalmazásának szükségességéről. Azt hangoztatta, hogy a reformra azért van szükség, 

mert az alkotmányban összhangot kell teremteni és mert „friss vért” kell „fecskendezni” a 

„bágyadt organismusba”, ami által „a test nem lesz új, csak a vér lesz friss”.1011 A kormány 

javaslata mellett felszólaló más szónokok az „öreg fa” megmetszéséhez hasonlították a reformot. 

Ifj. gr. Festetics Pál,1012 aki a főrendiház fiatalabb tagjai közé tartozott, „stentor[i] hangon, 

színpadias taglejtésekkel kezdte meg philippikáját a Kormány ellen, kit mindenféle lehető és 
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lehetetlen rossz szándékkal vádolt; hogy csak azért akarja a főrendiházat reformálni, mert abban 

az eddigi szervezet szerént hatalmát veszélyeztetve érzi”.1013 Festetics a törvényhatóságok általi 

választás mellett érvelt. Kifejtette, hogy a képviselőházi választások során a megvesztegetett 

tömegek döntenek, ezért szükség van arra, hogy a főrendiház összetételébe a „birtokos 

osztálynak” és az értelmiségnek beleszólása legyen. A választásban lehetőséget látott a cenzust 

nem teljesítő, de helyi szinten vagyonosnak számító, megyei virilista főnemesek képviseltének 

biztosítására. Élesen kikelt a „zsidó rabbinus” tagságban részesítése ellen. Festetics megfenyegette 

a kormányt, hogy ha ragaszkodik az izraelita felekezeti vezető tagságához, akkor a közvélemény 

bíráskodásával kell majd szembenéznie. Orczy úgy ítélte meg Festetics beszédének hatását, hogy 

„ámbár az ellenzéki fiatalság az ő dörgő expectoratióit zajos éljenzésekkel kísérte, a többi 

ellenzékiek ezen sukkursus [segítség] végett nem látszottak nagy hálával viseltetni.”1014 Szabó 

Dániel kutatásai alapján az antiszemita megnyilvánulások a főrendiházban ritkák voltak,1015 és 

Festetics szónoklata hangnemét tekintve is kirítt a főrendiházi tárgyalások légköréből.  

A katolikus főpapok nem vettek részt az általános vitában. A Magyar Állam beszámolója 

szerint „[n]em is jelentek meg 42-en, mint tavaly a zsidó-házasság elvetésére, hanem csak 23-an. 

[…] Horvátországból senki nem volt jelen, ami bizony nincs rendben. Különben főpásztorainknál 

megvan az unanimitás arra nézve, hogy elfogadják a hármas bizottság lényeges módosítványait, 

mint ami ez idő szerint elérhető vala.”1016 

A második tárgyalási nap végén került sor a szavazásra gr. Dessewffy Aurél határozati 

javaslatáról. Ez volt az egyetlen név szerinti szavazás a főrendiházban a reform vitája során. A 

javaslat mellett szavazott 81, ellene 234 főrend. A katolikus és ortodox főpapok nem egészen fele 

volt jelen (16 katolikus megyéspüspök és öt címzetes püspök, hat görögkeleti főpap), de ők 

valamennyien nemmel szavaztak. Ugyanígy az országzászlósok, a koronaőrök, a horvát szábor 

küldöttei és a főispánok, akik közül 57 vett részt az szavazáson. Két herceg, 82 gróf és 53 báró 

szavazott Dessewffy javaslata ellen, mellette 59 gróf és 22 báró. Dessewffy indítványára nemmel 

szavazott Csáky, Erdődy, Pálffy, Széchényi grófi családok, valamint az Ambrózy, Bánhidy, Fiáth, 

Nyáry, Orczy, Podmaniczky, Rudnyánszky és Vay bárói család minden jelenlévő tagja. A 

Dessewffy által benyújtott javaslat mellett voksoltak a gróf Dessewffy, Forgách, Pallavicini, 

Pongrácz, Somssich és Sztáray, valamint a báró Duka, Pongrácz, Prónay, Rédl, Uray, Vécsey 

család tagjai. A Bethlen, Eszterházy, Festetics, Károlyi, Teleki, Wenckheim és Zichy grófok, 

valamint a Révay és Rosner bárók egy része igennel, egy része nemmel szavazott. Dessewffy 

javaslatának elvetése egyben a Prónay Dezső által benyújtott módosítvány mellőzését is jelentette. 

Ezt követően a főrendek a hármas bizottság által megszövegezett kompromisszumos javaslatról 

szavaztak. Ezt a főrendiház többsége általánosságban elfogadta, Orczy szerint a szavazáskor 

„szinte mindenki felállt”, sokan azok közül is, akik előzőleg az ellenzék határozati javaslatára 

szavaztak. 1017  

Az ülések átlagos látogatottságához képest jelentős, de a tagság teljes létszámához képest 

alacsony szavazási részvétel Szalai Miklós szerint „azt mutatta, hogy a mágnások többsége vagy 

nem érdeklődik törvényhozói joga iránt, vagy pedig belátta: nem szabad az arisztokrácia túlsúlyát 

végül is biztosító Tisza-féle kompromisszumot elutasítani, és ezzel a képviselőházat és a 

közvéleményt provokálva megnyitni az utat egy esetleges radikálisabb reform számára”.1018 Ezt a 

főnemesség körében jelentkező, a kormányjavaslatot támogató felszólalások által is táplált 

                                                           
1013

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 24. MOL I 34 2. d. 
1014

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 24. MOL I 34 2. d. 
1015

 Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 208. 
1016

 ***: [Cím nélkül]. Magyar Állam 1885. (26. évf.) márc. 24. (7671.-83. sz.) 1. 
1017

 Br. Orczy Béla levele Pápay Istvánnak. Bp., 1885. márc. 24. MOL I 34 2. d. 
1018

 Szalai M.: Az 1885-ös főrendiházi reform, i. m. 41. 



196 

félelmet Dessewffy igyekezett eloszlatni. Rámutatott, hogy a kormány eredeti törvényjavaslata is 

alapvetően a történeti jogon alapuló felsőházat helyezett kilátásba, ezért nem valószínű, hogy a 

kormány a törvényjavaslat leszavazása esetén más szervezési alapot választana, különösen hogy a 

vitához hozzászóló képviselők döntő többsége is az ilyen felsőház mellett foglalt állást.1019 A 

miniszterelnöknek a főrendiházi bizottsági vita során mutatott kompromisszumkészsége 

ellentmondott annak, hogy ezt a politikai intézményrendszert érintő reformot „radikálisabb” 

formában (növelve vagy − osztrák mintára − nem limitálva a kinevezhető tagok számát) a 

főnemesség jelentékeny ellenállásával szemben keresztülerőltette volna. Az uralkodó is az 

örökletes tagok számbeli dominanciáját tartalmazó javaslathoz adta jóváhagyását. Összességében 

tehát − az utókor szemszögéből nézve − a radikális reformtól való félelem nem volt teljesen 

megalapozott. A szavazás alakulásában szerepet játszott az ellenzék támogatóinak kiábrándulása 

is. Orczy Béla beszámolója szerint az ellenzéknek az első tárgyalási napot követően nem hogy 

sikerült nem további szavazókat mozgósítania, hanem sokan kilátástalannak érezve a további 

küzdelmet még a szavazás előtt távoztak.1020 

A március 26-i ülésről, amelyen megkezdődött a törvényjavaslat részletes tárgyalása, a 

Pesti Napló vezércikke így írt: „A vert had védekezve vonul ki vesztett helyéről, a győzők 

feltartóztathatlanul nyomulnak előre. […] Az ellenzék csak tisztesség okáért tesz indítványokat, 

melyekre Tisza, Majthényi, Vay stb. válaszolnak pour dire quelque chose. [hogy mondjanak 

valamit].”1021 Az ellenzék reményvesztettségével is összefügghetett, hogy a részletes vita (habár a 

hozzászólások száma több volt) rövidebb ideig tartott, mint az általános tárgyalás. A vitatott 

pontok a tagság összetételéhez kapcsolódtak: az örökös tagok esetében a cenzus, a választott 

tagok és az indigenák tagsága, a felekezetek képviselői esetében a címzetes püspökök tagsága, a 

főrendiházban tag református elöljárók száma és az izraelita egyház képviseletének kérdése 

idézett elő vitát. A részletes vitát is Dessewffy Aurél kezdte, aki módosító javaslatot nyújtott be 

annak érdekében, hogy a kimaradók közül az 50 tag választása ne egyszeri aktus legyen. Azzal 

érvelt, hogy a választás állandósításával a cenzus bevezetése következtében kieső tagok 

jogsérelme orvoslást nyerne, és a fiatal arisztokratáknak lehetősége lenne arra, hogy a 

főrendiházba bekerüljenek, politikai tapasztalatot szerezzenek. A főrendiház többsége azonban 

Dessewffy módosítványával szemben az eredeti szerkezetet fogadta el. Újabb leszavazását 

követően Dessewffy már nem szólt hozzá többet a vitához, a továbbra is igen aktív br. Prónay 

Dezső mellett br. Vécsey József lett az ellenzék vezető szónoka. 

Az ellenzék széthullásáról tanúskodott gr. Apponyi György felszólalása. Apponyi 

kijelentette, hogy bár elvbarátaival támogatta Dessewffy indítványát, valójában gyökeresebb 

orvoslást kíván. A cenzus bevezetését, mint a történelmi fejlődés szellemével, az igazsággal és az 

arisztokrácia fogalmával (ti. a lényegéhez tartozó szellemi emelkedettséggel) ellentétes 

intézkedést teljes egészében elvetette. Határozati indítványában arra tett javaslatot, hogy a 

főrendiház örökös tagjainak számát 250 főben határozzák meg, és ezt a létszámot mindig 

választás útján töltsék fel. Gr. Bánffy György ezzel szemben az adócenzusnak 2000 forintra való 

leszállítását indítványozta. A főrendiház egyik módosítást sem fogadta el. 

Nem jártak sikerrel a törvényjavaslatot általánosságban támogató, de a részletes vitában 

módosítvánnyal fellépő főrendek (Szécsen Antal, Zichy Nándor, Vay Miklós) sem. Szécsen Antal 

a plénumon is az inidigenák tagsága érdekében lépett fel.1022 A Pesti Napló szerint „nyílt titok” 

volt, hogy Szécsen a bécsi udvar megbízásából szólt hozzá, amely „a Reichseinheit [birodalmi 

egység] megsértését látja e rendelkezésben, mely az arisztokrácia egységét is megbontja, holott 
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szerintök éppen az arisztokrácia az összekötő kapocs s a régi indigenátus közösügyessége egyik 

híd, mely a Lajta két partját összeköti. És azt most leszakítják.” 1023 Szécsen indítványa mellett br. 

Walterskirchen Ernő két másik főrend, hg. Windisch-Grätz Alfréd és gr. Lamberg Ferenc nevében 

is szólt. A tudósítás szerint a „meglepően szép magyarsággal” hozzászóló kifejtette, hogy az urak 

házabeli és főrendiházi kettős tagsági jogban Magyarországot Ausztriához csatoló kapcsot lát.1024 

Gr. Zichy Nándor és az uralkodó feltétlen hívének számító br. Pálffy Móric is Szécsen 

indítványához hasonló tartalmú javaslatot nyújtott be.1025 Tisza miniszterelnök arra hivatkozva, 

hogy a Monarchia érdekére, hogy két alkotó állama ne avatkozzon egymás ügyeibe, ellenezte 

Szécsen, Zichy és Pálffy indítványát.1026 A Pesti Napló egyfelől csodálkozását fejezte ki, hogy 

Tisza nyíltan szembefordult a bécsi udvarnak tulajdonított állásponttal, másfelől belátta, hogy 

„bajosan lehetett volna indokolni”, hogy „az indigenák előjogai érintetlenek maradjanak, midőn 

500 magyar mágnás közjogi állásától megfosztatik”. Az újság véleménye az volt, hogy a 

törvényjavaslat még így is „elég puha, midőn az indigenáktól, hogy főrendiházunk tagjai 

legyenek, a magyar állampolgárságot sem követeli s beéri az inkompatibilitással”.1027 A tárgyalás 

érdekes mozzanata volt, hogy Prónay Dezső, aki közjogi-politikai nézeteit tekintve szemben állt 

Szécsennel, annak említett indítványát pártolta.1028 

A részletes vitán erősen érezhető volt a nyilvánosság, illetve az utókor felé való 

üzenetküldés szándéka. Ezzel magyarázzuk, hogy szinte minden módosító indítványról 

kijelentette benyújtója, hogy nem reméli nézeteik többségre jutását. A kormány javaslatának 

támogatói a kizárásra ítélt tagokat méltatták. A főispánok felett Szőgyény tartott „egy igen 

érzékeny és méltó parentaziót [búcsúztatót]”,1029 a címzetes püspökök múltbeli közéleti 
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szerepének bemutatására Danielik János1030 kapott megbízást. Danielik azonban túllépve a 

rábízott feladaton (ugyan nem indítványozta, de) „kérte” a címzetes püspökök tagsági jogának 

fenntartását.1031 Ezt Haynald érsek és Lengyel Miklós címzetes püspök támogatta, a jórészt a 

Majer István névtelenül közreadott röpiratából már ismert érveket hozva fel a címzetes püspökök 

tagságának jogossága mellett.1032 Az osztrák konzervatív sajtó kiemelte, hogy a világi főrendek 

nem léptek fel a katolikus főpapok követelése mellett (szemben a lajtántúli főnemesekkel, akik az 

Urak Házában támogatták az ausztriai katolikus püspöki karnak a kongrua-ügyben tett 

nyilatkozatát).1033 

Br. Vay Miklós koronaőr módosító javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy ahogy 

minden katolikus és ortodox püspök tag, úgy minden református és evangélikus püspök és világi 

elöljáró nyerjen tagságot.1034 Brennerberg Mór szebeni főispán1035 arra az esetre, ha Vay javaslata 

leszavazásra kerülne, azt indítványozta, hogy a törvény szavatolja, hogy az evangélikus 

felekezetet képviselő tagok közül az egyik mindig az erdélyi ágostai egyház püspöke legyen. 

Javaslatát azzal indokolta, hogy az erdélyi (szász) evangélikus egyháznak nincsenek főgondnokai, 

aminek következtében előfordulhat, hogy ez (a magyarországi evangélikus egyháztól különálló 

szervezetű) egyház nem lenne képviselve a főrendiházban. 

Brennerberg kijelentette, hogy a felekezeti vezérférfiak tagságánál nem a képviseleti elvből kell 

kiindulni (és ezért hiábavaló számon kérni az ilyen tagok egymáshoz képesti számarányát), hanem 

az állam érdekéből. Ez utóbbi teszi „szükségessé, hogy azok, kik egy fontos társadalmi hivatással 

bíró testületnek élén állanak, amelynek érdeke az állam érdekéhez úgy viszonylik, mint két 

egymást kölcsönösen átmetsző kör, hogy egyik a másiknak egyúttal részét is képezi, tekintetbe 

vétessenek”. Párhuzamba állította ezzel a curiai és az ítélőtáblai elnök tagságát: ők sem a bírói 

kart képviselőjeként tagok, hanem mert „élén állanak egy testületnek, amely kiváló fontosságú az 

egész államéletre”.1036 Prónay Dezső, a magyarországi evangélikus egyház legfőbb világi 

elöljárója támogatta Vay indítványát, Brennerberg javaslatának elvi jogosságát elismerte, de 

gyakorlati megfontolásból (elégületlenséget okozna, ha az erdélyi püspök más evangélikus 

elöljárót szorítana ki) nem pártolta.1037 Tisza szintén elutasította a kivételezést az erdélyi 

evangélikusokkal, Vay javaslatáról viszont kijelentette, hogy „minden tehető módosítások közt ez 
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kérte fel. Az 1850-es években szakított a jogeljátszás elméletével. 1851-ben sajtóvétség miatt négy hónap 

börtönbüntetést kapott, átmenetileg a lapot is betiltották. 1854-ben a Szent István Társaság helyettes elnökévé 

választotta. 1855-ben a konkordátum ellenzékéhez csatlakozott. Az 1850-es évek második felében szoros 

szellemi kapcsolatban állt br. Kemény Zsigmonddal, a Pesti Napló munkatársa volt. 1861−1865 között 

Helytartótanácsnál prištinai püspöki címmel az egyházi ügyek előadója volt. Lemondását követően Egerben 

telepedett le. 1864−1865 fordulóján br. Auguszt Antal együtt közvetítői szerepet játszott a Ferenc József császár 

és Deák Ferenc között zajló titkos tárgyalásokon. 1883-ban az egri érsek helynökévé nevezte ki. 1885-ös 

főrendiházi beszéde volt utolsó jelentős nyilvános szereplése. Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái. 2. köt., i. 

m. 599−603. h. 
1031

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 220–223. 
1032

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 223–226. 
1033

 Von der Magnatentafel. Das Vaterland 1885. (26. évf.) márc. 29. (87. sz.) 5. 

A „Hocharistokratie” 1848 utáni kapcsolatát a katolikus egyházzal bemutatja: Peter Leisching: Die römische-

katolische Kirche in Cisleithanien. In: Die Habsburgermonarchie. 4., i. m. 126−127. 

A kongrua-ügyre ld. Herrenhaus. Wien, 24. März. Das Vaterland 1885. (26. évf.) márc. 25. (83. sz.) 2. 
1034

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 227–228. 
1035

 Brennerberg Mór (1833 k.−1886) 1861-ben a magyarbarát „ifjú szász” párt egyik alapítója volt. 1872-től 

1875-ig Deák-párti képviselő, 1874-tól a belügyminisztérium közbiztonsági osztályán osztálytanácsos, 1883-tól 

főispán volt. Vasárnapi Újság 1886. (33. évf.) ápr. 25. (17. sz.) 277. 
1036

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 228–229. 
1037

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 229–230. 



199 

az, mely iránt egyénileg a legtöbb rokonszenvvel viseltetem”. Kifejtette, hogy mivel nem 

„szorosabb értelemben vett felekezeti képviselet” megvalósítására törekedett, ezért nem a hívek 

számarányát vette alapul, hanem az egyházkerületek számát, és mivel a protestáns egyházakban a 

püspökök és főgondnokok egyenrangú tényezők, ezért utóbbiakra is ki kellett terjeszteni a 

tagságot, azt azonban „nem tartotta indítványozhatónak”, hogy minden egyházkerületet két 

személy képviseljen. Jelezte, hogy örülne, ha Vay módosítványát elfogadná a főrendiház, de 

ennek következtében a törvényjavaslat „helyes arányai” nem lennének fenntarthatóak. A 

miniszterelnök arra természetesen nem utalt, hogy az uralkodó kérésére csökkentette a protestáns 

egyházak felsőházi képviselőinek számát.1038 

Gr. Eszterházy István pozsonyi főispán az 1848. évi törvényben szereplő felekezeti 

jogegyenlőség elvére hivatkozva kérte, hogy az izraelita hitközségi elöljáró ne maradjon ki a 

főrendiház tagjai közül. Az egyébként inkább liberális nézeteiről ismert gr. Károlyi István ez ellen 

élesen kikelt, azt hangoztatva, hogy a zsidóság egyelőre „nem mutatja a magyar nemzet 

vonásait”.1039 Tisza Kálmán kijelentette, hogy „itt nem lehet és nem szabad sem ellenszenvről, 

sem rokonszenvről szólni; itt szerintem a politikai szempontok mérlegelendők […] hazánk 

izraelita lakosai – tessék ez valakinek vagy sem – bírnak annyi súllyal a közéletben, melynél 

fogva az, hogy egy kinevezett tag által itt képviseltessenek, politikai szempontból tökéletesen 

igazolt”, és leszögezte, hogy a főrendek elutasító határozata „nem prejudikál” arra nézve, hogy „a 

korona kinevezése útján más alapon bejöhet-e” az izraelita felekezetet képviselő személy.1040 A 

miniszterelnök hozzászólásának kettős jelentésrétege volt, az izraelita felekezethez tartozó 

honpolgárok melletti hangos politikai kiálláson kívül volt egy másik, burkolt vonulata is: Tisza 

kijelentése, hogy ha a főrendek leszavazzák a kormány javaslatát, más úton (élethossziglan 

kinevezett tagként) fog bekerülni a főrendiházba izraelita tag, egyben annak jelzése volt, hogy 

hajlandó elfogadni a főrendek többségének döntését. A liberális ellenzéki sajtó szóvá tette, hogy a 

miniszterelnök beszédében a témához való korábbi hozzászólásaival ellentétben nem hivatkozott a 

bevett felekezetek egyenlőségre.1041 Tisza mostani érvelésében valóban gazdasági-politikai 

érveket hozott fel, azonban az említett argumentáció megjelent most is a vitában. Nemcsak 

Eszterházy István alapozta erre javaslatát, a kormánypárt főrendiházi támaszaként ismert Vay 

Miklós is azt hangoztatta, hogy a protestáns felekezetnek a vallásegyenlőség elvéből eredő új 

jogát nem kívánja saját egyháza számára monopolizálni. Vay hangsúlyozta, hogy a zsidó vallást 

az izraeliták politikai egyenjogúsítása és szabad vallásgyakorlata folytán a gyakorlatban bevett 

vallásnak tekinthető. Hiába kérte azonban, hogy „mutassa meg a magyar főrendiház, hogy régi 

alakjában is […] a felvilágosodásnak lobogtatja fennen szövétnekét”, a szavazáson Eszterházy 

indítványa kisebbségben maradt.1042 

A következő, egyben utolsó tárgyalási nap eseményeit a Pesti Napló így összegezte: „A 

mai vita, habár a lángnak végső kilobbanása volt, nem lobbant nagyot. Fogyó érdeklődésnek 

lehangoltsága volt a kisebbségnek hangulata, s öröm nélküli győzelemnek az öntudata a 

többségé.”1043 Br. Vay Béla borsodi főispán sikertelenül indítványozta, hogy a protestáns 

püspökök és főfelügyelők, illetve főgondnokok főrendiházi helyére ne csak képviselővé 

választásuk esetén lépjen a hivatali idejét tekintve következő egyházi vezető, hanem akkor is, ha 

az illető egyházi férfiúk már más címen tagjai a főrendiháznak.1044 
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Gr. Zichy Paulai Ferenc javasolta, hogy a kimaradók közül történő választásban csak a tagsági 

joguk gyakorlásától eleső főrendek vehessenek részt és a választott tagok számát hatévente 

megismételt voksolással egészítsék ki ötvenre. 1045 Annyit módosított a bizottsági vitában (az 

időközben elhunyt) gr. Zichy-Ferraris Bódog által tett hasonló javaslaton, hogy a választás 

megismétlését – mint Prónay Dezső hozzászólásából kiderült – csak az 1885-ben kieső tagok 

életének végéig javasolta. A vitában az ellenzék ekkor már egyértelműen utóvédharcot folytatott, 

nyilvánvaló volt, hogy számottevő eredményt nem tud elérni, de az utolsó pillanatig küzdött a 

kormány főrendiházi befolyásának növekedése ellen. Zichy Ferenc tett egy oldalvágást a 

kormánynak a jövőbeli tagság ígéretével folyó támogatószerzési tevékenysége irányában, amikor 

elismerte, hogy az általa javasolt eljárás „talán megnehezíti a már előre készítendő listákat”. 

Emellett rosszallását fejezte ki a miniszterelnöknek amiatt, hogy a cenzust teljesítő tagok saját 

jogon és az 50 választott főrend révén is képviselve lesznek. Zichy Ferenc indítványa Prónay 

Dezső és Vécsey József pártoló, gr. Teleki József jegyző és Tisza Kálmán ellenző felszólalását 

követően leszavazásra került. 

Az ellenzék végső fegyverként az időhúzáshoz és a halogatáshoz folyamodott. Gr. Prónay 

Gábor úgy reagált ’Sennyey elnöknek azon megjegyzésére, hogy Zichy Ferenc indítványának 

szövegezése nem egyértelmű, hogy ha félreérthető a megfogalmazás, akkor utalják a hármas 

bizottsághoz szövegezésre. Gr. Vécsey József pedig azt indítványozta, hogy mivel a királyi 

meghívók az országgyűlési ciklus időtartamára szólnak, ezért csak a következő országgyűléstől 

lépjen életbe a reform. Prónay Dezső ezt megtoldotta azzal, hogy ha sürgős a törvény életbe 

lépése, akkor oszlassa fel az uralkodó az országgyűlést (és írjon ki új képviselőválasztást).1046 A 

királyi meghívólevelekben nem szerepelt, hogy a meghívás három évre szól, azonban a 

képviselőház és a főrendiház működése össze volt kötve. A dualizmus-kori államtudományi 

szakirodalom hangsúlyozta, hogy a berekesztés és a feloszlatás mind a két házat érinti.1047 Az 

országgyűlés feloszlatása mind a két ház ülésezésének véget vetett, noha csak a képviselőházat 

tekintve eredményezett új választások révén új összetételt, és a főrendek tagsági jogát nem 

érintette. Vécsey a javaslatával szembeni elutasítást tapasztalva (a részletes vitában részvételtől 

addig tartózkodó Andrássy Gyula is fellépett ellene) végszavában kifejezte reményét, hogy ha a 

főrendiház működésének „törvényes alapja” és a „parlamenti praxis” veszélybe kerül, akkor 

számíthat „a törvényhozás más tényezőinek [értsd: az uralkodónak és a képviselőháznak] 

méltánylására”.1048 A főrendiház többsége végül is a hármas bizottság által javasolt valamennyi 

módosítást megszavazta, ezeken kívül pedig mindössze két jelentéktelen változtatást eszközölt a 

szövegen.1049  

Orczy Béla amellett, hogy Andrássy Gyula kompromisszumkészségének és 

közvetítésének döntő szerepet tulajdonított, Tisza Kálmán miniszterelnök rugalmasságát is 
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dicsérte: „meg vagyok győződve, hogy ha – dato et non concesso [feltételezve, de nem 

megengedve] – Tisza nem állott volna el az eredeti szövegtől, és az alkut visszautasította volna, 

Andrássy állása a legkellemetlenebb lett volna. Ezért nem az én nézetemet fejezem ki, de sok más 

elfogulatlan embernek meggyőződése után mondhatom, hogy a compromissum elfogadása által 

Tisza ép oly fontos szolgálatot tett neki, mint amelyet ő Tiszának tett. A törvényjavaslat 

megbuktatása, a reformterv meghiúsítása még azokat is rémülettel töltötte el, akik máskép 

politikájukban másra sem néznek, mint Tisza elleni indulatosságukra”. Orczy úgy vélte, hogy 

Tisza eljárása a főrendekben általában kedvező benyomást keltett, ami kihathat a kormány 

későbbi megítélésére: „sokan azok közül, kik őtet csak ellenzéki szemüvegen át nézték, vagy 

általában alig ösmerték, és csak az alkudozás ideje alatt jöttek vele sűrűbb érintkezésbe, az ő 

őszinteségét, megbízhatóságát, és loyalis érzését nem tudják eléggé dicsérni; és ez mindenesetre a 

jövendő politicai constellatióra csak kedvezően hathat”.1050 

Apponyi Albert két évvel későbbi levelében (amelyben gr. Károlyi Sándornak és Dessewffy 

Aurélnak azt indokolta, hogy miért nem ápol szoros politikai kapcsolatot az arisztokráciával) 

elsősorban nem a miniszterelnök ügyességével, hanem a főnemesség többségének önzésével 

magyarázta a kormány sikerét: „Az aristocratia túlnyomó része egyrészt az osztályegoismusba 

van elsüllyedve, másrészt a nagyúri életmód kényeztető hatása által arra szoktatva, hogy mindent 

– a politikát is – szeszély szerint csináljanak. Három év előtt megharagudtak Tiszára a zsidó-

házasság miatt, akkor ellenzékiekké lettek; most ez a harag elpárolgott, észrevették hogy saját 

hatalmi érdekeik javára sokkal könnyebben alkudhatnak Tiszával, aki minden privát passiót 

kielégít, csak őt ne bántsák, mint velem, [aki] semmit sem ismerek mint nemzeti egésznek 

létföltételeit, és lettek ismét kormánypártiak. A corruptió a közigazgatásban az ő érdekeiket 

kíméli, csak a szegény ember szenved alatta, ez tehát őket már nem érdekli. Fehér holló ebben a 

körben az, aki egyéni érdekeinek vagy mulatságainak határán túl még valamiért melegedni tud, 

hacsak nem az udvar kegyéért. Mikor a főrendiház reformja tárgyaltatott, ugyan hányan voltak a 

régi főrendiházban akik a kérdést így vetették föl maguknak, hogy miként lehetne egy oly 

felsőházat alkotni, mely ezen alkotmányos tényező feladatait a lehető legjobban megoldja, mely 

alkotmányunknak egyik erős oszlopa legyen? A kérdés mindig csak az volt minél több hatalmat 

megtartani a kasztnak; de erre nézve is a kaszt gazdagja a kaszt szegényével összeveszett, és a 

gazdag Tisza segítségével lefőzte a szegényt – én ezt még nem emésztettem meg, és nem is igen 

fogom megemészteni soha; nagyon csúnya volt.”1051 Az ellenzéki gondolatvilágban tehát mélyen 

meghonosodott a nézet, hogy a kompromisszum létrehozásával a nagybirtokos arisztokrácia 

cserbenhagyta kevésbé vagyonos társait. Ezt a már a reform országgyűlési vitája során felbukkant 

véleményt nem rendítette meg az sem, hogy − mint arra a Nemzet felhívta a figyelmet − az 

általános vita végén a szavazáson részt vevő cenzusképtelen főrendek többsége is nemmel 

szavazott Dessewffy határozati javaslatára (137 tagból 80).1052 Az ellenzéki sajtó szerint ugyanis a 

szegényebb mágnások közül sokan együttműködtek a kormánnyal, illetve a gazdag 

arisztokratákkal társaik kiküszöbölésére, mert választott vagy kinevezett tagságot reméltek.1053 

Orczy Andrássyn és Tiszán kívül méltatta a főrendiház elnökének, ’Sennyey Pálnak a tárgyalások 

során követett eljárását is: „Azon rendkívüli ügyesség és tapintattal párosult erély, melyben 

Sennyey kitűnt, és mellyel ezen fontos discussió alatt az elnöki teendőt vitte, általános 

elismerésben részesült, és zajos éljenzésekben nyilatkozott, midőn búcsúzásul és boldog 

ünnepeket kívánván, a szünidőt April 15-kéig kimondta. Bátran lehet mondani, hogy noha a 
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létrejött compromissum a szerencsés megoldásnak biztos alapot nyújtott, az üléseknek lehető 

gyorsasággal való lezajlását, különösen annak lehet köszönni, hogy Sennyey az indítványok feletti 

szavazást és az egyes pontok feletti határozat hozatalt oly gyorsan tudta előre hajtani. Ő mindég 

az ellenkező indítványokat tűzte ki szavazásra, és előre kimondta, hogy amint az indítványok el 

fognak vettetni, az eredeti szöveg elfogadottnak tekintendő. Ez által sok idő lett megnyerve, és 

mint hogy a tapasztalat mutatja, hogy az emberek szívesebben maradnak ülve, mintsem felkelnek, 

az indítványt pártolóknak pedig fel kellett kelni, ez már előre is az ő sorsukra [!] kedvezőtlenül 

befolyásolta.”1054  

 

6.4. Az izraelita felekezet képviselete melletti kérvényezési mozgalom és a kormánypárt 

izraelita tagjainak álláspontja. A főrendiházi módosítások megítélése a Szabadelvű Párt 

értekezletén 

A törvényjavaslat képviselőházi bizottsági tárgyalását követően a Magyar Zsidó Szemle című 

tudományos folyóirat állandó munkatársa, Halász Sándor bizakodásának adott hangot az izraelita 

felekezet felsőházi képviselete vonatkozásában: „Azt hisszük, hogy eltekintve bizonyos oldalról 

jövő s éppenséggel nem váratlan támadásoktól, a zsidóságnak mint ilyennek képviselete az új 

felsőházban a javaslat érdemleges tárgyalása által is szentesíttetni fog, mert ha nem, úgy ez 

egyértelmű lenne a javaslat azon főeszméjének elvetésével, amely a teljes vallásegyenlőségen 

sarkal.” A neológ irányzatot képviselő folyóirat hasábjain Halász Sándor az ortodox zsidóság 

köréből elhangzó aggodalomra, mi szerint a főrendiházi reform a zsidóság egyházi szervezetét 

veszélyeztetné, mert „a zsidóság hierarchiai fő hiányában nem ismerhet el senkit olyanul, aki a 

zsidóság egyetemének lenne képviselője a felsőházban”, úgy reagált, hogy a kormánynak a 

fennálló viszonyokra, az egységes felekezeti szervezet hiányára tekintettel kellett megoldani a 

kérdést, és helyesen járt el. A király által a minisztertanács javaslatára kinevezett izraelita egyházi 

vagy világi elöljáró „lehet az orthodox, lehet a neolog statutum híve, de ő mégis az összes 

zsidóság képviselője gyanánt fog ott tekintetni. Ez a tény nem fogja a felekezeti szervezetet 

fenyegetni, egyszerűen azért, mert ily szervezet ma nem létezik.” – szögezte le az újságíró.1055 

A főrendiházi tárgyalás kezdetén az Egyenlőség című társadalmi hetilap, amely szintén a 

neológ irányzat sajtóorgánuma volt, hiányolta, hogy a főrendiház hármas bizottságában senki sem 

emelt szót az izraelita felekezet képviselőjének kihagyása ellen, „Andrássy Gyula gróf sem, aki 

pedig egyike azon férfiaknak, kiknek liberalizmusa egy időben legőszintébb volt. De még báró 

Prónay Dezső sem tartotta szükségesnek a jogegyenlőség nevében a zsidó képviselet mellett 

emelni szót, bár őtőle, mint a radikális párt hívétől bizony szintén elvártuk volna.” Az újság azt is 

kifogásolta, hogy több római katolikus főpap közreműködött abban, hogy a kormányt rábírják a 

zsidó felekezet képviselőjének tagságára vonatkozó pont kihagyására.1056 A későbbiekben éles 

támadásokat intézett az „ultramontanizmus”, illetve a római katolikus főpapság ellen. Arra a 

gyakran elhangzó kifogásra, hogy az izraelita felekezetnek nincs egységes országos szervezete, 

azt válaszolta, hogy „nem indokolt, hogy éppen oly fontos közjogi kérdésben, minő a felsőházi 

reform, […] a liberalizmus és jogegyenlőség által követelt jogot megtagadják csak azért, mert 

annak effectuálása momentán zavarokba ütközik”. Annak a reményének adott hangot, hogy a 

főrendeket a plenáris tárgyaláson jobb belátásra bírja az előrejelzés, hogy ha ők mellőzik is a 

zsidó felekezet képviseletét a képviselőház ragaszkodni fog a kérdéses pont fenntartásához.1057 
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Miután a főrendiházi bizottsági vita után a plenáris tárgyaláson is többség a pont kimaradására 

szavazott, az Egyenlőség munkatársa azt a tanulságot vonta le, hogy „a zsidó egyház szervezése 

elsőrangú kérdés reánk zsidómagyarokra [!] nézve, és […] anélkül sohasem fogjuk elérhetni 

polgári és egyházi egyenjogúságunkat.”1058 Az Egyenlőség az izraelita felekezet felsőházi 

tagságának jelentőségét a következőképpen fogalmazta meg: „Mi a felsőházi tagság? Micsoda 

előny származik abból a zsidókra, ha közülök egy, mint a felekezet képviselője ott ül? Lehet-e 

arra számítani, hogy az az egy ember a felsőházban valaha oly szerepkört töltsön be, hogy az ő 

alkotásainak ismerje el a világ azt, amit a főrendiház tesz? Ez az egy ember egyedül tanújele lesz 

annak, hogy vagyunk. Ezzel fogja a magyar törvényhozás elismerni sem többet, sem kevesebbet, 

mint létünket, azt hogy a nemzettest részei vagyunk, azt hogy Magyarország területén él, és nem 

holt eszme az egyenlőség, az egyelő teher mellett az egyenlő jog.”1059 A kérdésnek nemcsak az 

Egyenlőség tulajdonított elvi jelentőséget. 

Nem sokkal azután, hogy a főrendiház átküldte a képviselőháznak tárgyalásra a 

reformtörvény-javaslat módosított változatát, amely az izraelita felekezet ex officio tagságát nem 

tartalmazta, 1885 áprilisának elején több mint harminc izraelita hitközség (ez a hazai 

hitközségeknek csak kis töredéke volt) kérelemmel fordult a képviselőházhoz.1060 A hitközségek 

elismerték, hogy az izraelita (a kérvény szóhasználatában: zsidó)1061 felekezet nem rendelkezik 

egységes szervezettel, ugyanakkor hangoztatták, hogy a törvény előtti felekezeti egyenlőség elve 

megköveteli annak törvényhozás általi kimondását, hogy „a magyar-zsidó felekezetet e formai 

akadály nem létében épp oly képviseleti jog illeti meg a főrendiházban, mint Magyarország többi 

bevett felekezetét, melyek meglevő szervezetük keretében küldenek a főrendiháza képviselőket”. 

Kérték, hogy a főrendiház újjáalakításáról szóló törvényben „a zsidó felekezet képviselete elvi 

kifejezést” nyerjen és „a majdan szervezendő magyar zsidó egyház” képviselője részére állásánál 

fogva ülési és szavazati jog adassék.1062 A kérvények azonos szövege és nyomtatott formája 

szervezett felekezeti akcióra utal. Az Egyenlőség a szegedi a kongresszusi alapon álló (neológ) 

zsidó hitközség elnökének, dr. Rósa Izsónak tulajdonította a kezdeményező szerepet.1063 A 

szegedi hitközség állásfoglalásának súlyát több tényező is növelte. 1849. július 28-án Szegeden 

fogadta el az országgyűlés az emancipációs törvényt, a szegedi zsidó hitközség egységessége 

következtében országos jelentőséggel bírt,1064 s végül, de nem utolsó sorban: a hitközség főrabbija 
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1878-tól Lőw Immánuel (1854−1944) világhírű tudós, orientalista volt.1065 Tisza miniszterelnök 

többször hangsúlyozta, hogy az egyházi tisztséghez kapcsolódó képviselet leszavazása esetén is 

meg fogja találni a módot (az élethossziglani kinevezés révén), hogy az izraelita felekezet 

érdemes tagja a törvényhozási második kamara tagjai közé kerüljön, a szegedi hitközség a 

„testvérhitközségeket” csatlakozásra felhívó nyilatkozatában azonban kijelentette, hogy az 

élethossziglani tagok sorában kinevezett zsidó vallású főrendiházi tag „a maga felekezetének 

képviseletére sem hivatva, sem jogosítva nincs”. Hasonlóan foglalt állást a Egyenlőség és a 

Magyar Zsidó Szemle is.1066 A szegedi hitközség kérvényének kettős célja volt: „a magyarországi 

zsidó felekezetnek, mint olyannak e kérdésben elfoglalt álláspontja egyrészt és a felekezet 

egyenjogúsága elve másrészt, minden kétséget kizáró módon törvényhozásilag kifejezésre 

jusson”.1067 

A hitközségek kérvényeit általában a hitközséget helyének megfelelő választókerület 

országgyűlési képviselője (ellenzékiek és kormánypártiak egyaránt) nyújtotta be a 

képviselőházban. A képviselőház 21-es bizottságában gr. Tisza Lajos bizottsági elnök, nem 

mellékesen Szeged város parlamenti képviselője, a szegedi hitközség kérvényére, mint a magyar 

zsidóság közhangulatát kifejező dokumentumra hivatkozott.1068 A bizottság a főrendiház által tett 

módosításokról szóló jelentésében azonban végül megelégedett annak kinyilvánításával, hogy 

„habár elvben ma is ragaszkodik a képviselőháznak e kérdésben elfoglalt álláspontjához, 

mindazáltal, nehogy ezen pontnak jelenleg a siker minden valószínűsége nélküli fenntartásával 

kockára tétessék az egész reform, elfogadásra ajánlja ezen módosítást is, azon erős 

meggyőződésben, hogy a jövő önként megadja azt, a mit a mai viszonyok közt elérni nem 

lehetett”.1069 Ivánka Imre, a szabadkai kerület szabadelvű párti képviselője nyílt levélben jelentette 

ki, hogy elviekben támogatja a szabadkai hitközség kérését, azonban aktuálisan csak egy 

élethossziglan kinevezett tag révén tartja megvalósíthatónak, amelynek okát nagyrészt abban látta, 

hogy a felekezet tagjai nem tudtak közös álláspontot kialakítani a képviseletről.1070 A 

képviselőház úgy döntött, hogy mivel a 21-es bizottság újabb jelentése már elkészült, ezért a 

kérvényeket a ház irodájában helyezteti el. A hitközségek kezdeményezése nem került 

megvitatásra a plénumon.1071 

 Az izraelita felekezeti elöljáró tagságára vonatkozó paragrafus kimaradása és a többi 

változtatás miatt Tiszának saját pártja elégedetlenségével is szembesülnie kellett. A főrendiház 

által módosított törvényjavaslat képviselőházi tárgyalását megelőző pártértekezleten, miután Tisza 

és minisztertársai kijelentették, hogy tárcájukat kötik a javaslat megszavazásához, a kormánypárti 

képviselők döntő többsége kész volt elfogadni a módosításokat, bár egy mintegy harminc 

képviselőből álló csoport (Zichy Antal, Busbach Péter, Horváth Gyula és társaik) fenntartásukat 

hangoztatták. A kormánypárt zsidó vallású, illetve származású képviselői azonban nem érték be 

ennyivel. Chorin Ferenc a képviselőházban kifejtette, hogy „a kormány által kinevezett zsidó tag 

épp oly kevéssé fogja a magyar zsidóságot képviselni, mint a kinevezett katolikus, protestáns s 

görög nem egyesült tagok nem képviselik a saját hitfelekezetöket”. Azt hangoztatta, hogy nem 
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személyes kérdésről, hanem a hitfelekezetek egyenjogúságának, illetve a jogegyenlőség elvének 

megsértéséről van szó. Wahrmann Mór már előzetesen, a kormánypárt értekezletén bejelentette, 

hogy a zsidó képviselők elfogadják a többi módosítást és nem tesznek külön indítványt 

felekezetük képviselete ügyében, de a paragrafus kihagyása ellen fognak szavazni. Mintegy 

mentegetőzésül azt hangoztatta, hogy nem egyedi, hogy a kormánypárti képviselők egy csoportja 

a pártértekezlet határozmánya ellen szavaz.1072 

 

6.5. A főrendiház által módosított törvényjavaslat tárgyalása a képviselőházban 

A képviselőház a reformtörvény-javaslaton a főrendiház által tett módosításokat 1885. április 

16−23. között, hat ülésen tárgyalta. A 21-es bizottság jelentésében úgy foglalt állást, hogy habár a 

zsidó felekezet képviseltetésének kihagyását és a kinevezhető tagok számának leszállítását nem 

helyesli, hozzájárul valamennyi a főrendek által javasolt változtatáshoz, mert a reform legtöbb 

alapelve érintetlen maradt, és ez lehetőséget nyújt arra, hogy a reformmal felszámoljanak 

„számtalan anomáliát” és az intézmény működésére és tekintélyére nézve egyaránt káros 

kiszámíthatatlanságot.1073 Láng Lajos bizottsági előadó (aki a Magyar Állam értesülése szerint gr. 

Tisza Lajos bizottsági elnökkel együtt csak a vele szemben kinyilvánított „bizalom” hatására állt 

el attól, hogy lemondjon bizottsági tisztségéről)1074 a módosítások egy részét úgy mutatta be, hogy 

azok a képviselők többsége által elvi fenntartás nélkül támogathatóak. Így kifejezte reményét, 

hogy „igen sokan hajlandók lesznek készséggel hozzájárulni” a kezdeményezési jog „szabatosabb 

meghatározásához” (mint láttuk, valójában ennek ellenkezőjéről, szándékoltan homályos 

meghatározásról volt szó) és a kimaradó tagokból ötven tag egyszeri választásához, amelyet a 

szerzett jogokkal szemben a „mélyebb reformok” idején általában kímélettel eljáró magyar 

közjoggal harmonizáló intézkedésként jellemzett. Ez a két módosítás a képviselőházi tárgyalás 

során valóban nem képezte nagyobb vita tárgyát. Láng az izraelita felekezet hivatalos 

képviseletének kihagyását a törvényből sérelmesnek tartotta a vallási egyenjogúság elvére nézve, 

mégis elfogadásra ajánlotta, mert „a jelen viszonyok közt semmi kilátás nincsen arra”, hogy a 

főrendiház ebben a kérdésben elálljon döntésétől, és mert a miniszterelnöknek az izraelita 

felekezetű személynek a kinevezett tagok közötti bekerülésére vonatkozó kijelentésében 

biztosítékot látott arra, hogy „a bármely felekezethez való tartozás a főrendiházba való 

meghívásra akadályul nem fog szolgálni”. Azt ajánlotta, hogy képviselőtársai a szavazás előtt 

mérlegeljék, hogy „a főrendiház, úgy ahogy az a főrendiház által módosított szöveg mellett 

terveztetik, előnyösebb-e, mint azon főrendiház, mellyel most állunk szemben”, illetve 

„remélhető-e, valószínű-e, hogy az eredeti javaslat törvény erejére fog emelkedni”. Láng az első 

kérdésre igennel, a másodikra nemmel felelt. Arra figyelmeztetett, hogy a javaslat képviselőházi 

visszautasítása a főrendiházban az ellenzék megerősödését eredményezné, ami lehetetlenné tenné 

a megegyezést.1075 Fő érve a módosítások megszavazása mellett az opportunizmus volt, annak 

hangoztatása, hogy adott körülmények között a főrendekkel más megegyezés nem remélhető.1076 

A törvényjavaslat tárgyalására benépesült a képviselőház. Néhány nappal korábban még 

üresen tátongtak a padok és a karzatok,1077 ekkor azonban Mikszáth már arról számolt be, hogy 

„[n]emcsak a törzskar van itt teljes számban és a zöm, hanem a mezei hadak is bevonattak. […] A 
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segélycsapatok is megjöttek: Bornemisza Ádám és a többi kormánybiztosok. Sőt a betegeiket is 

talpra állították a pártok.”1078 Az előadó beszédét követően a vita mégis „bizonyos lomhasággal 

indult meg”. A Pesti Napló ezt azzal magyarázta, hogy „[m]indenki előre tudja, hogy a vitának 

nincs semmi pozitív eredménye s ez megmagyarázza, hogy az érdeklődés kevés”. A ház csak félig 

volt tele, és a karzatokon is kevesen ültek.1079 Horváth Gyula, aki a szabadelvű párti értekezleten 

még a javaslattal szemben foglalt állást, nyíltan beismerte, hogy a törvényjavaslatot (amely „sem 

előbbi, sem jelen alakjában” nem elégítette ki) csak azért szavazza meg, mert a miniszterelnök 

állását kötötte hozzá.1080 A kormánypárti szónokok felszólalásainak döntő részét az ellenzéki 

kritikákkal szembeni védekezés és magyarázkodás tette ki. Tisza Kálmán tagadta, hogy a 

törvényjavaslat alapjaiban változott volna meg, és hogy a mostaninál rosszabb főrendiházat 

eredményezne.1081 A korábbiak mellett új érvként azzal is indokolta a tagok választásának 

elutasítását, hogy nem akarja, hogy a felsőház a képviselőházat túlszárnyaló befolyást nyerjen. 1082 

Feltűnést keltett, hogy a kormánypárt soraiból Horvát Boldizsár a módosítások megszavazása 

ellen beszélt. Kijelentette, hogy a módosított javaslatban „nem reformot, hanem határozott 

visszaesést” lát. Utólag a kormány eredeti törvényjavaslatát elvi, taktikai és gyakorlati tekintetben 

egyaránt hibásnak minősítette. Az ellenzék javaslatait úgy értékelte, hogy „közelebb érintkeztek 

ugyan a liberalismus követelményeivel, amennyiben elfogadták a választás elvét, de osztoztak a 

kormányjavaslat ama hibájában, hogy a fősúlyt […] szintén az aristocratiára fektették”. Mivel a 

főrendiház „célszerű átalakítására” (ez alatt valószínűleg választott és kinevezett tagokból álló 

felsőházat értett) nem látott reményt, ezért azt javasolta (eredménytelenül), hogy egyszerűen 

ejtsék el a reform kérdését.1083 A függetlenségi sajtó értékelése szerint „a szabadelvűségnek és 

demokráciának igaz hangját” megszólaltató beszéd1084 a törvényjavaslat sorsának alakulását nem 

befolyásolta. 

Az ellenzéknél éles váltás volt megfigyelhető. A törvényjavaslat első tárgyalásakor 

valamennyi ellenzéki párt fellépett a kinevezhető tagok magas aránya ellen. Most viszont élesen 

kritizálták a kormányt, hogy belement ezek számának drasztikusnak nevezett (a tagok harmadáról 

hetedére) csökkentésébe. Azzal érveltek, hogy miután a képviselőházi és a főrendiházi többség is 

elutasította a törvényhatóságok által választott tagok behozatalát, egyedül a kinevezett tagok 

képezhetik a modern elemet, a rendi eredetű arisztokrácia ellensúlyát új főrendiházban.1085  

Helfy Ignác azt hangoztatta, hogy „egészen új törvényjavaslat előtt állunk, amelyben alig 

van nyoma azon elveknek, amelyek a főrendiházhoz küldött törvényjavaslatban foglaltattak”.1086 

Bírálta Tisza eljárását, hogy lemondását – és ezzel az egész kormány leköszönését („parlamentaris 

országban, ha a ministerelnök lemond, […] a többi ministerek is kötelességüknek tartják szintén 

lemondani”) – helyezte kilátásba arra az esetre, ha a képviselőház nem szavazza meg a 

módosításokat. Helfy figyelmeztette a főrendeket, hogy a képviselőházi ellenzék most „csak 

részben akarta megszorítani a főrendiháznak rendi jellegét, […] az újabb megoldás alkalmával ily 
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méltányosságra nem fognak találni”. Végezetül kijelentette, hogy a főrendek módosításait 

általánosságban sem fogadja el és a részletes tárgyalásban nem szólal fel és nem szavaz. 1087 

Irányi Dániel úgy értékelte a változtatásokat, hogy „az új főrendiház aristocraticusabb lesz, mint a 

mostani; függetlenebb lehet és talán lesz is a kormánytól, de félek függetlenebb lesz egyszersmind 

a közvélemény és a nemzeti akarattól”. Irányi véleménye a követendő eljárásra nézve 

(módosítások elutasítása, részletes vitától távol maradás) és indoklása ezúttal megegyezett 

Helfyével.1088 

Mocsáry Lajos szintén nem kívánta megszavazni a módosításokat, de indoklása eltért 

párttársaiétól, és ő a részletes vitában is részt vett. Mocsáry kijelentette, hogy „ha rendes, normális 

körülmények közt volnánk e kérdés vitatásánál” „teljes készséggel” hozzájárulna a főrendek által 

tett módosításokhoz, mert jelentékeny javulást lát bennük. Előnynek tartotta a kinevezhető tagok 

számának leszállítását, azt, hogy nem lesz lehetőség peer-schubra, továbbá hogy (értelmezése 

szerint) elesett a főrendiház kezdeményezési joga. Mégsem tartotta elfogadhatónak a módosított 

változatot, mert a változtatások nem parlamentáris úton, hanem „pactálások következtében” jöttek 

létre, amelyek során „személyi, egyéni kasztbefolyások, hatalmi nézetek vitték a szerepet”, és „a 

főrendek oly hatalmi állást foglaltak el a képviselőházzal szemben, hogy most már valósággal, 

mint egy győzelmes hadsereg, dictálják a feltételeket”. Ha Mocsáry egyes módosításokkal egyet is 

értett, a javaslat egészét azonban elítélte: „az a testület, amelyet a főrendiház javaslata előállít, oly 

quodlibet, oly mixtúra compositum, melyre a példabeszéd azt szokta mondani, hogy olyan, 

mintha vasvillával volna összehordva”. Elutasító szavazatát azzal indokolta, hogy a status quót 

mind a kormány eredeti, mind a főrendek által módosított javaslatánál jobbnak tartja, továbbá a 

mostani állapot fenntartása esetén könnyebb lesz majd alkalmas időben az ellenzék által sürgetett 

reformot keresztülvinni.1089 

A hevesebb vérmérsékletű függetlenségi képviselők élesen támadták Tisza személyét. Ugron 

Gábor kijelentette, hogy a főrendiházban „a ministerelnök úr is nem a saját elveit védelmezte, 

hanem azok feláldozásával akar magának biztosabb positiót teremteni”.1090 Csanády Sándor Tiszát 

„a hitehagyottság” és „jogfosztogatások nagymesterének” nevezte.1091 

A párton kívüli ellenzéki Pulszky Ágost szintén Tisza Kálmán ellen intézett támadást: „a 

Szabadelvű Párt élén állani és amellett óconservativ intézményeket létesíteni (Zajos helyeslés a 

bal és szélsőbal oldalon. Ellenmondás jobb felől.) és előkészíteni: ez azon szerep, amely a 

ministerelnök úrnak a történetben jutott” – mondta.1092 Szilágyi Dezső azt javasolta, hogy mondja 

ki a képviselőház: „a főrendiházi üzenettel átküldött módosított törvényjavaslatot, miután az 

abban foglalt reform az 1848-ban átalakított alkotmányunk szellemének nem felel meg és mert 

ebben a nemzet azon elemeinek, melyek a főrendekhez nem tartoznak, kellőképen 

képviseltetéséről gondoskodva nincsen: ezen főrendi javaslatot általánosságban sem fogadja 

el.”1093 Szilágyi az első képviselőházi vitával ellentétben az ellenzék és a kormánypárt (eredeti) 

elképzelése közötti érintkezési pontokat hangsúlyozta. Azt hangoztatta, hogy az országgyűlési 

pártok egyetértettek abban, hogy a főrendiház a második kamara feladatainak megoldására 

alkalmatlan, és hogy ennek egyik oka, hogy a rendi elemek önmagukban képtelenek ellátni a 

törvényhozás és ellenőrzés feladatát.1094 Ezért mindegyik párt fontosnak tartotta a főrendiház 
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kibővítését új elemekkel. A pártok nézetei csak a megvalósítási módozatokra nézve tértek el.1095 

Szilágyi úgy vélte, abban is nézetazonosság volt, hogy a főrendiházat az 1848-iki alkotmánnyal 

„összhangzóvá” kell tenni, aminek az a feltétele, hogy a felsőházban a nemzet egyetemének 

képviselői is helyet kapjanak.1096 Szilágyi ez utóbbi kijelentését ellenzéki oldalról Mocsáry Lajos 

bírálta. Rámutatott, hogy 1848-ban az arisztokratikus főrendiházat (noha eltörlése „csak egy 

tollvonásba került volna”) azért hagyták meg, mert nem akarták Magyarország alkotmányos 

fejlődését a történelmi fejlődés kerékvágásából kizökkenteni”.1097 Szilágyi szerint a 

törvényjavaslat főrendiházi módosításakor „egyoldalú vallási és rendi érdekek” érvényesültek,1098 

a „főrendiház lényegében a 47-es álláspontra akarta visszavinni a reformot és vissza is vitte abba 

az irányba”,1099 a Szabadelvű Párt pedig elveit feladva „kapitulált” „a főrendi ultimátum előtt”. A 

képviselő ezt a képviselőházat ért sérelemként fogta fel, mondván „ezen országban mindenkinek 

van akarata, ezen országban minden elemet figyelembe kell venni; ezen országban minden érdek 

latra tétetik […], de az, aki semmit sem nyom, akinek nincs akarata és akire semmi tekintet 

sincsen: a magyar országgyűlésnek képviselőháza”.1100 A kormánypárti sajtó Szilágyi beszédét 

úgy kommentálta, hogy „most már az arisztokráciára a mérsékelt ellenzék nem számíthat, […] és 

ezért egész elkeseredéssel lehet ma ezeket reakcionárius, önző és a nemzet érdekeivel ellenkező 

elemeknek elnevezni.”1101 

Tisza Kálmán a jobboldal derültsége közepette hívta fel a figyelmet Szilágyi okfejtésének 

ellentmondására: „azon kinevezettek, kik ezelőtt pár héttel, […] úgy állíttattak oda, hogy a 

kormány zsarnoki önkényének gyakorlására voltak hivatva, kik olyanok lettek volna a képviselő 

úr beszéde szerint is, kik a mértéket meg nem ütik, most már mint a democratia képviselői lettek 

volna ott.”1102 Tisza az ellenzéket vádolta a főrendeknek alárendelődéssel és elvfeladással. Az 

általános vita végén elmondott, ellenzéki közbekiabálásoktól kísért felszólalásában kifejtette, 

hogy a képviselőházi ellenzék kezdetben alapvetően nem kifogásolta a törvényjavaslatot, csak 

azután kezdte el támadni a sajtóban, miután kiderült, hogy a főrendiház befolyásos körei nem 

értenek egyet a javaslattal. A miniszterelnök szerint az ellenzék ekkor álláspontját a főrendiházi 

többség által támogatni vélt elvekhez igazította, majd miután a másik kamarában várakozásaival 

ellentétesen alakult a helyzet, elkezdte a törvényjavaslat addig általa leginkább támadott részeinek 

kimaradását nehezményezni.1103 

Láng Lajos, akinek helyzetét kellemetlenné tette, hogy apósa, Horvát Boldizsár a módosítások 

ellen szólalt fel, szintén igyekezett kidomborítani Szilágyi pártjának következetlenségét: 

„Egyáltalában nem értem, hogy midőn oly módosításokról van szó, melyek bizonyos közeledést 

foglalnak magukhoz a mérsékelt ellenzék álláspontjához, ép ezektől részesülünk a 

legszenvedélyesebb támadásokban.” – mondta.1104 Szilágyi erre azt válaszolta, hogy pártja a 

harminc kinevezett taggal nagy egyéni súllyal bíró „politikai kitűnőségeket” akart behozni, akik a 

nyolcvan törvényhatóság küldötteivel egyesülve „imponáló erőt” képviseltek volna, és „fejlődés-

képességében megadta volna a természetes utat azon természetes átalakulásra, melynek minden 

örökös kamara, minden hereditárius [örökletes] elemekből álló kamara előbb-utóbb alá van 
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vetve”. 1105 Láng általános érvényű politikai bölcsességekkel igyekezett cáfolni az ellenzék 

vádjait, kijelentette, hogy a politikai méltányosságot követelő kérdésekben, amelyek rendezése a 

felektől nagy áldozatokat és engedményeket követel „minden oly kísérlet, mely egyrészt az adót 

arra figyelmezteti, hogy kelleténél többet ad, az elfogadót pedig arra, hogy annál többet is 

kaphatna, […] helyes eredményre nem igen vezethet”.1106 Szilágyi kirohanásai a Tisza-

kormánnyal szemben ellenzéki tevékenységének végakkordjai voltak, 1886-ban otthagyta a 

Mérsékelt Ellenzéket, három év múlva belépett a Szabadelvű Pártba. A főrendiházi konzervatív 

arisztokratákkal ekkor feszültté vált viszonya a későbbiekben nem sokat javult. 1893-ban 

igazságügy-miniszterként ő nyújtotta be a képviselőházban a kötelező polgári házasságra 

vonatkozó törvényjavaslatot. 1894 májusában a törvényjavaslat főrendiházi leszavazását követően 

Szilágyi jelentette be, hogy a kormány új főrendiházi tagok kinevezését fogja kezdeményezni a 

királynál.1107 Az év nyarán az uralkodó bizalmát vesztett Wekerle-kormány válsága idején a 

főrendek a miniszterelnök mellett Szilágyi igazságügy-miniszter menesztéséhez ragaszkodtak. 

Végül azonban a közvélemény nyomására Wekerle és Szilágyi is megtarthatta pozícióját.1108 1898 

decemberében a lex-Tisza elfogadásakor kilépett a Szabadelvű Pártból, azonban Bánffy Dezső 

lemondása után ismét visszatért a kormánypártba.1109 

Gr. Apponyi Albert a módosított törvényjavaslat vitájában kijelentette, hogy „a kormány 

reformgondolatának lényege teljesen el van ejtve […] azon két kelléknek, amelyet a főrendiházra 

ruházni a reform feladata lett volna: tudniillik az universalis nemzeties és minden egyoldalú 

osztályérdeken felülemelkedő felfogás iránti biztosíték és az ebből eredő szükséges politikai súly, 

egyiket sem adja meg azon reform sem, mely a főrendiház által contempláltatik”. Bírálta a magyar 

arisztokráciát, amely szerinte „oly alkalmat mulasztott el, minőt egy század kétszer senkinek sem 

nyújt”. Hangsúlyozta, hogy a „kormány a főrendiház reformjának kérdését úgy vetette fel, mint 

tisztán és leplezetlenül hatalmi kérdést […]. Nem a nemzet azon társadalmi rétegeinek, melyek 

eddig abból kizárva voltak, részesítését akarta eszközölni a főrendiházban, hanem a maga 

hatalmát akarta bevinni az életfogytiglan kinevezendők tömeges száma által.”1110 

Az Antiszemita Pártból elsőként br. Andreánszky Gábor szólalt fel. Egyfelől a 

függetlenségi és mérsékelt ellenzéki retorikát alkalmazta, amikor arról beszélt, hogy az új 

főrendiház oligarchikus kasztszellemét „30 fiktív demokrata” nem lesz képes ellensúlyozni. „A 

zsidórabbit kiküszöbölését” a főrendiházi tagok közül azonban „hazafiúi örömmel” üdvözölte. 

Ennek megfelelően kijelentette, hogy a vonatkozó pont kihagyását elfogadja, de a többi 

módosítványt nem, és elvtársaival együtt részt vesz a részletes vitában is.1111 

Párttársa, Rácz Géza elnöki rendreutasítás mellett elmondott beszédében monomániás 

konoksággal hajtogatta, hogy a kormány törvényjavaslatának fő célja a zsidóság térnyerésének 

elősegítése volt. A főrendiházi többség állásfoglalását úgy értékelte, hogy „a hamisíttatlan 

önzetlen liberalizmusból […] nem kér a nemzet”. A főrendiház többségének a zsidó felekezet 

képviseletével szemben elfoglalt álláspontját „a modern antisemitismus első tíz évi működése” 
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„ünnepélyes megpecsételésének” minősítette. A törvényjavaslatot, mint amely „minden 

aristocratia legrosszabbjának, a pénzaristocratiának szentesítése”, és „a kinevezés trójai falova 

segítségével lehetővé teszi a zsidók beszédelgését a főrendiházba” „indignatióval” utasította 

vissza.1112 

Az általános vitát lezáró név szerinti szavazásra április 22-én került sor. A 453 igazolt 

képviselő közül igennel szavazott 219, nemmel 133, távol volt 100 honatya.1113 A szavazáson 

mintegy negyvennel kevesebb képviselő vett részt, mint február 23-án, a nemmel szavazók száma 

csökkent nagyobb mértékben, amit az ellenzék elkedvetlenedésével magyarázunk. A javaslat 

melletti többség tehát még nagyobb volt, mint februárban,1114 a miniszterelnöknek sikerült a 

lemondással való fenyegetéssel biztosítania, hogy pártja megszavazza a módosított javaslatot. 

Tisza Kálmán mielőbb be kívánta fejezni a tárgyalást, a szavazás után azonnal meg akarta kezdeni 

a részletes tárgyalást, ezért azt javasolta, hogy az interpellációkat és az azokra adandó válaszokat 

a következő ülésre halasszák. Miután az ellenzék ragaszkodott a napirendhez, duzzogva 

konstatálta, hogy „ebben a házban egy erőszakoskodó kisebbség van”.1115 

Az április 23-i ülésen lezajlott részletes vitában három pontnál: a zsidó felekezet 

képviselete, a kinevezett tagok és a főrendiház jogköre körül alakult ki vita. A zsidó felekezet 

képviselőjének kihagyása ellen, ahogy korábban, úgy most is Chorin Ferenc szólalt fel. A 

felekezet képviseltetésének mellőzését a vallásegyenlőség megsértésének nyilvánította, és ezzel a 

jogállamiságon esett sérelemnek. Külön indítványt arra hivatkozva nem tett, a szavazáskor a 

választás az eredeti javaslat és a főrendek által módosított javaslat között történik.1116 Tisza 

Kálmán azzal indokolva kérte az általa is „hibásnak” minősített főrendiházi módosítás 

megszavazását, hogy az ilyen természetű kérdések „rendesen nem szoktak az első kísérlettel 

megoldatni”, és egyébként sem lenne szerencsés, ha „ezen egy pont miatt a két ház között 

üzenetváltások, conflictusok idéztetnének elő”.1117 Ennél a pontnál az antiszemita párti Komlóssy 

Ferenc szólalt még fel, természetszerűleg a főrendiházi módosítás elfogadása mellett.1118 

Huszonegy ellenzéki – zömmel antiszemita párti és függetlenségi – képviselő kérésére név 

szerinti szavazáson döntöttek. Az izraelita egyházi vezető hivatalból eredő tagságára vonatkozó 

pont kihagyására igennel szavazott 139, nemmel 41 képviselő, a honatyák több mint fele távol 

maradt a szavazástól. A nemmel szavazók elsősorban a Szabadelvű Párt és a Mérsékelt Ellenzék 

soraiból kerültek ki.1119 

Andreánszky Gábor a kinevezett tagokról szóló cikkelynél azt javasolta, hogy csak 

keresztények nyerhessék el a tagságot. Tisza ezt a zsidók polgári és politikai egyenjogúságát 

kimondó 1867. évi 17. törvénycikkel ellentétesnek tartotta. Láng Lajos előadó pedig azt 

hangsúlyozta, hogy a bizottság többsége csak a miniszterelnök azon kijelentése után nyugodott 

bele a főrendiház által tett változtatásba, hogy a kinevezéseknél tekintet lesz az izraelita 

honpolgárokra is. Leszögezte, hogy „sem mint képviselő, sem mint előadó” nem fogadhatja el 

Andreánszky javaslatát. Andreánszky indítványa mindössze hét támogató szavazatot kapott. 1120 
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 KN 1884−1887. 5. köt. 1885. ápr. 21. (107. ülés) 392−394. 
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 A házelnök nem szavazott. KN 1884−1887. 6. köt. 1885. ápr. 22. (108. ülés) 19−20. 

A vita végén. Egyetértés 1885. (19. évf.) febr. 24. (54. sz.) 1. 
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 Ezt hangsúlyozta a Das Vaterland budapesti tudósítója. [Cím nélkül]. Das Vaterland 1885. (26. évf.) ápr. 25. 

(113. sz.) 113−114. 
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Sem a Mérsékelt Ellenzék, sem a 48-as Függetlenségi Párt nem tartotta maradéktalanul 

magát ígéretéhez, hogy nem vesz részt a részletes vitában. Apponyi Albert és Szilágyi Dezső 

ugyan nem szólt hozzá, de részt vett a szavazásban, nemmel voksolt a zsidó felekezet 

képviseletének mellőzésére. A függetlenségi Mocsáry Horvát Boldizsárnak még az általános 

vitában az ellenzéket az arisztokratikus felsőház fenntartására törekvés miatt bíráló szavaira 

reagált a fentiekben már idézett módon.1121 Szederkényi Nándor a kezdeményezési jogról szóló 

paragrafusnál kifogásolta az indoklást. Szederkényi az indoklást úgy értelmezte, hogy a 

főrendiház a jövőre nézve azért tartja fenn a kezdeményezés szabályozását, mert a múltban is 

ragaszkodott az iniciatíva jogához. Szederkényi ez utóbbit kétségbe vonta, és óvott a precedens 

teremtésétől. Tisza Kálmán ezzel szemben rámutatott, hogy a felsőtábla igen is igényelte ezt a 

jogot, bár az alsótábla nem ismerte el ennek jogosságát, és a nádor is úgy döntött, hogy a felső 

táblának nincs kezdeményezési joga. A miniszterelnök rámutatott, hogy most a staus quó 

megerősítéséről van szó, amit Szederkényi is helyesel, és kérte a módosítás megszavazását 

minden további vita nélkül, ami meg is történt.1122 

A többi módosításnál, beleértve a kinevezhető tagok és az ötven tag egyszeri 

választásának kérdését, a részletes vitában nem voltak ellenzéki felszólalások. A képviselőházi 

tárgyalás április 23-án azzal zárult, hogy a többség a főrendiház által a törvényjavaslaton tett 

módosításokat változatlan formában elfogadta. A képviselőház erről szóló üzenete a 

főrendiházban még ugyanazon napon kihirdetésre került, majd négy nappal később a főrendiházi 

elnök bejelentette, hogy a törvényt szentesítette az uralkodó (1885:7. tc.). 

Az 1885:7. tc. (a főrendiház szervezetének módosításáról) az örökletes főrendiházi joggal 

rendelkező főnemes családok tagjai számára a tagsági jog gyakorlását 3000 forint földadó-cenzus 

teljesítéséhez, továbbá a más állam törvényhozásában is tagságra jogosultak esetében egész életre 

szóló optáláshoz kötötte. Az Erdélyben annak Magyarországgal történt egyesítése előtt a magyar 

királytól grófi vagy bárói címet nyert családok (és kimondatlanul a horvátországi, illetve csak 

Horvát-Szlavón- és Dalmátországban birtokos főnemesek) a szűkebb magyarországi 

arisztokratákkal megegyező feltételek mellett és jogkörrel gyakorolhatták tagsági jogukat. A 

törvény a jövőre nézve az új örökös tagok (a magyar minisztertanács felterjesztésére az uralkodó 

által főrendiházi öröklődő tagságban részesített új főnemesek) esetében a jog elnyeréséhez a 

vagyoni cenzus teljesítésén kívül a magyar állampolgárságot is előírta. Ha az új örökös tagok nem 

leszármazásuknál fogva voltak magyar állampolgárok, akkor a főrendiház tagság jogával 

felruházás a törvényhozás útján történhetett. Az örökös tagok közül az uralkodóház teljeskorú 

főhercegeire a fenti megszorítások nem vonatkoztak. Megszűnt a főispánok és a pápa által 

felszentelt két püspök kivételével a római katolikus címzetes püspökök tagsága. Képviseletet 

kaptak a protestáns felekezetek (a református felekezet három hivatalát legrégebb óta betöltő 

püspöke, főgondnoka és legidősebb két gondnoka, az evangélikus felekezet három hivatalban 

legidősebb püspöke, illetve főgondnoka, továbbá az unitárius egyház rangidős elöljárója [püspöke 

vagy főgondnoka]).1123 A tagok közé kerültek a legfelső bírói fórumok vezetői (a Királyi Kúria 

elnöke, másodelnöke és a budapesti királyi ítélőtábla elnöke),1124 valamint az uralkodó által 

élethossziglani tagságban részesített személyek, akik közül 1885-ben 30, a továbbiakban az 50 tag 

elérésig évente legfeljebb öt személy kerülhetett kinevezésre. A tagsági joguk gyakorlásától eleső 
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 KN 1884−1887. 6. köt. 1885. ápr. 23. (109. ülés) 34. 
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 KN 1884−1887. 6. köt. 1885. ápr. 23. (109. ülés) 36−37. 
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 A törvény azt a megszorítást tartalmazta, hogy a három hivatalát legrégebb óta betöltő református főgondnok 

meghatározásánál az erdélyi egyházkerületet illetően annak csakis egyik, hivatalban legidősebb főgondnoka 

veendő figyelembe. 
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 Az 1896:26. tc. értelmében a főrendiház tagja lett a közigazgatási bíróság a kormány előterjesztésére a király 

által kinevezett elnöke és másodelnöke is. 
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tagok közül a főrendiház által egyszeri alkalommal, a reform életbe lépése előtt választott 50 fő 

részvételi és szavazati jogát élete végéig megőrizhette.  

A főrendiház tagja 1885-től csak az lehetett, aki a nemzetiségi törvény (1868:44. tc.) 1. §-

a azon rendeletének, amely szerint a törvényhozás nyelve egyedül a magyar, megfelelni képes 

volt. Ez az előírás a horvát szábor által küldött tagokra nem vonatkozott. A reform változást 

hozott a királyi meghívólevelek rendszerében: az eddig minden országgyűlési ciklus elején 

kiküldött meghívással szemben ekkortól az, aki egyszer királyi levél által meghívást nyert és 

tagságát a főrendiház igazolta, újabb meghívó nélkül jelenhetett meg mindaddig, amíg tagsági 

jogát el nem vesztette vagy szüneteltetésére nem kényszerült. A főrendiházi tagsági jog 

elvesztését eredményezte a méltóság vagy hivatal alapján tagok esetében jogcímük megszűnése, 

életfogytiglan kinevezett tagoknál a király által jóváhagyott lemondás, a szábor által választott 

tagok esetében megbízatásuk lejárta. Bármelyik tag elvesztette tagsági jogát, ha fegyházra, 

illetőleg súlyos börtönre vagy nyereségvágyból eredő bűntett vagy vétség miatt elítélték, vagy ha 

elvesztette magyar állampolgárságát. Szünetelt a tagsági jog gyakorlása egyéb bűntett vagy vétség 

miatt politikai jogai felfüggesztésére ítélt tag esetében a büntetés időtartamára, ugyanígy a csőd 

alatt állók esetében (a csőd idején), gondnokság alá helyezettek esetében a tékozlás vagy távollét 

alapján elrendelt gondnokságok eseteit kivéve (a gondnokság tartama alatt). Az örökös tag 

esetében a vagyoni képesítés elvesztése a tagsági jog gyakorlásának szüneteltetését eredményezte 

(ez azon ülésszak végét követően lépett érvénybe, amelyben a főrendiház kimondta a képesítés 

elveszítését, és a jogosultság feléledésének igazolását követő legközelebbi ülésszaktól fogva volt 

ismét gyakorolható). Képviselői mandátum vállalása esetén szünetelt a tagsági jog az örökös 

tagok, a római katolikus és az ortodox püspökök esetében. A többi hivatal vagy méltóság révén 

tag (országzászlósok, pozsonyi gróf, koronaőrök, fiumei kormányzó, főbírók) és az élethossziglan 

kinevezett tagok tagsági joga ilyen esetben megszűnt, de ez nem zárta ki, hogy hivatal, méltóság 

vagy kinevezés útján később ismét tagságot nyerjenek. A képviselővé választott protestáns 

felekezeti vezető a mandátumról leköszönést követően – mivel főrendiházi helyét időközben már 

betöltötte egy hivataltársa – addig nem nyerte vissza korábbi helyét, amíg a helyére lépett 

hitsorosa hivatalát viselte. 

A főrendiház jogkörére vonatkozóan a törvény kimondta: „az, ami volt, a 

kezdeményezésre is marad az eddigi gyakorlat addig, míg az iránt, hogy mely ügyek legyenek a 

törvényhozás mindkét házában, s melyek kizárólag a képviselőházban kezdeményezhetők, külön 

törvény nem intézkedik”. 

A főrendiház elnökét és két alelnökét a ház tagjai közül a miniszterelnök felterjesztésére az 

uralkodó nevezte ki, egy-egy országgyűlés tartamára. A főrendiház a háznagyot és a jegyzőket 

továbbra is maga választotta saját tagjaiból titkos szavazással. Az elnök és a háznagy a ház által 

megállapított tiszteletdíjat kapott, a ház többi tagja főrendiházi tisztsége után fizetésben vagy 

javadalmazásban nem részesült, kivéve a szábor által választott tagokat és a delegáció tagjait, 

akikre nézve a korábbi gyakorlat maradt érvényben. A ház hivatalnokait az elnök, a 

szolgaszemélyzetet a háznagy nevezte ki, de számukat és fizetésüket a ház állapította meg. A 20. 

§ a főrendiház tanácskozási rendjének és általában belügyeinek szabályozását a házszabályok 

körébe utalta. A törvény az átmeneti intézkedések felsorolását követően záró határozatában 

kimondta, hogy „[a]zon ülésszakkal, amelynek tartama alatt ezen törvény kihirdettetett, a 

főrendiház mostani alakjában befejezi működését és helyébe az ezen törvény értelmében 

szervezett főrendiház lép.” 

 

6.6. A reform és a reformátusok 

Tisza Kálmánra a törvényjavaslat országgyűlési megszavazását követően várt még egy ütközet a 

főrendiházi reform elfogadtatása érdekében. A csata színhelye a tiszántúli református 
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egyházkerület 1885. április végén Debrecenben tartott gyűlése volt, itt kellett a miniszterelnöknek, 

a nagyszalontai egyházmegye gondnokának, leszerelnie a reformátusok képviseletének a 

törvényben foglalt mértékével elégedetlen hittársait. 

A református konvent (amely a zsinat mellett a református egyházszervezet legfelső, 

1883-tól évente ülésező szerve volt, 38 tagját a kerületi gyűlések választották) még 1884 

novemberében azt a határozatot hozta, hogy a kálvinista felekezet főrendiházi képviseltetését csak 

akkor fogadják el, ha nemcsak a legrégebb óta hivatalában levő három-három, hanem mind az öt-

öt püspök és főgondnok tagságot nyer.1125 Ezzel a határozattal elesett Fejes István1126 javaslata, 

amely egyrészt arra irányult, miszerint a konvent erősítse meg 1867. évi elvi állásfoglalását, hogy 

a vallásfelekezetek főrendiházi képviseltetését helyesnek nem tartja ugyan, de ha a többi bevett 

vallásfelekezet is rendelkezik ott tagsággal, elfogadja, másrészt a főrendiházban való 

képviseltetést egyházkerületenként történő választással kívánta megoldani.1127  

A felső-szabolcsi egyházmegye 1885. március 18−19-én tartott közgyűlésén az 

egyházkerületek választás alapján történő képviseletét leszavazva határozatban fogadta el a 

konvent döntését. Ugyanakkor azt is elhatározták, hogy a tiszántúli egyházkerület útján feliratot 

intéznek a konventhez, amelyben figyelmeztetik, hogy a jövőben a kormány által felvetett és az 

egyetemes egyházat érdeklő ügyekben a végérvényes intézkedéstől tartózkodjék, ilyen ügyekben 

a korábbi eljárásnak megfelelően kérje ki az egyetemes egyház (egyházkerületek, egyházmegyék) 

véleményét, és ez az eljárás a következő zsinaton iktattassék egyházi törvénybe. Az egyházmegye 

határozatait közölte a többi egyházmegyével, és felterjesztette az egyházkerületnek.1128 A 

debreceni egyházmegye szintén a konventen született döntést támogató határozatot hozott.1129 Az 

április utolsó hetében összeülő tiszántúli egyházkerületi gyűlésen a felső-szabolcsi egyházmegye 

határozatait Lukács Ödön esperes és Görömbey Péter, a debreceni egyházmegye határozatát Kiss 

Albert terjesztette elő.1130 Amikor felrótták a kormánynak, hogy a törvényjavaslat készítésekor 

nem konzultált a református felekezettel, Tisza Kálmán élénken tiltakozott. Kijelentette, ha egy 

törvény megalkotása előtt mindazok meghallgattatnának, akiknek érdekeit a jogszabály érinti, 
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 „[A] szóban levő törvény-javaslat azon intentióját, hogy az országgyűlés felsőházában, a magyar hazai 

közjog szerint eddig képviselt egyházak […] mellett a protestáns egyházak is képviseletet nyerjenek: […] [a] 

»tökéletes egyenlőség és viszonosság« felé egy újabb és fontos lépésnek tartja s mint ilyent örömmel üdvözli. 

Nem kételkedik azonban kimondani, hogy azt a módot és arányt, amelyben a kormány átal benyújtott 

törvényjavaslat, a magyar reformált egyháznak a törvényhozás felsőházában képviseletet kíván adni, sem 

méltányosnak és igazságosnak, sem átalában az egyházaknak a törvényhozásban való képviseltetése elvi 

alapjával megegyezőnek nem tekintheti. […] [A] konvent meggyőződése szerint a felsőházi képviselet nem 

alapulhat a lélekszám szerinti merev arányszámítás elvén, hanem vagy mint némely felsőházaknál s némely 

közjogi elméletek szerint, az államot alkotó főbb elemek érdekképviseletének az elvén, vagy mint a magyar 

felsőháznál, a történelmi fejlődés folytonosságának az elvén kell alapulnia. […] A magyar felsőházban, mióta az 

fennáll, némely egyházak képviselve vannak éspedig nem lélekszámaik arányában, hanem történetileg 

megalakult egyházi intézvényes köreik szerint s egyházszervezetüknek megfelelőleg. […] [A] reformált 

egyházat is − saját (presbyteri) szervezetének megfelelőleg, valamennyi egyházi főnökei, tehát minden 

főgondnoka és püspöke által (az erdélyi egyházkerületnek is, a jogegyenlőségnél fogva, csak egy főgondnokát 

számítva) kell képviseltetnie.” Ref. konvent jkv. 1884. nov. 17−24., i. m. 68−69. 
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 Fejes István (1838−1913) református lelkész, a Sárospataki Főiskolai algondnoka, 1910-től a Tiszáninneni 

Református Egyházkerület püspöke. 
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 A tiszántúli ref. egyházkerület gyűlése. Egyetértés 1885. (19. évf.) ápr. 24. (112. sz.) 3. 

Lukács Ödön (1843−1896) református esperes, megyebizottsági tag, teológiai író, költő. 

Görömbey (Görömbei) Péter (1845−1919) nagykállói református lelkész, később felső-szabolcsi esperes, 

egyházmegyei levéltárnok, tanácsbíró, egyháztörténeti és teológiai író. 

Kiss Albert (1838−1908) debreceni református lelkész, 1878-tól 1901-ig szélsőbali országgyűlési képviselő. 



214 

ellehetetlenülne a törvényhozási munka; az országgyűlésen ülő protestáns férfiaknak kell a 

felekezeti érdekeknek érvényt szerezniük a törvényhozó testületben. Mint láttuk, erre több 

képviselő és főrend kísérletet tett, de nem járt sikerrel. Tisza előadta, hogy a törvényjavaslat 

elkészítésekor a kormány azt tekintette irányadónak, hogy miként a katolikus és ortodox egyházak 

minden egyházmegyéjét egy-egy személy képviseli, úgy a protestánsoknál is egy legyen. A 

korábbi kormányok idején született két reformterv is így járt el, az egyik a protestáns püspököket, 

a másik a főfelügyelőket részesítette volna tagságban. Tisza azonban úgy vélte, hogy sértené az 

egyházi és világi elem felekezeti egyenjogúságát, ha csak a püspökök vagy főfelügyelők lennének 

tagok, ezért került a törvényjavaslatba, hogy három püspök és három főgondnok legyen tag. Kérte 

az egyházkerületet, hogy térjen napirendre a beadott indítványok felett. Tisza beszédében 

természetesen nem utalt arra, hogy eredetileg ő maga is valamennyi protestáns egyházi és világi 

elöljárónak tagságot szánt, de törekvése az uralkodó ellenállása következtében meghiúsult. A 

hozzászólók között voltak a függetlenségi párt regionálisan, illetve országosan ismert politikusai 

is. Uray Imre1131 elutasította a felekezet főrendiházi képviseltetését. Rámutatott, hogy a 

főrendiházi tagság lehetőséget nyújtana arra, hogy az alacsony fizetésű református püspököket a 

kormány befolyása alá vonja. Thaly Kálmán1132 „történetbúvári” ismereteire hivatkozva 

rámutatott, hogy a reformátusok sohasem rendelkeztek képviselettel a főrendiházban. A 

főrendiházi tagság az egyház kebelében hierarchia kialakulásához vezetne, amit nem szabad 

megengedni. Hozzátette, hogy a katolikus püspökök főrendiházi tagságát sem helyesli.1133 A vita a 

következő nap folytatódott, amikor olyan tekintélyes személyiségek szólaltak fel Tisza indítványa 

mellett, mint Várady Gábor, Ritoók Zsigmond, Ujfalussy Sándor, György Endre.1134 Tisza István 

(aki a nagyszalontai egyházmegye egyik képviselőjeként vett részt a közgyűlésen) „durcás 

gyermek” viselkedéséhez hasonlította a főrendiházban részt venni vonakodók viselkedését. Tisza 

Kálmán zárszavát az ellenzék soraiban meghúzódó nézeteltérésre élezte ki. Rámutatott: 

veszélyesnek tartják, hogy a református egyház képviselői a főrendiházban tagsággal 

rendelkezzenek, ugyanakkor elégedetlenek azzal, hogy nem teljes számban jelenhetnek meg. A 

felekezet főrendiházi képviselőinek választásáról az volt a véleménye, hogy politikai harcot vinne 

az egyházba. Tisza azt hangoztatta, hogy az egyház nevetségessé tenné magát, ha visszautasítaná 

a részvételt a főrendiházban. Újólag a napirendre térést, a konventi határozat tudomásul vételét 

javasolta. A gyűlés 36:18 arányban (15 küldött távolléte mellett) Tisza István javaslatát szavazta 

meg. Meglepő módon a javaslatra igennel szavazók között találjuk Kiss Albertet és Thaly 

Kálmánt is.1135 A kerületi gyűlés visszhangjaként az ellenzéki politikai sajtóban megjelent néhány 
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 Uray Imre (1850−1908) 1875-től a Bereg megyei ellenzék egyik szervezője, 1884-től a beregi egyházmegye 

gondnoka, 1887-től 1908-ig függetlenségi párti országgyűlési képviselő. 
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 Thaly Kálmán (1839−1909) történész, 1878-tól haláláig függetlenségi párti országgyűlési képviselő. 
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 A tiszántúli ref. egyházkerület gyűlése. Pesti Napló 1885. (36. évf.) ápr. 26. (reggeli kiad.) (114. sz.) 2−3. 
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 Várady Gábor (1820−1906) pályáját a királyi testőrségben kezdte. A szabadságharcban mind szabadcsapat- 

és mint nemzetőrparancsnok vett részt. Miután 50-es évek végén kegyelmet kapott, hazatért württembergi 

emigrációjából és ügyvédi irodát nyitott. 1861-től több mint harminc éven át a técsői kerület országgyűlési 

képviselője volt a Határozati Párt, a Balközép majd a Szabadelvű Párt színeiben. A máramaros-ugocsai 

református egyházmegye tiszteletbeli gondnoka volt. 

Ritoók Zsigmond (1837−1905) ügyvéd, publicista, 1877-től a nagyváradi egyház segédgondnoka, 1891-től a 

nagyváradi ítélőtábla elnöke volt.  

Ujfalussy (Újfalussy) Sándor (1845−1895) Jász-Nagy-Kun-Szolnok, majd Szatmár megye főispánja, a 

nagybányai református egyházmegye főgondnoka.  

György Endre (1848−1927) 1870-től a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vasúti osztályán dolgozott. 

Számos európai tanulmányutat tett, több szakfolyóiratban publikált. 1878-tól 1888-ig a Szabadelvű Párt 

országgyűlési képviselője volt. A máramaros-ugocsai református egyházmegye képviselője volt az 

egyházkerületi gyűlésen. A Fejérváry-kormányban a földművelésügyi minisztérium élén állt.  
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 A tiszántúli ref. egyházkerület gyűlése. Pesti Napló 1885. (36. évf.) ápr. 27. (reggeli kiad.) (115. sz.) 4.; A 

tiszántúli ref. egyházkerület gyűlése. Egyetértés 1885. (19. évf.) ápr. 27. (115. sz.) 1. 
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cikk. Így a Pesti Napló közölte egy „előkelő protestáns férfiú” írását. A cikkíró elismerte, hogy 

Tisza Kálmánnak igaza van abban, hogy az alkotmányos úton létrejött törvény ellen nem ér 

semmit a passzív rezisztencia. Kétségbe vonta azonban Tisza állítását, hogy a 13 protestáns 

főrendisége nagy vívmány lenne. Rámutatott, hogy miután az unió 1848-ban a főrendiházba 

„ültette át” az erdélyi főnemességet, megnőtt a protestáns főrendek száma, Tisza Kálmán azonban 

a 3000 forintos cenzussal kiszorította csaknem valamennyit, és „most közel 100 kiszorított 

protestáns helyébe beenged 13-at”. A szerző attól tartott, hogy felekezete ilyen kismértékű 

képviselete mellett „valóban csaknem kikerülhetetlennek látszik, hogy a protestánsok 

instrukciókkal lássák el esetről esetre tizenhármas embereiket. Ez pedig a politizálást sokkal 

inkább bevinné az egyházba, mint a főrendi tagok választása, amitől pedig a miniszterelnök éppen 

emiatt fél.”1136 

A tiszáninneni református egyházkerület április 28−29-én Miskolcon tartott gyűlése a 

Debrecenben tartott tanácskozástól eltérő eredménnyel zárult. A gyűlés tárgyalta az alsó-zempléni 

egyházmegye 1885. április közepén Sárospatakon tartott tavaszi közgyűlésén (az elnöklő 

segédgondnok, ifj. br. Vay Miklós, br. Vay Miklós főrendházi alelnök fia tiltakozása ellenére) 

hozott határozatát, amely aggodalmát fejezte ki a konvent novemberi eljárása miatt, ugyanakkor 

kilátásba helyezte, hogy ha nem képviselheti a felekezetet a főrendiházban mind az öt püspöke és 

mind az öt főgondnoka, akkor a tiszáninneni egyházkerület felsőházban való képviseltetése ellen 

foglal állást.1137 Az egyházkerület közgyűlése nem osztotta az egyházmegyének a konventre 

vonatkozó nézeteit, mert a többség úgy vélte, hogy „a konvent csak teljesítette abbeli 

törvényszabta kötelességét, hogy hivatásánál fogva őrködjék egyháztársadalmunk közös 

nagyérdekei felett, s közre akart hatni arra, hogy a felmerült főrendiházi kérdésnek minket érdeklő 

pontja a kormány és országgyűlés által akként oldassék meg”.1138 A tiszántúli egyházkerület a 

reformátusok főrendiházi képviseletének kérdésének eldöntését − Fejes István javaslatát 45:17 

szavazat arányban elfogadva − rendkívüli zsinat döntésére kívánta bízni. Azt is kimondták, hogy a 

zsinat döntéséig az egyházkerület főnökei függőben tartják részvételüket a főrendiházban, és a 

többi egyházkerületnek is ezt javasolták. A határozatot további intézkedés végett a konvent elé 

terjesztették és megküldték a többi református egyházkerületnek.1139 Ezen a gyűlésen a hangadók 

függetlenségi, illetve mérsékelt ellenzékiek voltak, köztük Mocsáry Lajos és br. Vécsey József.1140 

A református felekezet nagy múltú hetilapja, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok elítélően 

nyilatkozott az alsó-zempléni egyházmegye és a tiszáninneni kerület határozatáról. A folyóirat 

álláspontja szerint az egyházkormányzati egységek túlléptek hatáskörükön, ugyanis „a 

superintendens a főrendiházban nem Alsó-Zemplént, de még a tiszáninneni superintendentiát se, 

hanem az egyetemes ev. ref. egyházat fogja képviselni”, ezen kívül a kerület a határozattal egyet 

nem értő id. br. Vay Miklós főgondnokot kellemetlen helyzetbe hozta.1141 

A dunamelléki egyházkerület június 6−10 között tartott közgyűlésén gr. Tisza Lajost 

választotta meg főgondnoknak. Ennek ismertében aligha meglepő, hogy a közgyűlés a 

tiszáninneni szuperintendencia határozatával kapcsolatban úgy foglalt állást, hogy „[m]iután az 

említett kérdés az egyház egyetemes érdekeit érinti, melyek megóvására az egyetemes convent 
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van hivatva egyöntetű eljárással, a dunamelléki egyházkerület a dolog érdemében külön 

határozatot hozni nem kíván”.1142 

 A tiszáninneni egyházkerület határozatát a református egyház egyetemes konventje az 

1885. június 15−17 között ülésező rendkívüli ülésén tárgyalta. A konvent közjogi bizottsága azt 

javasolta, hogy a konvent határozatában jelentse ki, hogy a református egyház képviselői 

főrendiházi részvételének függőben tartását „az egyház egyetemes érdekében állónak nem tartja, 

különben is a tiszáninneni egyházkerület ez főnökeit a megjelenéstől jogosan el sem is tilthatta”, 

továbbá „a konvent e részben további intézkedést szükségesnek nem tart; rendkívüli zsinat 

összehívása iránt a kellő lépések megtételére magát jogosítva azért nem érzi”, ugyanis az egyházi 

törvények ezt csak az egyházkerületek többségének kezdeményezésére teszik lehetővé.1143 Tisza 

Kálmán 1885-ben nem volt tagja a konventnek, fivére, Tisza Lajos azonban igen. A dunamelléki 

egyházkerület főgondnoka felszólalásában a közjogi bizottság állásfoglalását támogatta, és 

kijelentette, hogy élni kell a törvény biztosította lehetőséggel, mert „hátrányos volna, ha amíg el 

nem érhetjük a végső célt, nem használnók fel a rendelkezésünkre bocsátott eszközöket”. 

Kárhoztatta a tiszáninneni egyházkerületet, hogy nem értve egyet a (főrendiház reformjára 

vonatkozó) törvénnyel, ellenszegül annak. Mocsáry Lajos ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy 

az egyházkerületeknek joga van passzív ellenállásra.1144 Úgy látta, hogy ellentmondás van a 

konvent előző novemberi és mostani állásfoglalása között. Más tekintetben is kifogásolta a 

konvent magatartását. Úgy vélte, hogy a konvent „nem elég erős fölfelé, de lefelé grassálni [itt: 

hatalmaskodni] akar”, „a püspököket és főgondnokokat úgy akarja tekinteni, mint saját embereit, 

holott ők csak az egyházkerületektől fogadhatnak el directívát”, „a kerület nem engedheti meg, 

hogy a convent omnipotens egyházi főtanácsossá nője ki magát, melyben praepotens emberek 

éreztetni akarják hatalmukat”. A konvent és az egyházkerületek konfliktusának elkerülése 

érdekében azt javasolta, hogy a konvent ne nyilvánítson rosszallást a tiszáninneni egyházmegye 

eljárása felett, hanem csak a zsinat kérdéséről nyilatkozzék, a közjogi bizottság által is javasolt 

értelemben. Mocsáry a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásakor a képviselőházban elvi 

megfontolásból helytelenítette az egyházak törvényhozási képviseletét, de a katolikus és ortodox 

megyéspüspökök tagságát kész volt elfogadni („nagy szerepet játszanak a közéletben, a 

politikában és mindenek felett, mert nagybirtokosok”), a protestáns felekezetek képviselőinek 

tagsága ellen azonban tiltakozott, mert „danausi ajándéknak” tartotta, amely káros hatással lehet a 

protestáns autonómia belső szervezetére („hierarchicus hajlamokat fog ébreszteni”) és 

veszélyezteti, hogy a protestantizmus a jövőben a múltbelihez hasonló szolgálatokat tegyen „a 

hazának és szabadságnak”.1145 A parlamenti vitában egy további ponton is a felekezeti szempontot 
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 [Cím nélkül]. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1885. (28. évf.) jún. 14. (24. sz.) 757−761. h. 
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 A magyarországi ev. ref. egyház alkotmányos szervezete. 87. § 
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az egyetemes konventet és magát az országos zsinatot. A magyarországi ev. ref. egyház alkotmányos szervezete. 

50. § h) pont. 
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 KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 18. (75. ülés) 238. A metafora utalás a trójai faló bevontatását ellenző 

Laokoon szállóigévé lett szavaira: „Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.” (Vergilius: Aeneis, II. ének, 

49. sor)  

Mocsárynak a törvényjavaslat részletes tárgyalása során hasonló értelmű felszólalása: KN 1884–1887. 4. köt. 

1885. febr. 26. (82. ülés) 383–384. 
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szem előtt tartva szólt hozzá. Rámutatott, hogy a magas cenzus bevezetése következményeként az 

erdélyi protestáns főnemesek tömegesen esnének ki a házból, „mert tudvalevő dolog, hogy azon 

kevés protestáns mágnás család, amely az ellenreformatio után megmaradt, nem tartozik a 

vagyonosabbak közé”. Nehezményezte, hogy ez egy protestáns felekezethez tartozó 

miniszterelnök kezdeményezte ezt.1146 

Szilágyi Dezső, aki egyházkerületi főjegyzőként a dunamelléki egyházkerület 

képviseletében vett részt a konvent ülésén, a református felekezet felsőházi tagságának 

kérdésében Mocsárytól eltérő nézeteket hangoztatott a képviselőházban és a konventben is. 

Szilágyi az 1870-es évek elején készített operátumában a református felekezetek világi elöljáróit 

részesítette volna tagságban, de hogy ez alatt valamennyi egyházkerület vezetőjét értette-e, az a 

tervezet szövegből nem derül ki. 1885-ben a törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása során a 

református felekezet képviseletére vonatkozóan nem foglalt el ellenzéki állást, a pont 

tárgyalásához nem szólt hozzá. A dunamelléki egyházkerület 1885. júniusi közgyűlésének 

jegyzőkönyve alapján a közgyűlésen nem jelezte, hogy elégedetlen a felekezeti képviseletnek a 

törvényben szereplő módjával vagy mértékével. Azt hangoztatta, hogy a konvent igenis 

ragaszkodott előző novemberi határozatához, hiszen akkor is és most is kijelentette, hogy 

megragad minden utat az érdekérvényesítésre. Az egyházkerületeket nem tartotta jogosultnak 

arra, hogy eltiltsa a főfelügyelőt a főrendiházi megjelenéstől. A határozati javaslat szövegén olyan 

módosítást javasolt, hogy a határozat a tiszáninneni egyházkerület eljárását a közjogi bizottság 

által javasoltnál enyhébb megfogalmazással ítélje el.1147 A 38 tagú egyetemes konventben a 

tiszáninneni egyházkerületet mindössze hat személy képviselte (közülük id. br. Vay Miklós 

főgondnok nem értett egyet az egyházkerületi gyűlés határozatával).1148 Az ülés nagy többséggel a 

közjogi bizottság javaslatát fogadta el a Szilágyi által tett módosítással. A tanácskozás végén az 

elnöklő id. br. Vay Miklós kijelentette, hogy ha a tiszáninneni kerület határozati indítványát 

elfogadta volna a konvent, akkor „[a] választás kétes nem lehetett volna előtte, midőn a király 

által szentesített törvény parancsol”.1149 

Meg kell jegyeznünk, hogy a protestáns felekezetek világi vezetőinek jelentős része nem 

élt a felekezeti tisztségéből eredő főrendiházi tagsági jogával, mert mint a cenzust teljesítő mágnás 

(gr. Tisza Lajos, a Lónyayak, a Vayak, a Radvánszkyak), vagy más jogon (br. Vay Miklós mint 

koronaőr) már tag volt, vagy pedig országgyűlési képviselőként nem vette igénybe a főrendiházi 

tagsági jogot (így 1885-ben br. Kemény Gábor, gr. Tisza Lajos, Tisza Kálmán református 

egyházkerületi főgondnokok és Péchy Tamás tiszai evangélikus egyházkerületi felügyelő).1150 

Érdemes itt idézni Katus László szavait a protestáns felekezetűek közéleti 

felülreprezentáltságáról: „Már Eötvös József megállapította néhány évvel a kiegyezés után, hogy 

»a protestánsoknak – noha alig vannak feleannyian, mint a katolikusok – minden vonatkozásban 
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 KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 25. (81. ülés) 363. 
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 A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes conventje. Június 15−17-én. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 

1885. (28. évf.) jún. 21. (25. sz.) 778−790. h. 
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 A konvent 38 tagja közül tíz személy hivatalánál fogva (a püspökök, az egyházkerületi főgondnokok és az 
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 Ref. konvent jkv. 1885. jún. 15−18., i. m. 19−20. 
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 MOL K 3 1885-245., 1885-290., 1885-316., 1885-326., 14. cs. 

Révész Bálint, a tiszántúli egyházkerület püspöke hajlott korára (ekkor 69 éves volt) és „már szinte 

végelgyengülésére” tekintettel Tisza belügyminisztertől azt kérte, hogy helyette a hivatali idejét tekintve utána 

következő püspök kapjon meghívólevelet, ebbe azonban Tisza nem egyezett bele. Révész részt vett az új 

főrendiház első ülésén, majd a főrendiház elnökségének jelezte, nem tudja, mikor tud ismét felutazni a 

fővárosba. MOL K 5 1885-155., 2. cs. 
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több befolyásuk van, mint a katolikusoknak.« Ezt alátámasztotta a statisztika is: a parlamenti 

képviselők többsége protestáns vallású volt. Eötvös megállapítását megerősíti a jelenkori 

protestáns egyháztörténész is. »A magyar protestantizmus közösséget vállalt a szabadelvű párti 

kormányokkal. Ez a tényező is szerepet játszott abban, hogy az állam vezető politikai 

tisztségeiben az összlakossághoz viszonyított számarányukon felül képviseltették magukat a 

protestánsok.« Ebben kétségkívül szerepet játszott a protestáns egyházszervezet egyik sajátos 

vonása, a lelkészek és a világiak egyenlő részvétele az egyházi vezetésben. A református 

egyházkerületi főgondnokok között egy sor vezető politikus, miniszter, sőt miniszterelnök nevével 

találkozunk (Tisza Kálmán és István, Lónyay Menyhért, Szilágyi Dezső, Darányi Ignác). A 

protestáns vezetők teljes mértékben azonosultak a korra jellemző liberális nacionalizmussal.”1151 

Bucsay Mihálynak és Katus Lászlónak a protestáns felekezetnek a szabadelvű párti kormányokkal 

vállalt közösségére vonatkozó állításának megalapozottsága nem vonható kétségbe. Úgy véljük 

azonban, hogy esetünkben, amikor szembekerült egymással a kormánypárt és a felekezet érdeke, 

összetettebb volt a helyzet. A konvent 1884 novemberében elégtelennek tartotta, nem támogatta a 

törvényjavaslatban szereplő rendezést. Az országgyűlési vita során pedig egyes kormánypárti 

politikusoknál (pl. Hámos László, Róth Pál képviselők, br. Vay Miklós és Béla főrendek) a 

felekezeti szempont nyert elsőbbséget a pártpolitikai hovatartozással szemben.  

Az 1885 tavaszán tartott egyházkerületi gyűlések során viszont már érvényesült a 

párthovatartozás, a törvény adta rendezéssel szembeni ellenzék magját a függetlenségi párthoz 

kötődő református egyháztagok képezték. 1885 nyarán a konventen megjelentek többsége 

megelégedett az alkotmányos úton megszületett törvény által biztosított képviselet mértékével. 

Mocsáry Lajos és Szilágyi Dezső ellentétes állásfoglalása a konventen mutatja, hogy helytelen 

lenne az egyházkormányzaton belüli ellentéteket egy az egyben a kormánypárt-ellenzék politikai 

ellentétre visszavezetni, erősen befolyásolta a frontvonalak alakulását a konvent és az 

egyházkormányzati egységek hatáskörének különböző értelmezése is. 

 

 

7. Reformtervek – összefoglalás 

 

7.1. Az 1867 után született reformtervek áttekintése 

Szükségesnek tartjuk, hogy most, miután állam- és jogtudományi értekezések és tankönyvek, 

röpiratok, folyóiratcikkek, kéziratos operátumok, pártprogramok, politikai beszédek segítségével 

áttekintettük a második kamarára és a magyar felsőházra vonatkozó nézeteket és a főrendiházi 

reformtörvény előkészítését, kiemeljük az elképzelések közös és eltérő vonásait. 

Zsedényi Béla megállapítása szerint a főrendiházi reform kérdésével foglalkozó „számottevőbb 

művek és cikkek mind 1881 és 1885 között jelentek meg.”1152 Ezzel szemben kutatásunk alapján 

egyértelmű, hogy a reformtervek megjelenésének valójában két fő hulláma volt: 1869 és 1870, 

illetve 1881 és 1885 között. A tervek a reformkori és 1848–1849-es koncepciókkal kevés 

hasonlóságot mutatnak, de az 1860-as 1870-es évek fordulóján és az 1880-as évek elején született 

tervek között egyértelmű a tartalmi kontinuitás, az olyan közvetlen kapcsolattól eltekintve is, mint 

ami az 1870-es főrendiházi Deák-párti terv módosított változatának Szőgyény általi 1882-es 

közreadása, vagy Somssich 1872−1873-as tervének 1882-es publikálása. 
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 Katus L.: A modern Magyarország születése, i. m. 479. 

Az idézetben hivatkozott helyek: Eötvös József: Levelek. Budapest 1976., 485.; Bucsay Mihály: A 

protestantizmus története Magyarországon, 1521– 1945. Budapest 1985., 210. 
1152

 Zsedényi B.: A törvényhatóságok képviselete, i. m. 61. 
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Annak megítéléséhez, hogy mennyire volt szegmentált a magyar politikai gondolkodás a reform 

kérdésében, az alábbiakban összefoglaljuk a fejezet bevezetőjében feltett kérdésekre adott 

válaszokat. 

 

7.1.1. Kell-e második kamara? 

A hazai állam- és jogtudományi munkák szerzői többféle alapról, illetve irányból (Kautz Gyula, 

Dezső Gyula, Concha Győző a klasszikus liberalizmus elmélete, Kuncz Ignác a nemzetállam 

koncepciója, Schvarcz Gyula a demokratikus jogegyenlőség és a liberális etatizmus felől) jutottak 

el valamennyien a bikameralizmus hazai szükségszerűségéhez. A liberalizmus alapgondolata, a 

hatalommegosztás, illetve a hatalmi egyensúly elve a kétkamara-rendszer melletti érvek 

felsorolásában minden alkalommal szerepelt. Úgy tűnik azonban, nem tekintették a második 

kamarát a hatalmi egyensúly biztosításához nélkülözhetetlen eszköznek. Erre utal legalábbis, hogy 

az egy vagy két kamara kérdésére vonatkozó eszmefuttatások általában azzal a gondolattal 

zárultak, hogy a törvényhozás szerkezeti formája alapvetően az államforma, az államszervezet, 

illetve a helyi társadalmi viszonyok függvénye. A szerzők kevés kivétellel úgy ítélték meg, hogy a 

hazai viszonyok között a kétkamarás országgyűlésnek van létjogosultsága.1153 

A gyakorlati politikai tervekben is túlnyomóan a fenti felfogás érvényesült. 1870-ben a 

főrendiházi Deák-párt tervezetében és Meczner József az Ellenőrben megjelent cikkében csakúgy, 

mint 1882-ben Tóth Lőrinc értekezésében azt konstatálta, hogy a hazai közvélemény a két ház 

szükségessége mellett foglal állást. Akadtak kivételek, akik a hazai lehetőségeket másként mérték 

fel, így a szélsőbal egyes politikusai még 1885-ben is a felsőház megszüntetését szorgalmazták. 

Ugyancsak a szélsőbaloldal köréből Tóvölgyi Titusz publicista viszont már 1869-ben tényként 

kezelte, hogy a „közvélemény nézetére” tekintettel a főrendiház reformálandó, nem pedig 

eltörlendő. Még Schvarcz Gyula is, akinek liberális idealizmusáról véleményünk szerint sokat 

elárul, hogy pályája során vagy féltucat különböző pártban próbálta megtalálni politikai 

elképzelései megvalósításához a keretet, kényszerűen elfogadta a kétkamara-rendszert, mint a 

reformnak az aktuális hazai viszonyok között egyetlen lehetséges keretét. 

 

7.1.2. Mi a második kamara hivatása? 

Az intézmény hivatásáról sok tekintetben hasonlóan nyilatkoztak az elméleti írók és − 

pártállásukra tekintet nélkül − a politikusok. Elfogadták (még a konzervatív arisztokrata szerzők 

is), hogy a 19. században a törvényhozás döntő tényezőjévé a képviselőház vált. Eszerint az 

„elhamarkodás” megakadályozása, a „szilárd haladás” biztosítása (Tóth Lőrinc) vagy más 

szavakkal „mérséklés de nem merev ellenállás” (Mailáth György) a felsőház elsődleges feladata. 

Általában nem tekintették alkalmasnak a forradalmi indulatok szelepként való levezetésére, 

megelőzésére viszont annál inkább. Egyesek a felsőház feladatának tartották a hatalmi tényezők 

közötti közvetítést, az egyensúly fennmaradása és az alkotmányosság védelme érdekében. A 

századforduló után a születési alapon szerveződő felsőház feladatai között említésre került az is, 

hogy létezése növeli a királyi hatalom plauzibilitását a közvélemény előtt (Haendel Vilmos). 

Az a Johann Caspar Bluntschlitól eredeztetett elv, hogy a felsőháznak nem szabad a képviselőház 

ismétlésének lennie, sem pedig ugyanazon az elvi alapon nyugodnia,1154 a közjogi ellenzéken 

kívül axiómaként jelentkezett a tervekben. Némi nehézséget okozott annak konkretizálása, hogy a 
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 Az Osztrák–Magyar Monarchia lajtántúli felében − a magyar főrendiháznál jóval rövidebb múltra 
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kísérlet során vetődött fel. Ld. Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 94.; Somogyi É.: A 

dualizmus és a föderalizmus, i. m. 566. 
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 Idézi: Kreith B.: Főrendiházunk reformjához, i. m. 39−40. 
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liberalizmus dominálta magyar képviselőház mellett működő felsőház milyen elvi alapon 

nyugodjék. Több elméleti munka (pl. Kuncz Ignác, Nagy Ernő) sietett leszögezni, hogy a felsőház 

alapvetően nem konzervatív intézmény. Meltzl Oszkár azt hangoztatta, hogy a felsőház a 

konzervatív erények megtestesítője, de nem konzervatív politikai alakulat. A reformtervek 

általában megelégedtek annak kijelentésével, hogy a pártpolitikai szenvedélyek és hullámzás 

felett álljon, „pártszempontok” helyett államférfiúi megfontolást, illetve szakmai szempontokat 

érvényesítsen a kérdések megvitatásakor. Koroda Pál egyenesen azt remélte, hogy ha a felsőház 

gyakorolná kezdeményezési jogát, produktívabb térre vonná a nemzet erőit a közjogi harctól. Már 

maga az ügyek kétszeri megvitatása is elősegíthette, hogy a felsőház a megfontolás szerve legyen, 

de a tervek ezt általában a tagság összetétele által is biztosítani kívánták. Ebből eredően 

kívánalomként jelentkezett, hogy a felsőház más alapon szerveződjön mint a népképviseleti 

képviselőház. 

Ahogy egykor John Stuart Mill hangsúlyozta, hogy mind a két háznak szükséges 

valamilyen erőre támaszkodnia,1155 úgy Trefort Ágoston is arról írt, hogy a felsőház is társadalmi 

erőt, érdeket kell, hogy képviseljen. Itt azonban a hazai liberális gondolkodóknak szembe kellett 

nézniük azzal a kérdéssel, hogy képviselhet-e a felsőház részérdekeket. A magyar kormányzati 

liberalizmus önképének lényeges eleme volt, hogy magát a közérdek védelmében az osztály-, 

felekezeti, etnikai vagy területi politikával, a partikularizmusok ellenében folytatott „nemzeti 

politika” letéteményesének tekintette.1156 A kormányzati liberalizmust elemző egyes korabeli 

politikai gondolkodók, mint pl. Guizot, ugyanakkor helyeselték, hogy az államhatalom és a 

társadalom kölcsönös, egyre növekvő befolyása keretében „a kormány […] megtalálja és 

kihasználja a társadalomban spontán kialakuló »fensőbbségeket« és »befolyásokat«, hogy valóban 

»közzé« tegye, valódi mivoltukban kifejezésre juttassa őket, s megadja nekik a lehetőséget, 

amelyet megérdemelnek.”1157 Ezek után nem meglepő, hogy a még egyértelműen a kormányzati 

liberalizmus gondolatköréhez kapcsolható hazai tudósoknál és politikusoknál is eltérő válaszokat 

találunk arra a kérdésre, hogy a felsőház képviselhet-e részérdekeket. Kerkápoly Károly magától 

érthetődőnek tartotta, hogy a felsőház „a társadalmi élet különböző terein érdemesült” tagjai révén 

érdekképviseleti szerepet lásson el, és a részérdekek képviseletével magyarázta a nemzeti 

összérdeket képviselő első kamara vele szembeni túlsúlyát. Hasonlóan foglalt állást Farkas Ödön 

is. Kautz Gyula különbséget tett az érdekképviselet és az osztályérdek képviselete között, és csak 

az utóbbit kívánta kizárni a felsőházból. Dezső Gyula és Nagy Ernő viszont a képviselet modern 

fogalmára hivatkozva elutasította, hogy a második kamara részérdekeket képviseljen. Kuncz 

Ignác a felsőház hivatásának a nemzeti akarat szublimálását tartotta. Taray Andor az intézmény 

feladatát abban látta, hogy az állam és az emberiség szempontjait érvényesítve a törvényhozásban 

előmozdítsa az állampolgárok összessége akaratának érvényesülését. Szilágyi Dezső az 1870-es 

évek elején a Szlávy-kormány számára készített operátumában tagadta, hogy a felsőházat történeti 

fejlődése alapján érdekképviseleti szervnek lehessen tartani. A Függetlenségi Párttal 
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rokonszenvező, a törvényhatóságok választott képviselőiből álló felsőházat kívánó Pártos Béla 

ugyancsak „téves, ferde, elavult s merőben egyoldalú fölfogásnak” tartotta a magyar felsőházat 

„kasztok, osztályok vagy érdekek” képviselőjeként felfogni.1158 A vádaskodás kölcsönös volt: a 

választott felsőház gondolatát ellenzők az állami egységet veszélyeztető, a területi 

partikularizmust elősegítő koncepciónak minősítették a Kossuth Lajos által is támogatott 

elképzelést. Schvarcz Gyula azt kívánta, hogy a felsőház ne ápoljon kasztérdeket, hanem a nemzet 

kitűnőségeit tömörítse magába. Az ókonzervatív és kormánypárti Szőgyény-Marich László 

viszont az érdekképviseletet „követelménynek” ismerte el, és az élethossziglan kinevezett tagok 

révén látta megoldhatónak.1159 A Tisza-féle törvényjavaslat nem érdekképviseleti intézménynek, 

hanem érdekek megjelenítőjének tüntette fel a felsőházat. Tisza már balközépi politikusként azt 

hangoztatta, hogy a magyar főrendiház aktuális formájában „nem képvisel semmit”.1160 

Reformjavaslata a vagyontalan arisztokráciát és a címzetes püspökök kizárását szintén azzal 

indokolta, hogy „nem képviselnek semmit”, szemben a cenzust teljesítő örökös tagokkal és a 

katolikus főpapokkal, akik a földbirtokot képviselik. Beksics Gusztáv szabadelvű párti publicista 

és politikus egyenesen azt hangoztatta, hogy a felsőház összeállításánál nem a függetlenség a cél, 

hanem az, hogy „a felsőbb és nagyobb érdekek” képviselve legyenek.1161 

A nemzeti szempont erőteljesen érvényesült a főrendiház szerepének meghatározásakor és 

a reformtervekben. Az intézmény nemzeti, illetve hazafias feladatának hangsúlyozása 

hagyományra tekintett vissza (amellett, hogy 1848 előtt a liberális ellenzék több tagja – a felső 

tábla reformjavaslatokat megvétózó magatartásának bírálata során – hangsúlyozta, hogy az 

intézmény tagjai csak önmaguk véleményét képviselik). A gondolat legismertebb képviselője a 

reformkorban Széchenyi István, az abszolutizmus időszakában Kemény Zsigmond volt. A 

történeti kutatás eddig véleményünk szerint nem szentelt kellő figyelmet annak, hogy 1867 után is 

milyen erőteljesen volt jelen a nemzeti szempont a magyar felsőház hivatásának meghatározása 

során. A liberális jogtudósok (Concha Győző, Kuncz Ignác, Tóth Lőrinc), kormánypárti 

képviselők (1872−1873-ban Szilágyi Dezső, később Beksics Gusztáv, Tisza Kálmán), a 

kormánypártot támogató főrendházi tagok (gr. Teleki Sándor, id. Szőgyény-Marich László) és 

1881-ben a trónbeszédre adott főrendiházi válaszfelirat csakúgy felhívta a magyar felsőház 

nemzeti hivatására a figyelmet, mint a kormánypártból kiábrándult Asbóth János vagy a kormány 

főrendiházi reformtervével szembehelyezkedő Majer István címzetes püspök és a Die Reform des 

ungarischen Oberhauses arisztokrata szerzője. 

A felsőház nemzeti hivatása alatt több egymással összefüggő feladatot értettek. Volt, aki csak 

általános szinten fogalmazta meg a felsőház nemzeti hivatását, mint Koroda Pál, aki az 

intézménytől azt várta, hogy megóvja a nemzetet a hazai viszonyoktól idegen intézmények 

átvételétől. Legtöbben a felsőház nemzeti hivatását abban látták, hogy a népképviseleti 

képviselőházzal szemben (a választójog kiterjesztése esetén) a második kamara lehet a 

törvényhozásban a magyar politikai hegemónia megőrzésének eszköze. Erre azért tartották 

alkalmasnak, mert a tagság legnépesebb csoportját a főnemesség alkotta, a nemességet pedig 

magyarnak (magyarrá válónak), illetve a magyar állameszme megtestesítőjének tartotta a korabeli 

magyar politikai elit.1162 Br. Orczy Andor 1866-ban a főrendiház válaszfelirati vitájában 
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 Pártos B.: A főrendiház reformja, i. m. 15. 
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 [Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 20. 
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 Tisza Kálmán beszéde a telepítvényesekre vonatkozó törvényjavaslat vitájában. KN 1869–1872. 17. köt. 

1871. jún. 6. (357. ülés) 62. 
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 Beksics Gusztáv: Az új felsőház. Székely Nemzet 1884. (2. évf.) nov. 1. (168. sz.) 1. 
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 A magyar történelmi emlékezetben szintén markánsan jelen van ez a felfogás, ami mellett azonban az utóbbi 

időben, jelentős részben köszönhetően Demmel József kutatásainak, amelyek a szlovák anyanyelvű nemesség 

magyarrá válásának hosszabb és konfliktusokat nem nélkülöző folyamatára, illetve a nemzeti identitás 



222 

elhangzott szavai jól illusztrálják ezt a felfogást: „hazánk alkotmányával törvényhozó jogaink oly 

szoros kapcsolatban vannak, hogy ezeknek keletkezése és fejlődése alkotmányunkkal egykorúak s 

attól elválhatlanok; minket ezen alkotmánynak fennállása vagy balsorsa emel vagy elejt; minket 

nevünk, születésünk, hagyományaink ahhoz elutasíthatlan kötelmekkel csatolnak; s az alkotmány 

felfüggesztése sem oldozhat föl azon kötelességtől, hogy annak sértetlen visszaállítására föl ne 

szólaljunk.”1163 Haendel Vilmos az örökletes tagságon alapuló felsőházak nemzeti szerepét nem 

kifejezetten magyar, hanem általános nézőpontból vizsgálta. Álláspontja szerint az, hogy a 

főnemesség számára a családi, nemzetségi érdekek képviselete évszázadokon keresztül mindenkor 

meghatározó volt, alkalmassá teszi az egyéni nézőpontot meghaladó látókör alkalmazására, a 

nemzeti érdek felismerésére és érvényre juttatására. 

Oscar von Meltzl (Meltzl Oszkár) a felsőháznak döntő politikai szerepet tulajdonított arra 

az esetre, ha a Függetlenségi Párt választási győzelme és hatalomra kerülése esetén veszélybe 

kerül Magyarország (Meltzl által nemzeti érdeknek tartott) bennmaradása az Osztrák–Magyar 

Monarchiában. Meltzl nem állt egyedül gondolatmenetével, sőt a kormánypárti liberális és a 

konzervatív politikusok némelyike nemcsak Magyarország nagyhatalmi helyzetére, hanem területi 

integritására nézve is veszélyesnek tarthatta a függetlenségi kormányzást.1164 A magyarországi 

reformtervekben idézett külföldi államelméleti, politikatudományi szakirodalom visszatérő eleme 

volt, hogy a felsőházaknak a politikai radikalizmus fékezése a hivatása. A hazai politikai élet 

közjogi kérdések általi meghatározottságát jelzi, hogy egyes hazai tudományos dolgozatok és 

publicisztikai művek közjogi szempontból tekintették (a dualizmus fennmaradását biztosító vagy 

előmozdító) fékként, illetve ellensúlyként a felsőházra. 

A főrendiház nemzeti szerepét hangoztató szerzők a reform során többnyire ragaszkodtak 

az intézmény történeti alapjaihoz. Tóth Lőrinc a „plutokratikus felsőház” és a választott felsőház 

ellen, a Die Reform des ungarischen Oberhauses szerzője az új, „kozmopolita” örökös tagok 

kinevezése ellen azzal érvelt, hogy az károsan hatna a felsőház nemzeti hivatásának teljesítésére. 

A nemzeti megfontolás erőteljes hatását példázza Beksics Gusztáv állásfoglalása. Beksics 1884-

ben Timoleon álnév alatt írt, az „ultramontán-feudális liga” ellen intézett röpiratában élesen 

bírálta a magyar főnemességet és elvitatta tőle, hogy „nemzet- és hazafenntartó osztály” lenne. A 

főrendiházi reformtörvény képviselőházi vitája során elmondott beszédében azonban „nemzeti 

érdekre” hivatkozva mégis elfogadta az arisztokrácia túlsúlyát a tagságban. Ez önmagában, annak 

ismeretében, hogy a kiegyezés után uralkodóvá vált magyar históriai nemzetkoncepció a 

történelmi vezető osztálynak, a nemességnek kitüntetett szerepet tulajdonított, nem is meglepő. 

Az már inkább szembeötlő, és valószínűleg a felsőháznak tulajdonított konzerváló szerepkörrel 

magyarázható, hogy ennek a nemzetkoncepciónak hangsúlyosan a konzervatív variánsa1165 

érvényesült.  

Ugyanakkor egyéb megfontolások is szerepet játszhattak. A főrendiház feladata, hogy egy 

esetleg nem magyar nemzetiségi többségű képviselőházat ellensúlyozzon, a fentiekben vizsgált 

reformtervek születése idején csak hipotetikus volt, hiszen a századfordulót megelőzően a 

                                                                                                                                                                                     
esetenkénti összetett vagy többes jellegére világítanak rá, árnyaltabb kép kezd kialakulni. Demmel J.: Pánszlávok 

a kastélyban, i. m. 18−21. 

A Demmel János által Justh József életútján keresztül bemutatott összetett önazonosság nem korlátozódott a 

szlovák anyanyelvű nemességre, ezt mutatja a magát „magyar oláhnak” valló Mihálka László máramarosi 

alispán példája. Ld. Mikszáth Kálmán: Egy alispán. Mihálka Lászlóról. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 

23. köt., i. m. 13−16. 
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 FN 1865−1868. 1. köt. 1866. ápr. 17. (15. ülés) 89. 
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 Kecskeméti Károly Tisza István ez irányú meggyőződésével magyarázza az általános választójog 

bevezetésének intranzigens ellenzését. Bérenger – Kecskeméti: Országgyűlés és parlamenti élet, i. m. 409−410. 
1165

 Gergely András ezt úgy jellemzi, hogy az arisztokráciában, a földbirtokosságban és a hozzájuk hasonult 

dzsentriben jelölte meg a nemzet vezető osztályát. Gergely A.: A 19. sz-i m. nemzetfelfogások, i. m. 127. 
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kormányokat nem foglalkoztatta a választójog kiterjesztése, sőt az 1880-as években immár az 

ellenzék programjában sem szerepelt az általános választójog.1166 Hasonlóan: ha nem is volt kizárt 

a közjogi ellenzék választási győzelme (mint ezt az 1905. évi eredmény mutatta), azonban a 

dualizmus első évtizedeiben az erős kormányzati kontroll biztosította, hogy a Deák-párt, majd a 

Szabadelvű Párt biztos többséggel rendelkezzen a képviselőházban. Mindez felveti azt a kérdést, 

hogy ha aktuálisan nem állt fenn egyik a felsőház által kompenzálandó veszély sem, akkor a 

kormánypárt köréből a felsőház és ezzel összefüggésben a főnemesség nemzeti jelentőségének 

erőteljes hangsúlyozása részben1167 nem annak leplezését szolgálta-e, hogy a liberális kormány a 

reform tervezésénél, ha akarta sem hagyhatta volna figyelmen kívül (a részben konzervatív) 

arisztokráciát, tekintettel annak gazdasági hatalmára és társadalmi befolyására. A kérdés 

megválaszolására kutatásunk jelenlegi fázisában nem vállalkozunk, de figyelemre méltónak 

tartjuk, hogy miközben a liberális kormányok többszörösen nemzeti feladatot szántak a 

felsőháznak, óvakodtak attól, hogy egy politikailag a (mindenkori, tehát akár függetlenségi) 

kormánytól független, erős és a neki szánt feladatból eredően konzervatív intézményt hozzanak 

létre. 

A főrendiház átalakítására vonatkozó koncepciókra tehát a történeti nemzetfelfogásnak a 

város- és iparfejlődés, a magyarrá váló polgárság szerepét hangsúlyozó liberális változata kevéssé 

látszott hatni. A hetvenes években Szilágyi Dezső és Asbóth János elképzelésében a felsőház mint 

a régi és az új gazdasági-társadalmi elit összeolvadását előmozdító színtér szerepelt, ezzel 

szemben Farkas Ödön a születési alapon szerveződő, főnemesi többségű második kamarát nem 

tartotta alkalmasnak arra, hogy előmozdítsa a társadalom „életerős elemekkel” való megújítását, 

ezért helyette kinevezett tagokból álló felsőházat javasolt. A polgárság mint olyan (nem pedig a 

főnemesi címet nyert polgárság) vagyon alapján történő képviseletére pedig Majthényi László 

1870-es tervén kívül nem nagyon találunk példát. Még Majthényi sem tartotta a kereskedelmi 

vagy ipari tevékenységből származó vagyont önmagában tagságra képesítő tényezőnek, csak ha 

közéleti érdemekkel párosult. Ezen kívül Majthényi a kereskedelemből, iparból származó vagyon 

tulajdonosai esetében magasabb cenzust határozott volna meg, mint a földadónál. 

Tóth Lőrinc a fentieken túl a napi politikához közvetlenebbül kapcsolódó feladatot is 

tulajdonított a felsőháznak. Az intézményt a magyar arisztokráciának a bécsi udvarhoz fűződő 

kapcsolatai miatt predesztináltnak tartotta arra, hogy képviselje a nemzeti érdekeket az uralkodó 

irányában, közvetítsen az uralkodó és a nép között. Kérdéses persze, hogy az arisztokrácia ezen 

rendi előzményekre visszavezethető szerepe hogyan illett bele a parlamentáris jellegű 

kormányzásba. A nemzeti hivatás egy további aspektusa jelent meg Szilágyi Dezső 1872−1873-

ban készített operátumában és Farkas Ödön 1876-os röpiratában: a görög katolikus és az ortodox 

püspökök főrendiházi tagságának nemzetiségi politikai vezető szerepükre tekintettel különös 

jelentőséget tulajdonítottak. Szilágyi ezen kívül a magát „voltaképen magyarnak” tartó horvát-

szlavónországi mágnási réteg tagságára is nemzeti szempontból, a magyar és a horvát állam 

között fennálló kapcsolat változatlan fenntartása érdekében helyezett súlyt. Farkas a felsőháznak 

egyházpolitikai szerepet is szánt, amennyiben azt remélte, hogy a kormány és katolikus 

felsőklérus érintkezése az intézmény keretei között elősegíti egyházpolitikai kérdésekben a 

konszenzus megszületését. Koroda Pál kiterjedt bíráskodási funkciót adott volna a második 

kamarának. 
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 Boros – Szabó: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 44. 
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 Részben, mert a reform célja hosszabb időtávra érvényes rendezés volt. 
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7.1.3. Mi legyen a második kamara szerveződésének elve? 

Nem találtunk olyan hozzászólást a reform kérdéséhez, amely valamilyen mértékben ne tartotta 

volna szükségesnek a magyar főrendiház összetételének átalakítását. Az államtudományi munkák 

– talán Mill hatására1168 − a felsőház összetétele tekintetében is hangsúlyozták az államforma, 

illetve a helyi társadalmi viszonyok döntő szerepét. Ez a felfogás a politikusok érvelésében is 

megjelent: talán elég, ha itt most csak Trefort Ágoston kijelentésére emlékeztetünk, amely szerint 

egy történelmi fejlődésen alapuló, régi monarchiában politikai okból kizárólag történeti jog 

alapján szervezett felsőház képzelhető el.1169 A hazai tervek többsége ennek megfelelően a 

történeti elvet kívánta fő szervezőelvként alkalmazni. Ezzel találkozunk 1869-től kezdődően a 

trónbeszédekben, 1870-ben a főrendiház Deák-pártjának javaslatában, Kemény Zsigmond 

cikksorozatában, sőt a szélsőbali Magyar Újság egyes cikkeiben is, Beksics Gusztáv 1880-as 

évekbeli publicisztikájában, Szőgyény-Marich László és Trefort Ágoston 1882-ben közzétett 

tervezetében, és ez állt első helyen a Tisza Kálmán miniszterelnök által a reform kidolgozásakor 

követendőnek ítélt elvek között. A főrendiház történeti alapjának megtartása alatt általában a 

katolikus főpapok, az országzászlósok, a koronaőrök tagságát és a főnemesség öröklődő tagságát 

értették. Ez az összetétel szorosan összefüggött a felsőháznak tulajdonított hivatással. Ahogy 

Szalai Miklós írja, „a radikális demokrata elképzeléseknek […] határt kellett, hogy szabjon az, 

hogy a magyar uralkodó osztályok valamennyi csoportja által fenntartani kívánt magyar integritás, 

és az »egy politikai nemzet« eszméje egyedül a történeti jogból nyerhetett legitimációt”.1170 A 

felsőház szervezésekor azonban a történeti elv alkalmazását egyéb szempontok is indokolhatták. 

A 19. században általánosan a felsőház hivatásának tartották a fokozatos fejlődés elősegítését, 

ahogy a magyar szerzők közül br. Eötvös József és Kautz Gyula megfogalmazta, közvetítés a múlt 

(a történelemi hagyományok) és a jelen között. Nagy Ernő jogtudós evolucionista 

megközelítésmóddal a magyar főrendiház korábbi alkotóelemeinek megőrzését abból a természeti 

törvényszerűszerűségből vezette le, hogy a természetben nincs ugrás.1171 

Az 1867 és 1885 között született reformelképzelések többsége abban, hogy a történelem során 

kialakult tagságra kívánták alapozni a felsőházat, megegyezett a reformkori elképzelésekkel, így 

például az 1828−1830-as országos bizottsági munkálattal. A történeti alap megőrzésének elve 

mögött azonban („a nemzeti érdek őre”-szerepnek a felsőházra ruházásától eltekintve) eltérő 

kiindulási pontokat találunk. A rendi előjogokat, amelyeket a reformkorban született tervek nem 

kérdőjelezték meg, 1867 után a tagsági jog alapjául már értelemszerűen nem ismerte el sem a 

liberális, sem a konzervatív felfogás. A liberális felfogás a történeti alapon szervezett felsőházat a 

hatalmi egyensúly és alkotmányos garanciák eszközének és a politikai stabilizációs szereppel 

felruházott nagybirtokos réteg politizálási fórumának tartotta. Az ókonzervatív és konzervatív 

felfogás a történeti alapon szervezett felsőházra mint a történelmi hagyományokat és a közügyek 

intézésében évszázadok során felhalmozott tapasztalatot érvényesítő intézményre tekintett. 

A reform végeredményét tekintve a hagyományok megőrzésének szándéka erőteljesebben 

érvényesült, mint a fejlődésé. Jól mutatja ezt a reform olyan apró részlete is, mint a zászlósúri 

méltóságok tagsága. Az udvari méltóságok már Mohács után nagyrészt kiüresedtek az önálló 

magyar udvartartás hiánya miatt. Időszakunkra csak ünnepélyes alkalmakkor – pl. koronázáskor – 

töltöttek be (reprezentatív) szerepet. A 19. század második felére az országos méltóságok is 

többnyire pusztán dekórumként funkcionáló címekké váltak. Az országbíró 1881-ig a Királyi 
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 Nagy E.: A felsőházi kérdéshez, i. m. 79. 
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Kúria Semmítő Osztályának, 1881−1884 között a Kúriának elnöke volt, ám ezt követően bírói 

hatásköre megszűnt. Egyedül a horvát bán őrizte meg (módosult formában) közjogi szerepét.1172 

Ennek ellenére a reformtervek szerzői általában meg kívánták tartani tagságukat. Kivételt ez alól 

csak 1885-ben Nagy Ernő, továbbá Kossuth és követői képeztek. Egy másik példa: még Kossuth 

is, aki pedig szakítani kívánt a felsőház addigi szerkezetével, történeti érvekkel próbálta 

alátámasztani a törvényhatóságok képviseletére vonatkozó javaslatát.  

 

A főispánok tagságának kérdése 

A kormányt a történeti alap tiszteletében tartása nem akadályozta abban, hogy a korábbi tagok 

közül kizárja a főispánokat, a címzetes püspököket és a kevésbé vagyonos arisztokratákat. A 

főispánok tagságának megszüntetését pártállásra tekintet nélkül szinte mindenki támogatta. A 

kormánypárt tagjai ezt általában a főispánok megyei közigazgatási elfoglaltságaival, a közjogi 

ellenzékiek a kormánytól való függésükkel indokolták.  

Figyelmet érdemel, hogy Tisza Kálmán, aki ellenzéki politikusként „abnormis helyzetként” 

értékelte a főispánok tagságát (ugyanakkor a kormányt arra biztatta, hogy ezekre a tőle függő 

tagokra támaszkodva vigye keresztül a főrendiház reformját), miniszterelnökként hangsúlyozta, 

hogy a főispánokat szavazásoknál egyedül saját meggyőződésük vezette és a jövőben is „lesznek 

[…] bizonnyal főispánok, kik akár anyagi helyzetüknél, akár jellemüknél fogva meg fogják óvni 

tudni függetlenségüket, s lesznek olyanok, kik képesek lesznek mindkét kötelességnek, a 

törvényhozóinak úgy, mint a közigazgatásinak megfelelni”.1173 

Deák Ferenc sem látott kivetni valót abban, hogy a főispánok választás útján vagy kinevezéssel a 

felsőház tagjai legyenek. 

A főispánok tagságát pártolta a főrendiházi Deák-párt 1870-ban még a főispánokat a 

megye első tisztviselőjévé tevő törvényhatósági törvény létrejötte előtt született tervezete, továbbá 

Asbóth János 1874-as elképzelése, valamint 1876-ből Farkas Ödön túlnyomóan kinevezett 

tagokból álló felsőházat felvázoló terve. Asbóth koncepciója szerint a főispánok a kormány és az 

uralkodó képviselőiként maradtak volna meg a tagok sorában, Farkas a főispánoknak mint a 

központi kormány és a helyi képviselet közti közvetítőknek szánt tagságot. Mindketten a 

főispánok tagsága melletti érvként hozták fel, hogy gyakorlati kormányzati tapasztalattal 

rendelkeznek. Érdemes megemlíteni, hogy a fiumei kormányzó, aki magyar kormánytisztviselő 

volt, és a horvát bánnal ellentétben nem volt zászlósúr, tagsága pedig kevesebb mint egy 

évszázados múltra tekinthetett vissza, magyar nemzeti (avagy magyar birodalmi) okból 

kivételezett elbánásban részesült, és így megőrizhette tagsági jogát. 

 

Az egyházi, felekezeti tagok 

A hazai tervek a történeti jog elismerését hangoztatták, az akceptálásnak azonban megvoltak a 

határai. A címzetes püspökök tagságát − hiába alapult több százados hagyományon és hiába 

töltöttek be ezek a prelátusok gyakran mint püspöki helynökök, kanonokok közéleti szerepet – 

szinte kivétel nélkül elutasították. A megyéspüspökök tagságának jogosságát azonban sem a 

kormánypárt, sem a mérsékelt ellenzék körében született tervek általában nem vonták kétségbe. 
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Az állam és egyház szétválasztásának célkitűzését a hazai liberálisok nem mind osztották. Az 

egyházak mint testületek felsőházi tagságának legismertebb ellenzője Deák Ferenc volt. Hazay 

Ernő, Dezső Gyula és Pártos Béla is a tagságuk ellen érvelt. Azt hangoztatták, hogy az egyházi 

személyek teljes életét vallási hivatásuk kell hogy betöltse, ezt nem szabad a politika 

„profanitásával” megzavarni. Tisza miniszterelnök fő indoka a katolikus és az ortodox főpapok 

tagságának fenntartására éppen az volt, hogy „állami feladatokat érintő működési körrel” 

rendelkeznek. Mint láttuk, ezen kívül a kormányoldalon született tervek a római katolikus 

főpapokat mint földbirtokosokat, a görög katolikusokat és az ortodoxokat mint a nem magyar 

nemzetiségek politikai vezetőit is tagságra érdemesnek tartották. Ritkán jelent meg (pl. Nagy 

Ernőnél), hogy a főpapok egyéni kitűnőségük miatt érdemelnének tagságot, pedig a klasszikus 

liberális felfogás a vagyon arisztokráciája mellett elsősorban az érdem arisztokráciáját kívánta a 

felsőház tagjai közé ültetni. A tervezetek nem szenteltek figyelmet annak, hogy a katolikus 

főpapok kinevezésére a főkegyúri jogon keresztül a kormány befolyást gyakorolhatott, és az 

uralkodó egyházi javak felett rendelkezési joggal rendelkezett.1174 

A katolikus és a görögkeleti püspökök tagságát pártoló tervek a jogegyenlőség elvére 

hivatkozva szinte kivétel nélkül tagságban kívánták részesíteni a többi bevett felekezetet, a 

reformátusokat, az evangélikusokat, az unitáriusokat, és többnyire a nem bevett, de államilag 

elismert izraelita felekezetet is. A protestáns egyházak speciális kezelését csak Farkas Ödön 

szorgalmazta. Ő ellenezte egyházi vezetőik felsőházi tagságát, mert ettől az egyházak 

autonómiáját féltette. A kormány a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslatának 

indoklása szerint a jogegyenlőség érvényesítése mellett az állam és egyház, valamint a felekezetek 

közötti harmonikus viszony előmozdítása érdekében is fontosnak tartotta az egyházi méltóságok 

tagságát. Az arányokról a kormányon belül legalábbis kezdetben nem volt nézetazonosság. 

Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter tervének első változatában, 1881-ben még 

elégségesnek tartotta a protestánsok olyan mértékű tagságát, amelyet születési jogon vagy 

kinevezés útján nyernek, egy évvel később viszont már ezen felül hivataluk révén tagságot szánt a 

szuperintendenseknek. Tisza Kálmán miniszterelnök ezzel szemben kezdetben a püspököket és a 

felügyelőket is tagságban kívánt részesíteni, és csak Ferenc József a felekezetek országos 

arányaira hivatkozó ellenkezése hatására mérsékelte számukat. 

A zsidó vallás ugyan csak az 1895:42. tc.-kel nyerte el a bevett vallás státuszát, de a 

polgári és politikai jogok gyakorlásában (miután a szegedi országgyűlés 1849. július 28-i 

határozata a zsidók egyenjogúsításáról nem léphetett érvénybe) már az 1867:17. tc. biztosította az 

izraelitáknak a többi honpolgárral való egyenlőségét. A felekezeti egyenjogúság követelményére 

hivatkozva a vizsgált korszak elején egyes főrendi javaslatok, így a főrendiházi Deák-párt és br. 

Majthényi László tervezete is a tagok között sorolt fel egy „izraelita egyház főnököt”, illetve a 

„zsidó főrabbit”. Az ortodox, neológ és status quo ante irányzatra tagolódó zsidó felekezet 

egységes egyházi hierarchiájának hiánya azonban nehézséget okozott. Szilágyi Dezső már 

1872−1873-ban, Tisza a törvényjavaslat indoklásában és vitája során kifejtette, hogy ha emiatt a 

tagság nem valósítható meg, a kormány más módon (kinevezéssel) fogja tagságban részesíteni a 

felekezetet. A törvényjavaslat vitája során az izraeliták tagságát ellenző főrendek részben szintén 

az egységes szervezet hiányával érveltek, de voltak, akik (összhangban azzal, hogy az 1883-től 

megélénkülő antiszemita agitáció a főrendiházban is hatott) nyíltan a zsidóság „idegen” voltára 

hivatkoztak. A főrendek többsége ragaszkodott a „zsidó hitfőnök” hivatalból eredő tagságát 

tartalmazó pont kihagyásához. A módosítás képviselőházi szavazása során megmutatkozott a 

Függetlenségi és 48-as Párt vezetői és a párttagság egy része közötti ellentét, felszínre került a 

tagság egy részének antiszemitizmusa. 
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Az örökös tagok 

A javaslatok döntő többségük meg akarta tartani az örökletes tagokat, de feltételhez kívánta volna 

kötni tagságukat. Ezáltal csökkenteni kívánták létszámukat az intézmény hatékonyabb működése 

érdekében, egyben azért is, hogy más elitcsoportoknak is helyet biztosítsanak az intézményben. A 

tervek az addigi nyolcszáznál több főrendiházi tag (ebből mintegy 600 születési jogon tag 

arisztokrata, akiknek csak töredéke jelent meg ténylegesen az üléseken) számát 150–400 főre 

kívánták redukálni. Mint ismeretes, a főrendiház létszáma a reform után az utóbbi számhoz 

közelített, az örökös tagok száma pedig a kormány által tervezett 250 főnél kevesebb (170–200 

fő) lett. A születés alapján jogosult számának korlátozására eszközként az adócenzus alkalmazása, 

az első fiúszülött vagy legidősebb férfi családtag általi képviselet vagy a választás bevezetése 

kínálkozott. A tervek többsége az adócenzus bevezetését javasolta. Az 1870-es években így 

foglalt állást többek között a főrendiház Deák-pártja, a ’Sennyey Pál vezette Jobboldali Ellenzék, 

a reformpárti gr. Károlyi Ede (aki több helyet szánt a felsőházban az örökös tagoknak, mint nem 

főnemesi származású párttársai), és a kormány számára készített törvénytervezetében Szilágyi 

Dezső. 

Az 1880-as években nemcsak a liberális Pulszky Ferenc foglalt úgy állást, hogy „a vagyonnak s a 

történelmi tradícióknak ügyes kombinációja adhatja meg a főrendiháznak azon tekintélyt, melyre 

szüksége van,”1175 hanem a főrendiházi tagjai is. Tisza Kálmán miniszterelnök indoklása szerint a 

kormány a „demokrácia szempontját” szem előtt tartva döntött a cenzus alkalmazása mellett, 

továbbá az intézmény kellő tekintélye és függetlensége érdekében, valamint hogy a tagokat az 

anyagi érdekeltség „a nemzet többi osztályaival érdekközösségbe vonja”. A cenzus számításához 

azért a földadót választották, mert „a földbirtok az, mely legtöbb stabilitást ád”.1176 Érdemes 

megemlíteni, hogy a korszakban a képviselőválasztói cenzusnál is az ingatlannak meghatározó 

szerepe volt: a választók 60–70%-a ez alapján rendelkezett választójoggal.1177 A stabilitást 

szolgálta a főrendiházi reformtörvény azon intézkedése is, hogy a jogosultság vizsgálatakor 

mindenkor a birtokra 1885-ben kirótt adót vegyék figyelembe, ne pedig az adott időpontban 

ténylegesen fizetett földadó összegét.1178 

Csak 1882 végétől álltak a kormány rendelkezésére olyan kimutatások, amelyek alapján 

számításokat végezhetett a cenzust teljesítésére képes örökös tagok jövőbeli számára 

vonatkozóan. Az adatgyűjtések eredményét a kabinet nem hozta nyilvánosságra. Ennek ellenére a 

cenzus mértékét a tervek már 1869-től általában hasonlóan 2500–3000–4000 forintban határozták 

meg a tervek. Szőgyény-Marich László, annak érdekében, hogy az örökös tagok száma elérje az 

általa is javasolt 250 főt, háromféle földadó-cenzust kívánt alkalmazni: a legalacsonyabbat (ezer 

forintot) a mágnáscsaládok legidősebb tagjaival szemben, ennek háromszorosát a hitbizományok 

birtokosaival, tízszeresét bármely főnemessel szemben. 

A Pester Lloyd, a liberális (nagy)polgárság lapja túlzottnak tartotta a 3000 forintos cenzust, a 

Mérsékelt Ellenzék elképzelésével rokonszenvező gr. Kreith Béla úgy vélte, hogy már a 

háromszáz forint földadót fizető főnemesek is elégséges anyagi függetlenséggel rendelkeznek a 

tagsághoz. Trefort Ágoston és Tisza Kálmán azonban a 3000 forintos cenzust nem tartotta 

magasnak, 12.000–16.000 forint birtokjövedelmet feltételezett mögötte, ez pedig a korabeli sajtó 

szerint 2000 hold jó földnek felelt meg.1179 Trefort és Tisza értelemszerűen csak becsült értéket 

közölhetett, hiszen a földadó számítási rendszere nem közvetlenül a jövedelmet, hanem a birtok 
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művelési módját és minőségét vette figyelembe. A Lőrintei István által közreadott statisztika 

alapján az 1890-es évek elején 1176 személy vagy testület rendelkezett 2000 holdat meghaladó 

nagyságú földbirtokkal.1180 A kormány számára az 1880-as évek első felében készült kimutatások 

szerint az örökös jogon főrendiházi tagságra jogosult arisztokraták harmadának–negyedének, kb. 

200–300 főnemesnek földadója érte el a 3000 forintot. Arra vonatkozóan, hogy ezek birtokainak 

jövedelme valóban elérte-, illetve meghaladta-e a Trefort által megadott összeget, további 

kutatások szükségesek. Ezeket megnehezíti, hogy a földbirtokok jövedelmét nem tüntetik fel sem 

az említett kimutatások, sem a gazdacímtárak 

Az állandóságra törekvés abban is megnyilvánult, hogy több esetben – például a 

főrendiházi Deák-párt javaslatában, Trefort tervében és Tisza eredeti elképzelésében – az örökös 

tagság adományozásának feltételei között szerepelt a megállapodott (több év óta birtokolt) 

földvagyon. Több arisztokraták által megfogalmazott tervben a hitbizományok kiemelt 

jelentőséget kaptak. A főrendiház Deák-pártjának tervezete a törvény életbe lépése előtt létesített 

hitbizományok birtokosaival szemben nem alkalmazott volna adócenzust. A javaslat Szőgyény 

által módosított változatában a hitbizományok esetében is cenzust írt volna elő, ugyanakkor 

hangsúlyozta, hogy a hitbizományok birtokosai „polgári állás különbsége nélkül” lehetnek tagok. 

Mindennek az aktuális viszonyok között tekintettel a hitbizományok zömmel főnemesi rangú 

birtokosaira és nagybirtok voltára elvi jelentősége volt. Gr. Zichy Nándor 1881. áprilisi 

interpellációjában hangsúlyozta, hogy a hitbizományok szélesebb körű bevezetése eredményezne 

olyan stabil birtokszerkezetet, amely a főrendiház tagságának a működéshez szükséges 

állandóságát biztosítaná.1181 A törvényjavaslat országgyűlési vitája során gr. Szécsen Antal 

szintén a hitbizományt tekintette a főrendiházi tagság optimális birtoki alapjának. A kormánypárti 

liberális publicisták és politikusok a hitbizományok birtokosait nem kívánták kizárni a tagságra 

jogosultak köréből, de elutasították, hogy esetükben mellőzzék a cenzust. Kemény Zsigmond, 

Beksics Gusztáv, Trefort Ágoston egyaránt a hazai fejlődéstől idegennek tartotta a hitbizomány 

rendszerét, aggódva szemlélte az ilyen birtokok növekvő számát (az 1890 előtt keletkezett 

hitbizományok több mint fele a megelőző húsz évben jött létre), és nem támogatta újabbak 

létrehozását. A liberális gazdaságpolitika ellenezte a szabad birtokforgalom korlátozását.1182 

Ugyanakkor az 1870−80-as években arra is találunk példát, hogy a kormánytagok az esetleges 

közgazdasági hátránnyal szemben azt a politikai előnyt hangsúlyozták, amely az „erős 

földbirtokos osztály” megteremtéséből és a „történelmi múlttal bíró magyar családok” 

fenntartásából származik.1183 A főrendiházi reform kapcsán azonban Tisza Kálmán miniszterelnök 

a hitbizománnyal mint idegen és a főrendek hazafisága szempontjából indifferens intézménnyel 

szemben foglalt állást.1184  

Az általunk vizsgált tervek közül egyedül gr. Teleki Sándor 1873-ban megjelent röpirata tett 

javaslatot az örökletes tagokkal szemben szellemi cenzus alkalmazására: államvizsgát, 2–3 év 

megyei vagy államhivatali gyakorlatot vagy a katonai tudományokban való jártasságot írt volna 

elő. 

Esetenként felmerült, hogy a főnemesség felsőházi tagságát (skót vagy ír mintára) az 

érintett családok által választott tagokkal vagy a legidősebb férfi családtag, illetve (angol mintára) 

a legidősebb fiúleszármazott tagsága útján oldják meg. A közjogi szélsőbal köréből is napvilágot 

láttak erre vonatkozó javaslatok: a Magyar Újság 1874-ben nem zárkózott el attól, hogy a 
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választás útján létrehozandó felsőházban a nemzet múltja iránti kegyeletből helyet kapjanak az 

„arisztokratikus osztály” által választott tagok is,1185 1885-ben a főrendiházi reform képviselőházi 

vitája során (részben taktikai okból, a főrendek megnyerésének céljából) nemcsak a Mérsékelt 

Ellenzék, hanem a 48-as Függetlenségi Párt részéről Irányi Dániel is olyan törvényt 

szorgalmazott, amely a főnemesek számára a felsőházi tagságot saját maguk által, vagyoni cenzus 

nélkül választott képviselők útján biztosítja.1186 Dezső Gyula 1878-ban megjelent terve szerint a 

választott arisztokrata tagokból és kinevezett törvényhozókból álló felsőházban az előzőek 

alkották volna a többséget. Pulszky Ferenc 1881-ben, Koroda Pál 1882-ben szintén a főnemesi 

tagok családonkénti választása mellett foglalt állást, de az ilyen tagok arányára nem tett javaslatot. 

Somssich Pál és Tóth Lőrinc 1882-ben megjelent tervezete teljesen, illetve nagyobb részt 

választott tagokból álló felsőházat képzelt el, amelyben a tagok egyharmada lett volna választással 

bekerült főnemes. Zay Károly 1869-ben angol mintára az elsőszülöttségi öröklési rendszer és az 

azon alapuló felsőházi tagság bevezetését javasolta. Szőgyény-Marich László a mágnás famíliák 

családi képviselő, „koridősb”, illetve az elsőszülött fiú általi képviseletét a cenzus egyidejű 

alkalmazásával javasolta bevezetni. Trefort Ágoston elutasította ezeket a megoldásokat. A családi 

képviselettel szemben azt hozta fel, hogy a főnemesek felsőházi tagsága nem „családi tulajdon”, 

hanem olyan „állami funkció”, amely csak „célszerűségi tekintetből” kötődik „bizonyos 

családokhoz örökösülés alapján”. A családok választott képviselőiről egyébként is azt tartotta, 

hogy „szónoki machinái volnának egy aristocratikus clique-nek”. Az elsőszülöttek tagságát a 

hazai társadalmi viszonyok és szokások (öröklési rend) a szigetországitól való különbözőségére 

hivatkozva utasította el.1187 Tisza Kálmán a törvényjavaslat indoklásának az uralkodóhoz intézett 

(nyilvánosságra nem hozott bővebb) változatában fő érvként szintén azt hozta fel ellene, hogy 

„köz- és magánjogi fejleményünkkel ellentétben áll”.1188 

Az idegen eredetű, a 18−19. században honosított arisztokrata családok (indigenák) 

Magyarországon nem letelepült tagjainak eltávolítása kezdettől jelen volt a tervezetekben, már a 

főrendiház Deák-pártjának 1870. évi javaslatában is szerepelt. Gr. Teleki Sándor, később 

Szőgyény-Marich László is azt javasolta, hogy a külföldi állampolgárságukhoz ragaszkodó, illetve 

Magyarországon állandó lakhellyel nem rendelkező főnemesek ne lehessenek tagok. Tisza már a 

törvényjavaslat első, 1883 nyarán elkészült változatába bevette, hogy a magyar főrendiház tagjai 

ne lehessenek egyszersmind az osztrák Urak Házában is tagok. Ferenc József a kérdés kis 

horderejére tekintettel a pont kihagyását kívánta. Tisza válaszában (1883 szeptemberében) jelezte, 

hogy kész mellőzni a pontot, de fennáll az eshetőség, hogy a főrendekkel tartandó bizalmas 

értekezlet (vagy később az országgyűlés) ragaszkodik hozzá. Az, hogy 1884-ben a kormány és a 

főrendiház közötti, a vegyesházassági törvényjavaslattal kapcsolatos konfliktus idején a liberális 

sajtó a konzervatív főrendeket az osztrák indigena szavazatok felhasználásával vádolta meg, csak 

fokozta a tagságukkal szembeni ellenszenvet. A törvényjavaslat végső, a képviselőház elé 

terjesztett szövegéből az uralkodó kérése ellenére nem maradt ki a kettős tagság tilalma. A 

törvényjavaslat tárgyalása során az intézkedést ellenző főrendek többsége nem magát a tilalmat, 

hanem az optáló nyilatkozat végérvényes voltát kifogásolta. 

Az örökletes tagokat tartalmazó reformjavaslatok mindegyikében szerepelt az 

uralkodócsaládhoz tartozó főhercegek tagsága. A tervezetek esetükben eltekintettek a cenzus 

alkalmazásától és az optálástól is. Csak néhány javaslat kívánta magyarországi földbirtok 

birtoklását is. 1884-ben három főherceg volt tagja a főrendiháznak, 1885 és 1918 között a számuk 

13–22 között ingadozott. Tagságuknak azonban inkább csak szimbolikus jelentősége volt, ugyanis 
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sem a reform előtt, sem a reform után nem vettek részt a tanácskozásban. A teljesség kedvéért 

megjegyezzük, hogy a belügyminisztérium által készíttetett adókimutatás szerint 1885-ben az 

uralkodócsalád két tagja lett volna jogosult a cenzus alapján a főrendiházi tagságra: Albrecht 

főherceg 99146 forint, József főherceg 49802 forint föld- és ingatlanadót fizetett.1189 

Az 1885 előtti és a későbbi reformtervekben is a magyar főrendiház átalakításának 

szükségessége mellett döntő érvként szerepelt az intézmény az örökös tagok érdektelenségből, 

illetve ismerethiányából eredő működési disszfunkciója. Az általunk vizsgált állam- és 

politikatudományi művek többsége viszont megelégedett a második kamara hivatásának 

taglalásával, arra nem tértek ki, hogy a tapasztalatok alapján a születési alapon szervetődő 

felsőházak hogyan töltik be a nekik szánt szerepkört. Csak a századforduló után, Haendel Vilmos 

Parlamentarismus című munkájában találtunk utalást arra, hogy az említett probléma nem csupán 

magyarországi, hanem a születési alapon szerveződő felsőházaknál általában megfigyelhető 

sajátosság volt. Haendel ezt a működési zavart azonban ezt nem tartotta organikusnak abban az 

értelemben, hogy a főrendiházak munkaképességét nem vonta kétségbe. 

 

A törvényhatóságok képviselete a felsőházban 

A teljes egészében a törvényhatóságok által választott tagokból álló felsőház gondolatát csak 

Kossuth Lajos és a szélsőbal egy töredéke képviselte. Kossuth a népképviselet törvényhozásbeli 

érvényesítésének, valamint a népképviselet és az önkormányzati elv összhangba hozásának 

eszközeként tekintett a választott felsőházra. A függetlenségi érzelmű Pártos Béla azt 

hangsúlyozta, hogy a választás a nemzeti bizalom kifejezésének egyetlen módja.1190 A közjogi 

méltóságok, a hivataluk vagy származásuk révén tagok mellett a törvényhatóságok által választott 

tagokat is magába foglaló felsőház tervével elsősorban a balközépi és a szabadelvű párti 

publicisztikában, valamint tudományos értekezésekben találkozunk. A Tóth Lőrinc által javasolt 

felsőház, amelyben a törvényhatóságok képviselőivel egyenlő arányban közvetve vagy 

közvetlenül a kormány által kinevezett tagok kaptak volna helyet, és ahol a tagok választását a 

legalább 5000 forint évi adót fizető választópolgárok köréből a felerészben virilistákból álló 

törvényhatósági bizottságok végezték volna, távol állt Kossuth eredeti demokratikus 

elképzelésétől. Az 1870-es években a kormánypárti sajtóban megjelent reformtervek többsége 

elutasította, hogy az állam területi (közigazgatási) egységeinek érdekei a második kamarában 

képviseletet nyerjenek. Ugyanakkor egyes szabadelvű párti politikusok (gr. Andrássy Gyula, Tóth 

Lőrinc) az 1880-as években, a kormány reformtervének ismertté válását követően is a 

törvényhatóságok által választott tagok behozatalát szorgalmazták. Hegedűs Lóránt szerint azért, 

hogy az általános választójog esetleges bevezetésének hatását a törvényhozásra a megyék 

képviselői és az érdekképviselet ellensúlyozza. Ez távlati megfontolás lehetett, mert – mint 

említettük − ekkor sem a kormány, sem az ellenzék nem tervezte a választójog kiterjesztését.1191 

Mindenesetre tükrözte azt a liberális (elitista) felfogást, hogy a politikai döntéshozatal ne függjön 

a gyorsan változó közvélekedéstől, illetve ne legyen kiszolgáltatva a „többség 

zsarnokságának”.1192 A törvényhatóságok által választott tagok támogatói változatos érveket 

hoztak fel. Meczner József tagságuk útján akarta a megyék és saját választókerületeik képviselői 

közötti esetleges ellentétet kiküszöbölni.1193 Taray Andor és Tóth Lőrinc azt hangoztatta, hogy a 

megyék sok százados politikai gyakorlatát nem szabad a törvényhozás javára kiaknázatlanul 
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hagyni.1194 Tóth a megyei küldöttek mellett hozta fel azt is, hogy életet vinnének a felsőházba, 

valamint ismerik az ország különböző vidékeinek viszonyait, a helyi érdekeket és a különböző 

társadalmi rétegek szükségleteit.1195 

Amikor 1885-ben a szélsőbal mellett a Mérsékelt Ellenzék és a velük együttműködést kereső 

főrendek is felkarolták a törvényhatóságok általi választást, további szempont jelent meg. A 

javaslatot azzal is népszerűsítették, hogy a választás a régi középbirtokos nemesség tekintélyesebb 

vagyonnal rendelkező tagjainak lehetőséget kínál arra, hogy politikai súlyát növelje. A választás 

gondolatának összekapcsolása a köznemesség felsőházi képviseletével a Mérsékelt Ellenzéktől, 

azon belül is feltehetően gr. Apponyi Alberttől származott, az 1848 után született reformtervekben 

elvétve találkozunk a köznemesség tagságának felvetésével.1196 

 A törvényhatóságok felsőházi képviseletének ellenzői – ide tartozott mások mellett Farkas 

Ödön, Dezső Gyula, Nagy Ernő és gr. Zichy Jenő – az ilyen választást a magyar nemzeti 

szempontból veszélyesnek tartották. Azt is hangsúlyozták, hogy a felsőház nem szerveződhet a 

képviselőházzal azonos módon. Ezen kívül vitatták a megyék politikai szerepének jogosultságát, 

tartottak a napi szenvedélyek felsőházba kerülésétől, továbbá felhívták a figyelmet a 

decentralizáció és a partikularizmus veszélyére. A vidék megfelelő „kultúrtársadalmi” fejlettségét 

is kétségbe vonták.1197 A képviselőházi vita során a Szabadelvű Párt leggyakrabban hangoztatott 

érve a választott tagok ellen és a főnemesség születési jogon alapuló tagsága mellett a magyar 

politikai nemzeti érdek védelme volt. 

 

Modern (és kormányhű) elemek a felsőházba választás, hivatali évek, kinevezés útján 

A reformtervek gyakori eleme volt, hogy fel kell frissíteni a főrendiházat új, a rendies vonásokat 

enyhítő, a társadalom modernizációját az intézményben megjelenítő elemekkel, vagyis az 

„érdemarisztokrácia” képviselőivel, akik törvényhozási vagy államigazgatási tapasztalatot, 

szaktudást hoznának az intézmény falai közé, fokoznák a ház aktivitását. Eltérő nézetek 

fogalmazódtak meg arra vonatkozóan, hogy milyen módon kerüljenek be a felsőházba a 

szakértelmiség legjobbjai, illetve a nem rendi eredetű vagyonos csoportok képviselői. Kautz 

Gyula a választást mint a felsőház lehetséges alkotási módját nem föderális államalakulatok 

esetén csak akkor tartotta elfogadhatónak, ha a választók a hivatás- vagy érdekcsoportok 

kitűnőségei. Schvarcz Gyula olyan felsőházat javasolt, amelyben a tagok csaknem háromnegyedét 

a különböző értelmiségi foglalkozási csoportok, szakmai testületeik által választják. Más 

tervekben, habár kisebb arányban, de szintén szerepeltek ilyen tagok. 1870 elején a 

kormánypárthoz közelálló Pesti Naplóban, 1872-ben a Reformpárt egyik vezetője, gr. Károlyi 

Ede, a következő évben gr. Teleki Sándor javaslatában bukkant fel. Még 1885-ben is találkozunk 

az elképzeléssel Nagy Ernő értekezésében és a Függetlenségi Párt képviselőházi határozati 

javaslatában. Semmilyen formában nem szerepelt választott tag a főrendiház Deák-pártjának 

tervében és Szőgyény-Marich röpiratában. Szőgyény ezt azzal indokolta, hogy az uralkodó 

alkotmányos befolyása a törvényhozásra a választás bevezetésével csorbát szenvedne (a fennálló 

helyzet szerint és az általa javasolt tervben is a felsőház összes tagjának jogosultsága a korona 

régebbi vagy újabb adományozásán alapult). Az 1880-as években a kormány a reformmal 

foglalkozó két tagja, Trefort és Tisza egyöntetűen elzárkózott (a horvát szábor küldötteit kivéve) a 

tagok választásától. Tisza Ferenc Józsefnek küldött indoklásában kifejtette, hogy a választott 

felsőházat gyengének tartja és részletesen indokolta, hogy melyik választási módot miért tartja 
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alkalmazhatatlannak a hazai viszonyok között. Több tervben felbukkant a gondolat, hogy egyes 

magas hivatalok betöltése bizonyos hivatali év letelte után automatikusan felsőházi tagsággal 

járjon. Kápolnai 1869-es tervében a tagság nagyobb részét ilyen úton akarta összeállítani.  

Az uralkodó által kinevezett tagok szinte minden hazai reformtervben szerepeltek. Csak 

Schvarcz Gyula, Kossuth Lajos, Pártos Béla és néhány további függetlenségi publicista, valamint 

a Függetlenségi Pártnak a reform országgyűlési vitája során benyújtott javaslata kívánta őket 

teljesen mellőzni, mert a kormány (az uralkodó) túlzott befolyását biztosító eszköznek tekintette 

kinevezésüket. Tisza az élethossziglani kinevezés bevezetését azzal indokolta, hogy a korona 

(ténylegesen a kormány) számára módot ad az intézmény „demokratikus” vonásainak 

megteremtésére, a társadalmi fejlődéssel való lépéstartásra, és arra, hogy a felsőház és a nemzet 

(képviselőház) vagy az uralkodó összeütközését alkotmányos eszközzel elhárítsa. A korabeli 

államtudományi szakirodalomban is megjelent az érvelés, hogy mivel a magyar felsőház nem 

oszlatható fel, nem áll rendelkezésre más alkotmányos eszköz a megfékezésére, mint az 

élethossziglani kinevezések és az örökös tagság adományozása (valójában az elnapolás is 

rendelkezésre állt). Az említett eszközök alkalmazásának hatása nem volt a képviselőház 

üléseinek berekesztéséhez és a ház feloszlatásához mérhető. A képviselőháznak a feloszlatás után, 

új választást követően három hónapon belül újra össze kellett ülnie, a felsőházi tagság viszont 

élethossziglan vagy örökös tagság adományozása esetén a család fiúágon történő kihalásáig 

érvényben maradt. A kormány válasza erre a kifogásra az volt, hogy magának az eszköznek a 

létezése (az elrettentés által) biztosítékot nyújt arra, hogy ritkán kell a tömeges kinevezést 

alkalmazni. Ennek ellenére egyértelmű volt, hogy a kormány, még ha nem is nyúl a pairschub 

eszközéhez, politikai szempontokat alkalomadtán érvényesíteni fog a kinevezéskor. Tisza a 

törvényjavaslat vitájában kijelentette, hogy az izraelita felekezet ex officio képviseletének 

leszavazása esetén a kormány élethossziglani kinevezéssel fogja biztosítani, hogy a zsidóság 

közéleti súlyának megfelelően képviseltessék a felsőházban.1198 

Kautz Gyula államtudományi kézikönyvében a kizárólag kinevezett tagokból álló második 

kamarát alkotmányellenesnek minősítette. Egyetlen reformtervet sem találunk, amely csak 

kinevezett tagokból álló felsőház mellett foglalt volna állást. Türr István 1869-ben, Farkas Ödön 

1876-ban megjelent javaslatában túlnyomóan kinevezett tagokból álló felsőházat javasolt. A 

kinevezhetőséget foglalkozási kategóriákhoz és meghatározott szolgálati évhez kötötték volna, 

ennek ellenére tervüket mint az intézmény függetlenségét veszélyeztető elképzelést, elutasítás 

fogadta. Br. Majthényi László az 1869−72. évi országgyűlés idején készített tervezetében a 

kinevezést foglalkozási kategóriákhoz (közigazgatási és minisztériumi főtisztviselők, egyetemi 

tanárok), illetve adócenzushoz kötötte, az utóbbi kategóriában lehetőséget kínált az ipari és 

kereskedelmi tőkések bekerülésére.1199 

A reformtervek többsége a kinevezhető tagok számát vagy arányát rögzíteni kívánta.  

A reform előtt a főrendiház tagjainak mintegy ötöde volt a tisztségüket, méltóságukat az 

uralkodótól (a kormánytól) a főkegyúri jog vagy kinevezés útján elnyerő tag (főispán, katolikus 

főpap, zászlósúr). Arányuk az üléseken résztvevők között – tekintettel a mágnások körében 

tapasztalható érdektelenségre (ami ha kisebb mértékben is, de a reformot követően is várható volt) 

– ennél nagyobb volt. Az új felsőházban a kinevezett tagok arányát egyharmadra kívánta 

korlátozni a főrendiház Deák-pártja, a főrendiházi tag gr. Teleki Sándor és Szőgyény-Marich 

László, de a liberális publicista Kemény Zsigmond és a Deák-párti országgyűlési képviselő 

Somssich Pál is. Szilágyi Dezső a Szlávy-kormány számára készített operátumában az 
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élethossziglan kinevezett tagok arányát egynegyedben kívánta maximálni, amely arányhoz 

járultak volna még továbbra is a katolikus főpapok és a zászlósurak. 

Az 1870-es években a reform kérdésével elméleti szinten foglalkozó Dezső Gyula, a következő 

évtizedben Trefort Ágoston és eleinte Tisza Kálmán is azzal utasította el a kinevezések számának 

korlátozását, hogy a született törvényhozók száma (aránya) sem határozható meg. Beksics 

Gusztáv egyetértett ezzel, de a kinevezések „erkölcsi korlátok” közé szorítása érdekében azt 

javasolta, hogy rögzítsék a foglalkozási kategóriákat, amelyekből a tagokat kiválasztják. Ennek 

korábban Szilágyi Dezső – arra hivatkozva, hogy a megfelelő tagok kiválasztását nem segíti – 

nem tulajdonított jelentőséget. Ő azt javasolta, hogy a kinevezések ne is valamennyi foglalkozási 

ág, hanem túlnyomóan a törvényhozási vagy kormányzati tapasztalattal rendelkező kitűnőségek 

köréből történjenek. 

Tisza miniszterelnök a törvényjavaslatba nem vett fel foglalkozási kategóriákat, a kinevezhetők 

arányának maximálását a főrendekkel tartott tanácskozása nyomán vette be a szövegbe. 

 

7.1.4. A második kamara jogköre 

A kétkamarás parlamentet a rendiség viszonyai között elviekben a két kamara hatáskörének 

egyenjogúsága jellemezte.1200 A polgári átalakulás során a politikai súlypont azonban általában a 

népképviseleti jellegű kamara felé tolódott el. Ezt a viszonyt fejezte ki, hogy a kiformálódó 

népképviseleti jellegű kamarát a jog- és államtudomány általában első kamarának, míg a másikat 

második kamarának nevezte.1201 A felsőház jogkörének kérdését elvi szinten vizsgáló Kautz 

Gyula a két kamarát egyenlőnek tekintette, a képviselőháznak az adómegszavazás és a 

miniszterek vád alá helyezése, a felsőháznak a külügyekre befolyás terén kívánt előjogot 

biztosítani. Kerkápoly Károly és Concha Győző viszont a felsőház törvényhozási szerepét 

alárendeltnek tartotta, és ezt azzal magyarázta, hogy a második kamara a képviselőházzal 

ellentétben csak részérdekeket képvisel. Haendel Vilmos a századforduló után megjelent 

munkájában a felsőházak pozícióját a parlamentarizmus keretei között kettős szempontból 

határozta meg: egyfelől elismerte, hogy a törvényhozás két kamarája elviekben, jogilag, 

esetenként írott alkotmányban is rögzített módón egymással egyenrangú, másfelől azonban 

gyakorlati szinten a népképviseleti alsóházat tartotta domináns, szélesebb jogkörű tényezőnek. 

A magyar főrendiház jogkörét átfogó módon nem szabályozta írott törvény. Az 1848:3. tc. 

csak azt mondta ki, hogy a költségvetés és zárszámadás megszavazásában, illetve 

felülvizsgálatában a képviselőházat illeti az elsőbbség, és a miniszterek vád alá helyezését szintén 

ennek jogkörébe utalta. A gyakorlatban a főrendiház, habár magát a törvényhozás a 

képviselőházzal egyenrangú tényezőjének tekintette,1202 kezdeményező szerepet nem gyakorolt. 

1869-ben Kemény Zsigmond arról írt, hogy a főrendek mozgolódása a reformjavaslat ügyében 

„illetékességi kört” bolygat meg, mert „nálunk, ha nem is törvény, de praxis szerint a 

kezdeményezés joga az alsóházé”.1203 1870-ben a főrendek javaslatuk eljuttatását a 

miniszterelnökhöz, illetve a belügyminiszterhez azzal indokolták, hogy a főrendiházat aktuálisan 
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nem illeti meg a törvénykezdeményezés joga. Mailáth György főrendiházi elnök is úgy foglalt 

állást, hogy „a méltóságos főrendiház eddigi törvényes gyakorlat szerint törvényjavaslatok 

initiálására hivatva nincs”.1204 Tisza Kálmán balközépi képviselőként azt hangoztatta, hogy adó- 

és számviteli kérdésekben a főrendiház csak általánosságban szavazhat. A szavazás kérdését 

ezekben az ügyekben törvény nem szabályozta, Tisza vélhetően a főrendiház alkotmányos etikai 

kötelezettségének tekintette, hogy tartózkodjon az említett kérdések részletekbe menő vitájától. 

A ház jövőbeli jogkörére vonatkozóan többféle elgondolás jelent meg. Az 1870-es 

években a Reformpárt és a Balközép korlátozni kívánta a főrendiház vétójogát. Kemény 

Zsigmond azt javasolta, hogy a felsőház jogköre maradjon eldöntetlen, vagy mondják ki, hogy a 

házat megilleti a kezdeményezés joga az adó-, a költségvetési, az újonc- és a közös ügyek 

kivételével. Utóbbi mellett foglalt állást az 1860−1870-es évek fordulóján a főrendiház Deák-

pártja és br. Majthényi László, 1872−1873-ban Szilágyi Dezső és az 1880-as években Tisza 

Kálmán miniszterelnök. Amikor Tisza reformkoncepcióját először a minisztertanács elé 

terjesztette, nem tért ki a felsőház jogkörére. A miniszterelnök a kérdést valószínűleg nem 

tekintette elsődlegesnek, mert ha az összetételt megfelelően rendezték, akkor kézben tudta a 

kormány tartani a felsőházat. A törvényjavaslat benyújtásakor az országgyűlési munka 

gyorsításával indokolta azt az újítást, hogy felsőházban is kezdeményezhető, illetve benyújtható 

legyen törvényjavaslat a véderőt, a pénzügyeket, valamint a közös és közös érdekű ügyeket 

érintők kivételével. A törvényjavaslatot tárgyaló képviselőházi bizottság (Szilágyi Dezső 

kezdeményezésére) csak további megszorításokkal tartotta elfogadhatónak a felsőház 

törvénykezdeményező jogának törvénybe foglalását. Zichy Antal, aki külön értekezést szentelt a 

kérdésnek, különbséget tett aközött, hogy a kormány vagy a felsőház egy tagja kezdeményez a 

felsőházban törvényt. Úgy vélte, hogy a törvényhozás bármely tagjának meg kell adni a jogot, 

hogy a törvényhozás körébe tartozó bármilyen tárgyban indítványt tegyen, viszont a felelős 

miniszter nem kezdeményezhet törvényt a felsőházban. A képviselőházi bizottság javaslatát úgy 

értékelte, hogy aszerint a felsőház új joga csak látszólagos lenne. A törvénybe végül a főrendek 

hármas bizottsága által javasolt, a főrendiház által vita nélkül elfogadott szöveg került, amely 

szerint a ház jogkörére vonatkozóan az addigi eljárást tartotta követendőnek, amíg az iránt, hogy 

mely ügyek legyenek kizárólag a képviselőházban kezdeményezhetők, külön törvény nem 

intézkedik.  

 

7.1.5. A külföldi szakirodalom, párhuzamok és minták megjelenése 

A hazai jog- és politikatudományi munkák a felsőház jellegének a helyi viszonyoktól való 

függését hangsúlyozták. Ennek ellenére ismerték és ismertették a kérdéssel foglalkozó 

legfontosabb külföldi műveket. A külföldi szakirodalomból leginkább John Stuart Mill brit 

filozófus és közgazdász, a belga közgazdász Émile Louis Victor de Laveleye, a német ajkú 

szerzők közül August Winter és Johann Caspar Bluntschli, a franciák közül Alexis de 

Tocqueville, az 1880-as években François Guizot, Adolphe Thiers, Pierre Paul Royer-Collard 

hatása fedezhető fel. Mill legfontosabb művei az 1860-as, 1870-es évektől magyarul is 

olvashatóak voltak, az átlagértelmiségi társadalomtudományi műveltségének részévé váltak.1205 

Ez bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy egyes gondolatai – pl. az, hogy a bikameralizmus mellett 

szóló legerősebb érv a hatalom korlátozása, vagy az, hogy a törvényhozás két kamarájának 

összetétele a társadalmi erőviszonyokat kell, hogy tükrözze, végül hogy a felsőház feladata az 

államférfiúi tapasztalat birtokában a népképviseleti első kamara esetleges tévedéseinek kijavítása 

– több hazai munkában felbukkantak. Mill azt tartotta ideálisnak, ha a felsőházat kizárólag 
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politikai és katonai állások képviselőiből szervezik olyan módon, hogy a magas hivatalok betöltői 

meghatározott szolgálati év után automatikusan tagságot nyernek. Az angliai viszonyok között 

azonban az örökletes jogú peereket (akiknek képviseletét Mill választás útján javasolta 

megoldani) nem tartotta mellőzhetőnek. Mint említettük, a hazai javaslatok a tagságnak szintén 

legfeljebb egy kisebb, a születési arisztokráciát kiegészítő csoportját kívánták magas tisztségeket 

hosszabb idő óta betöltő személyekből kiállítani. A Mill által pártolt másik alakítási mód, amely 

szerint az első kamara választaná az állampolgárok köréből a másodikat, nem talált hazai 

visszhangra. Több elméleti munkában és reformtervben találkozunk Winternek a felsőház 

feladatköréről, továbbá Bluntschlinak (akinek több munkája magyar fordításban szintén megjelent 

az 1870-es években) a második kamara közvetítő szerepéről és arisztokratikus-meriotokratikus 

jellegéről szóló gondolataival is, akárcsak Tocqueville-nek a törvényhozás több testület közti 

megosztása melletti (már az 1840-es évek elejétől magyarul is olvasható) érvelésével. A kormány 

körében felerősödő reformszándékkal párhuzamosan kapott publicitást a francia doktrinerek a 

születési alapon szerveződő felsőház melletti állásfoglalása, Trefort Ágoston vallás- és 

közoktatásügyi miniszter 1883-ban magyar fordításban kiadatta a fent említett három francia 

államférfi 1831-ben ebben a tárgyban elmondott beszédeit. Az 1870-es évek második felétől 

Laveleye művei szintén hozzáférhetővé kezdtek válni magyar nyelven is.1206 A hazai szak- és 

vitairodalomban felbukkant nemcsak a társadalmi összetételében gyökeresen eltérő két kamara 

által hordozott veszélyre vonatkozó intése, hanem azon álláspontja is, hogy a felsőház alkalmas 

arra, hogy szükség esetén a képviselőházzal szemben a nemzet többségének akaratát képviselje. 

Ez utóbbi nézetét egyes haza szerzők (pl. Schvarcz Gyula) vitatták. 

Több hazai politikus kétségét fejezte ki a külföldi felsőházak szervezeti mintaként való 

felhasználhatóságával kapcsolatban. A hazai viszonyok egyedi jellegét olyan egymástól 

politikailag-világnézetileg távol álló személyek és csoportok hangsúlyozták, mint Deák Ferenc, 

1869-ben a katolikus-konzervatív Magyar Állam, 1870-ben a főrendiház Deák-pártja, Szilágyi 

Dezső a Szlávy-kormány számára készített operátumában, később pedig Beksics Gusztáv. A hazai 

viszonyokat már emigráns helyzetéből adódóan is a magyarországi politikusoktól némileg eltérő 

látószögből szemlélő Kossuth Lajos ellenben úgy gondolta, hogy „[m]inden törvényhozó jól 

tenné, ha mielőtt magát valamely elv megvalósítására elhatározza, számot adna magának a felől, 

hogy azon elv minő eredményekre vezetett, minő következtetéseket vont maga után ott, ahol már 

alkalmaztatott? ’s vajon annak elméleti becsét igazolta-e vagy nem a tapasztalat? Tanácsos ezen 

vizsgálat […] avégett, hogy gyakorlati szempontból megvizsgálhassa, vajon meg van-e saját 

nemzete helyzetében a szükség, mely azon elv alkalmazására utal, s megvannak-e nemzete 

jellemében a vonások, történelmében az előzmények, melyek az előzmények, melyek azon elv 

alkalmazásának sikert ígérnek.”1207 

Schvarcz Gyula, aki rögtön tizenöt megoldást javasolt a magyar főrendiház átalakítására, a 

külföldi minták kérdésében úgy foglalt állást: „ötleteimet hazánk tényleges viszonyaiból 

merítettem […] ha most mégis külföldi példákat idézek, ez nem azért történik, hogy ezen 

utóbbiakat utánozandónak vélném, hanem csak azért, hogy megmutassam, miszerint más 

módozatok is vannak már működésben Európa művelt alkotmányos államaiban […] nem egyedül 

azok, melyeket nálunk a 48-iki rohamos napok alatt – szintén külföldi – francia minták után – 

lemásoltak”.1208  
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A külhoni viszonyok megismerését segítette az 1867-ben Jánosi Ferenc fordításában 

Alkotmányok gyűjteménye címmel megjelent, az angol, az amerikai, a svájci, a francia és a belga 

alkotmányt felölelő két kötetes munka. Az 1880-as években Concha Győző 

Újkori alkotmányok című, szintén két kötetes művében az angol, az amerikai és a belga 

alkotmányt ismertette. A főrendiházra vonatkozó reformtervekben leggyakrabban az angliai 

Lordok Háza szerepelt mintaként. A mintaválasztást a reformtervek szerzői a két ország 

alkotmányos fejlődésének és felsőházaik jellegének hasonlóságával indokolták. Ahogy a 

reformkorban is eltérő értelmezéseit találjuk az angol fejlődésnek (pl. a konzervatív Sztáray 

Albertnél és Kossuth Lajosnál), úgy az 1867 után született tervek is az angol parlamentarizmus 

különböző vonásait emelték ki követendő példaként. A főrend gr. Zay Károly az angol 

arisztokrácia elsőszülöttekre korlátozódó öröklési rendjét és ezen alapuló felsőházi tagságát 

kívánta meghonosítani, amit többen (gr. Teleki Sándor, Trefort Ágoston) a magyarországi 

viszonyok között kivihetetlennek tartottak. A főrendek körében született tervezetekben és 

párthovatartozástól függetlenül számos más koncepcióban (pl. Türr István, Asbóth János, Pulszky 

Ferenc javaslatában) is megtalálható volt a skót és ír peerek választáson alapuló felsőházi 

részvételének adaptálása. Ugyanígy egyaránt követendő példának tartotta a magát konzervatívnak 

valló Asbóth János és a liberális kormánypárthoz tartozó Trefort Ágoston az angol felsőháznak, 

illetve társadalomnak azt a vonását, hogy azáltal, hogy az alsóbb rétegekből származó 

személyeknek lehetőséget nyújt a lordok közé kerülésére, biztosítja az arisztokrácia folyamatos 

felfrissülését. Asbóth pozitívan nyilatkozott arról, hogy Angliában a hatalmi tényezők (a korona, 

illetőleg a kormány, az arisztokrácia és a nép) képviselve vannak a törvényhozás mindhárom 

faktorában. Taray Andor viszont azt hangoztatta, hogy a korona korlátlan kinevezési joga 

következtében az angol felsőház csak díszítője, nem pedig kiegészítője a parlamenti rendszernek. 

Schvarcz Gyula, aki tagadta az angol és magyar jogfejlődés párhuzamba állíthatóságát és 

ellenezte a születési kiváltságok fennmaradását, értelemszerűen az angol és a magyar felsőház 

különbözőségét hangsúlyozta. A Tisza-kormány az angol modellből a nagyobbrészt örökletes 

tagokból álló felsőháznak a polgári alkotmányosság és a kapitalizálódó társadalom keretei közé 

beilleszkedését tekintette követendőnek, a skót és ír arisztokraták képviseletét viszont nem tartotta 

lemásolhatónak. Tisza a tagok korlátlan számú kinevezése mintájaként Angliát jelölte meg. 

Valójában példa annyiban sántított, hogy a 19. században Angliában (ellentétben Ausztriával és 

Olaszországgal) a felsőház ellenállása miatt nem volt lehetőség élethossziglani tagok 

kinevezésére, csak örökletes tagság korlátlan számban való adományozására.1209 Beksics 

Gusztávnak a Lordok Házáról az volt a véleménye, hogy „elhatalmasodott”, mert sikerült 

megakadályoznia peerek nagyszámú kinevezését. Ezzel szemben Tisza Kálmán miniszterelnök 

úgy értékelte az angliai tapasztalatokat, hogy a felsőház megfékezéséhez, engedményre bírásához 

általában elég a pairschub lehetősége is. A pairschub alkalmazásáról egyébként megoszlottak a 

vélemények. Gr. Andrássy Gyula a főrendiházi reform országgyűlési tárgyalása során a(z 

élethossziglani tagok kinevezésére vonatkozó) peerschubot alkalmatlannak minősítette a kormány 

által neki szánt feladatra, a két kamara közötti összeütközés alkotmányos feloldására. Kijelentette, 

hogy a képviselőház és a főrendiház közötti konfliktusok megoldásának kérdése azok közé 

tartozik, amelyek „gyakorlatilag csak akkor vannak jól megoldva, ha theoriában megoldva 

nincsenek”, és a magyar képviselőház de facto előjogai (a főrendiház nem buktathat kormányt) 

egyébként is garantálják, hogy az összeütközések a nemzeti akarat érvényre jutásával zárulnak. 

Andrássy arra is rámutatott, hogy az élethossziglani tagok tömeges kinevezése a főrendiházba 

nemhogy a korona érdeke volna (mint az a törvényjavaslat indoklásában szerepelt), hanem 
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ellentétes azzal, mert az uralkodó személyét a pártküzdelmekbe belevonja.1210 Az 1885:7. tc. az 

élethossziglani kinevezéseket számban és időben korlátozta, az örökös tagsági jog 

adományozásánál azonban hasonló kötöttséget nem állított fel. A főrendiház 1885 utáni 

történetében egyetlen alkalommal, a Wekerle-kormány részéről az egyházpolitikai viták 

időszakában, 1894 májusában merült fel a pairschub eszközének alkalmazása. Az ellenzék egyik 

vezéralakja, gr. Apponyi Albert a képviselőházban ezt „a törvény betűje szerint ugyan 

megengedettnek, de az alkotmány szellemével teljesen ellentétesnek” nyilvánította.1211 Szilágyi 

Dezső igazságügy-miniszter ezzel szemben kijelentette, hogy „alkotmányunk szelleme szerint is 

teljesen igazolva van, és megvan minden feltétele annak, hogy ahhoz hozzá is lehet folyamodni, 

hogy az örökletes tagok szaporításának alkotmányos eszközéhez fordulhatunk”.1212 A kormány 

terve azonban az uralkodó ellenállásán meghiúsult. A századforduló utáni politikatudományi, 

államtani és közjogi szakirodalomban is megjelent a peerschub kérdése. Kuncz Ignác erről 

Tiszához hasonlóan vélekedett: a pairschubnak a nemzeti akarat érvényesítése érdekében van 

jogosultsága, de „[l]egjobb, ha a pairschub az által éri el célját, hogy azt alkalmazni lehet, és nem 

az által, hogy az valóban alkalmaztatik is”.1213 Haendel Vilmos és Ferdinándy Géza viszont 

egyaránt államcsíny természetű eljárásnak minősítette főrendek kreálását abból a célból, hogy a 

kormány javaslatának többségének biztosítson a főrendiházban.1214 Hegymegi Kiss Pál pedig 

leszögezte, hogy erkölcsileg elfogadhatatlan az alsóház törvényhozásbeli dominanciájának 

„nemtelen eszközzel” való biztosítása. A pairschub helyett a főrendiház vétójoga 

korlátozottságának kodifikálását javasolta.1215 

A második kamara norvég modelljéről, amelyben a képviselőház saját sorából választotta 

meg a felsőház tagjait, a hazai sajtóban már 1848 tavaszán, a népképviselet első kamarai 

bevezetésének küszöbén megjelent méltatás.1216 1867 után a megváltozott viszonyok között ritkán 

bukkant fel a népképviseleti jellegű második kamara ezen modellje. Pártos Béla „gyönyörűnek” 

tartotta, de hazai viszonyok között más megoldást javasolt. Az általunk ismert egyetlen olyan terv, 

amely részlegesen emlékeztet a norvég megoldásra, Somssich Pálé, aki a felsőház tagjainak 

harmadát a képviselőház által magas földadó-cenzust teljesítő volt képviselők közül választatta 

volna. 

Ismeretes, hogy a reformkortól a hazai liberálisok figyelmet fordítottak az Amerikai 

Egyesült Államok demokratikus politikai intézményrendszerének megismerésére. Az 1867 utáni 

évtizedekben az alkotmány demokratikus szellemű átalakítását a hazai parlamenti pártok közül 

egyedüliként a szélsőbal képviselte. A második kamara reformja során az észak-amerikai modell 

is elsősorban a szélsőbalhoz kötődő publicisták − Tóvölgyi Titusz és Pártos Béla – körében talált 

követőkre. Az amerikai szenátust állította példaként a párttal kapcsolatot tartó Kossuth Lajos is. 

Kossuth politikusi és államtudományi munkásságából, könyvtára és levelezése tanulmányozása 

nyomán egyértelműen megállapítható, hogy egész pályája során figyelmet fordított az Amerikai 

Egyesült Államok politikai viszonyainak tanulmányozására. Pajkossy Gábor kutatásai nyomán 

tudjuk, hogy a Dunai konföderáció tervében a szövetségi törvényhozó gyűlés mintája az Amerikai 

Egyesült Államok törvényhozása volt.1217 Kossuth emigrációja idején született tervezeteiből, 

értekezéseiből és levelezéséből kitűnik, hogy a népképviseleti rendszer amerikai 

megvalósulásának fontos elemeként tartotta számon, hogy a második kamarát is a nép választja, 
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és kezdetben, kütahyai alkotmánytervében teljes mértékben az amerikai második kamara 

szerveződési elvét követte: a magyar országgyűlés felsőházába a megyék egyöntetűen két-két 

szenátort küldtek volna. Az 1880-as években a magyarországi lehetőségek figyelembe vételével 

Kossuth és Pártos Béla azt javasolta, hogy a felsőházban csupán a kieső főispánok helyét töltsék 

be a megyék által a törvényhatóságok útján választott követekkel. Az amerikai példa korlátozott 

érvényű alkalmazására tett javaslatot 1885-ben a Függetlenségi Párton kívül a Mérsékelt Ellenzék 

is. A kormánypárthoz közelálló értelmiség körében elvétve találkozunk az észak-amerikai példa 

ilyen korlátozott érvényű alkalmazásával is. A kivételek közé tartozik Tóth Lőrinc jogtudós, bíró 

1882-ben megjelent, már említett javaslata, amely szerint a törvényhatóságok népességüktől 

függetlenül egy-egy főt választottak volna a felsőházba. 

A kormánypárt körében, de elméleti írók részéről is az amerikai (és a svájci) modell 

követésével szemben felhozott legsúlyosabb érv az volt, hogy Magyarország az előbbiekkel 

ellentétben nem föderális állam, és a hazai (nemzetiségi) viszonyok között káros lenne a megyék 

önállóságát erősíteni. A törvényhatóságok felsőházi képviseletének támogatói ezzel szemben 

Belgiumot hozták fel példaként arra, hogy unitárius államszerkezet mellett is lehetséges a 

népképviseleti alapon szervezett második kamara. Kossuth 1870-es évekbeli terve, amely szerint a 

törvényhatóságok népességük arányában delegáltak volna felsőházi képviselőket, emlékeztetett a 

belgiumi szenátus listás választására, ugyanakkor el is tért tőle, mivel ragaszkodott az általános 

választójogon alapuló és közvetett választáshoz. Mint ismeretes, Belgiumban 1831-től ugyanazok 

a választókerületek választották a szenátus tagjait, mint a képviselőket, de magasabb adócenzus 

mellett. A belga választójogi cenzus egységesen az adón alapult. A belga modell követésének 

ellenzői, így Concha Győző, Tóth Lőrinc és gr. Zichy Jenő leginkább éppen ezt, „a tőke uralmát” 

kifogásolták.1218 Kormánykörökből származó reformtervben ritkán találkozunk Belgium 

példájával. Hatásának távoli visszfénye lehetett Szilágyi Dezső 1872−1873-as operátumának azon 

javaslata, hogy az 1500 forint földadót fizető állampolgárok hat kerületbe osztva 42 

élethossziglani tagot válasszanak a felsőházba. 

A francia államfejlődés többnyire negatív előjellel szerepelt a hazai államtudományi 

értekezésekben. Dezső Gyula az államot az emberi összakarat megnyilvánulásának tekintő, az 

államhatalmi tényezők közül a törvényhozó hatalomnak primátust adó „francia 

szabadságfelfogást” „hibásnak” tartotta. Kuncz Ignác A nemzetállam tankönyvében 

szembeállította a francia „társasági államot” az angol és magyar nemzetállammal, és kijelentette, 

hogy a francia „geniusból” – függetlenül az aktuális viszonyoktól – egykamara-rendszer 

következik. A történelmi arisztokrácia hatalmának felszámolását követően kinevezett tagokból 

szervezett felsőházak, az egyeduralmat bevezető 1799. és 1852. évi francia alkotmány 

szenátusának szerepét negatívan értékelték. A francia doktrinerek munkásságát jól ismerő Trefort 

Ágoston a születési arisztokrácia tagságának fenntartása mellett Guizot-ék érveit idézte. Guizot és 

társai törekvése azonban eredménytelen maradt, Casimir Périer miniszterelnök új pairek 

kinevezésével keresztülvitte az örökletes felsőházi tagság megszüntetését. A júliusi monarchia 

kinevezett tagokból álló felsőházáról forrásainkban csak Nagy Ernő jogtudós értekezésében 

találtunk egy érintőleges méltatást. Nagy a polgárkirályság felsőházát abban a vonatkozásban 

tartotta követendőnek, hogy a kinevezett tagok (akik az ő elképzelése szerint a tagságnak csak egy 

részét képezték volna) meghatározott állások betöltői közül kerüljenek kiválasztásra. A francia 

harmadik köztársaság szenátusa, amelynek tagjai háromnegyedét általános választójoggal 

közvetett úton választották meg, negyedét pedig 1884-től a nemzetgyűlés élethossziglan nevezte 
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ki,1219 az általunk vizsgált irodalomban nem talált méltatásra. Haendel Vilmos a francia szenátust 

a parlamentarizmus szabályainak megsértésével vádolta, amiért 1896-ban élve alkotmány adta 

jogával kormánybuktatásra vállalkozott. Türr István és Farkas Ödön törekvése az olasz szenátus 

népszerűsítésére, amely az állampolgárok 21 kategóriájából tetszőleges számban élethossziglan 

kinevezett tagokból állt, szintén nem kapott kedvező fogadtatást. 

A porosz Urak Háza, amely tagságának nagyobb részét az uralkodó közvetlenül vagy az 

erre jogosított testületek ajánlatára nevezte ki, nem szerepelt hivatkozásai alapként, és a délnémet 

államokkal mintaként csak elvétve találkozunk.1220 

Az ausztriai felsőház ritkán szerepelt a reformtervekben hivatkozási alapként. A 

Herrenhaus 1861-ben abszolutista viszonyok között került felállításra, szervezetének kidolgozója 

Anton von Schmerling lovag volt, így valóságos sértéssel érhetett fel, amikor Kreith Béla azt 

állította, hogy a Tisza-kormány számára a törvényjavaslat készítésekor az Urak Háza szolgált 

mintaként. Valójában a Tisza által tervbe vett felsőház csak kevéssé emlékeztetett a Habsburg-

főhercegekből, katolikus érsekekből és hercegi rangú püspökökből, a nagybirtokos arisztokrata 

családfőkből (akik esetében azonban tételes vagyoni cenzust nem érvényesült) és korlátlan 

számban kinevezhető élethossziglani tagokból álló Herrenhausra. A kormánypárti Beksics 

Gusztáv szintén negatívan nyilatkozott Ausztria korlátlan számú kinevezéssel bővíthető 

„bureaucraticus felsőházáról”. Az ausztriai képviselőház választásának kuriális rendszere a 

választott felsőház liberális magyar hívei számára német és rendi eredete miatt kétszeresen sem 

volt vonzó minta. 

 

7.1.6. Különbségek és hasonlóságok a kormányzati liberalizmus, a jobboldali és a közjogi 

ellenzék körében született tervek között 

Pulszky Ferenc 1881-ben a főrendiházi reform lehetőségét vizsgálva úgy látta, hogy az uralkodó 

eliten belül az alapvető kérdésekben nézetazonosság van. Senki sem tartja fenntarthatónak, hogy a 

mágnás családok minden egyes férfitagja helyet foglalhasson a felsőházban, ahogy a főispánok és 

a címzetes püspökök tagságát sem tartják jogosultnak. A korona kinevezési joga sem képezi vita 

tárgyát, a kérdés az, hogy ennek a kinevezési jog milyen mértékű legyen.1221 Ez a nézetazonosság 

nem politikai diszkussziók révén jött létre, már az 1870-es években a főrendek, a kormányok és a 

kiegyezést elfogadó ellenzék egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy a felsőházban a számbeli 

többséget örökletes tagok alkossák. A véleményegyezést, illetve az élénk vita hiányát 

magyarázhatja, hogy a hazai politikai gondolkodást a mérsékelt liberalizmus dominálta, aminek 

következtében a tervek többsége főbb vonalakban hasonlított egymásra. A főrendek, akik 

javaslatokkal álltak elő, többségükben a kormánypárthoz kötődtek (a főrendiház Deák-pártja, a 

főispán majd főrendiházi elnök Szőgyény, aki gr. Teleki Sándorral együtt a Deák-kör tagja volt), 

még ha egyesek közülük, mint Szőgyény, ókonzervatívok voltak is. Ezért nem lehet egyértelmű 

választ adni arra a kérdésre, hogy a társadalmi csoportérdek vagy a pártszimpátia hatott-e 

erősebben. A felsőházat a hazai liberálisok nyugat-európai társaikhoz hasonlóan mérséklő 

intézménynek, az állami és társadalmi rend egyik biztosítékának tekintették, ezen kívül szerepet 

szántak neki a magyar hegemónia biztosításában. Az ókonzervatívok és újkonzervatívok a 

felsőház feladatkörét ehhez hasonlóan határozták meg. Kormány és ellenzék, illetve a kormány és 

(pártszimpátiától függetlenül) az arisztokrata főrendek között a választóvonal a kinevezett tagok 

arányának, a liberális táboron belül a népképviseleti jelleggel választott tagok kérdésében 

húzódott. Tóth Lőrinc 1882-ben a terveket értékelve egy olyan skálán helyezte el őket, amelynek 
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két pólusa jellemzően nem a „liberális” és a „konzervatív”, hanem a „demokratikus” és a 

„konzervatív” volt. A legdemokratikusabb színezetűnek Pulszky Ferenc és Pártos Béla tervét 

minősítette, konzervatívabbnak tartotta Somssich Pál és Trefort Ágoston elképzelését, míg a 

„legkonzervatívabb” jelzőt Szőgyény-Marich László javaslata kapta.1222 Szabó Dániel értékelése 

szerint a pártok által közzétett elképzelések közül a Jobboldali Ellenzék elképzelése állt a 

legközelebb az 1885-ben megvalósult reformhoz.1223 Ennek okát nemcsak a kormányzati 

liberalizmus konzervatív jellegében és abban, hogy az ellenfelei által fekete báróként emlegetett 

’Sennyey vezette Jobboldali Ellenzék alkalmazkodott a társadalom polgárosodása teremtette 

viszonyokhoz, hanem a megvalósult reform kompromisszumos voltában is látjuk. 

A reformtervek döntő többsége és a megvalósult rendezés magán viselte a magyar 

liberális hagyomány azon sajátosságát, hogy a polgári intézményrendszer kialakítását 

fokozatosan, a fennálló alkotmányból kiindulva képzelte el megvalósítani. Ehhez járult még a 

dualizmus kori „nemzeti liberalizmus” azon elemének érvényesülése, hogy a nemzeti szupremácia 

fenntartásának igénye a liberális jogegyenlőség érvényesülésének megvalósítását korlátozta.1224 

 

7.1.7. Miért csak 1885-ben került sor a reformra? 

Ha tehát a tartalmi alapelemek már a kiegyezést követő években megvoltak, vajon miért késett a 

reform megvalósulása 1885-ig? Tisza miniszterelnök a reformot a történelmi hagyományok és a 

modernizáció összeegyeztetése miatt, valamint nemzetiségi szempontból tartotta nehéz és kényes 

kérdésnek.1225 Láttuk, hogy a döntő faktorok (a kormány, a főrendiház hangadó politikusai) már 

kezdettől fogva egyöntetűen a magyar nemzeti dominanciájú, a történelmi eredetű és a kinevezés 

útján bekerülő modern (szellemi, hivatali, kisebb mértékben ipari és kereskedelmi) elit 

kombinációjában gondolkodtak, az előbbi jogosultak számbeli dominanciájával, az arányok 

pontos meghatározására viszont csak a törvényjavaslat tárgyalásának legutolsó fázisában került 

sor. Tisza egyetértően idézte Trefort Ágostont, miszerint azért sem került sor korábban a második 

kamara átalakítására, mert a főrendiház az új alkotmányos érában 1883-ig egyetlen fontos 

kérdésben sem tanúsított komolyabb ellenállást.1226 Hozzátehetjük ehhez, hogy egy ilyen 

konfliktus megelőzésére, a főrendiházzal szembeni nyomásgyakorlásra is alkalmas eszköz volt a 

reformszándék lebegtetése. „Valahányszor tőlünk egy izenet megy az alsó házhoz, mind 

annyiszor az mondatik, a főrendi házat reformálni kell.” – hangzott el 1874-ben az ellenzéki 

politikus br. Prónay Gábor egy hozzászólásában.1227 Másfelől viszont Tisza azon eljárása, hogy az 

izraelita-keresztény polgári házasságra vonatkozó törvényjavaslatot az ismételt főrendiházi 

leszavazás után visszavonta, óhatatlanul Deák Ferenc 1870-ben a főrendiház elleni kirohanásokat 

csitító szavait idézik emlékezetünkbe: „nem kell oly hangulatot ébresztenünk […] valóban 

praktikus ok nélkül, mely hangulat az átalakításnak legfontosabb részeiben a főrendeket még 

kevésbé tenné traktábilisabbakká”.1228 Zsedényi Béla nem tagadta Trefort kijelentésének igazságát 

(ő maga a főnemesség szembeszegülésének hiányát a liberális „korszellem” hatásával és az 

arisztokrácia hazafias érzületével magyarázta), a fő okot azonban a társadalmi erők közötti 

erőviszonyokban látta. Szerinte a főrendiház reformjának elmaradása 1848-ban „nem 
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mulasztásként, hanem a társadalmi erők majdnem szükségszerű és célszerű parancsaként 

jelentkezett”, és „még nagy idő telt el, amíg a társadalmi erők a 48-ban lefektetett jogegyenlőség 

elveinek a kiegyensúlyozását a reális életben is megvalósulás felé vezethették”.1229 A főnemesség 

politikai befolyását mutatja, hogy miközben 1848-tól a második kamara politikai befolyása 

másodlagossá vált, az arisztokrata származásúak aránya a képviselőház tagjainak sorában a 

Monarchia időszakában végig sokszorosan meghaladta társadalmi arányukat (az arisztokrácia 

aránya a társadalomban kb. 0,25% volt, a főnemesi ranggal rendelkező képviselők aránya az 

1848. évi népképviseleti országgyűlésen még csak 5–6%, a dualizmus utolsó három évtizedében 

viszont végig 11–16%, a Szabadelvű Párt körében ennél is magasabb volt).1230 Lassította a 

főrendiházi reform megvalósítását, hogy a törvényjavaslat beterjesztése előtt a kormány 

szükségesnek tartotta a főrendiház mértékadó politikusaival való egyeztetést, és ebben az esetben 

az uralkodó előzetes kontrollja sem formalitás volt. Szabó Dániel azzal magyarázta a főrendiházi 

reform késését, hogy bár a reform „azonnali” megvalósítását „gyakorlatilag 1867-től követelik 

mind az ellenzéki, mind a kormányprogramok, de a nem pártba szerveződő politikai erők csak 

évtizedek múltán hagyják, engedik” a megvalósítást.1231 Lehetséges, hogy a történész az 

arisztokráciára céloz, amikor a reform akadályozásáról ír, ezzel szemben azonban érvként hozható 

fel, hogy maga a főrendiház is többször sürgette az átalakítást. Igaz, a reformszándék 

kinyilvánítása a főrendiházban többnyire a kormányhoz, a kormánypárthoz kötődő, hozzájuk 

közel álló tagoktól eredt (főrendiház Deák-pártja, főrendiházi házelnök), ugyanakkor 

forrásainkban nem találtunk utalást arra, hogy a reform más főrendiházi elemek ellenállása miatt 

feneklett volna meg. A „status quo” fenntartásának gondolata csak közvetlenül a törvényjavaslat 

országgyűlési tárgyalását megelőzően bukkant fel egyes konzervatív és/vagy ellenzéki főrendek 

javaslataiban. 

További kérdés, hogy miért nem állt ki sem a kormány, sem az ellenzék a nyilvánosság elé 

az 1880-as évek elejéig részleteiben kidolgozott reformtervvel. A parlamenti kormány- és 

pártprogramok általában nem bocsátkoztak egy-egy kérdés megoldásának részletes taglalásába. 

Hogy a kormány a törvényjavaslatot elkészítésének, illetve megvitatásának fázisába nem jutott el, 

annak véleményünk szerint az is oka volt, hogy a Deák-párton és a Szabadelvű Párton belül 

(ahogy az ellenzéken belül is) hiányzott a nézetazonosság – annyi más liberális reformkérdéshez 

hasonlóan1232 – a főrendiház átalakításának kérdésében is (amelyet az alapvető ügyekhez képest 

akár részkérdésnek is minősíthetünk). A Tisza által benyújtott törvényjavaslatban megmutatkozó 

hagyománytisztelet miatt a kormánypártban jelentkező félelmeknek adott hangot Beksics Gusztáv 

1884 novemberében: a történeti jogok elismerése és figyelembe vétele csak addig érvényesíthető, 

amíg nem veszélyezteti a liberalizmus hatalmi pozícióját.1233 

Ezen kívül a főrendiház átszervezése függött vagy függhetett több más kérdés 

megoldásától, például az állam és az egyházak viszonyának újrarendezésétől, a felekezetek 

egyenlőségének biztosításától, a földadó szabályozásától, a közigazgatás reformjától.1234 

Felmerülhetett, hogy amíg ezek a kérdések nem kerültek rendezésre, addig felesleges részletes 

tervet kidolgozni, vagy vitatkozni a főrendiházi reform részleteiről. Ugyanakkor a rendezés késése 

maga is hátráltatta bizonyos kérdések megoldását, például az 1849 és 1867 között főnemesi címet 
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nyert személyek főrendiházi részvételi jogának rendezését, vagy az 1880-as évek elején a 

főnemesi rangadományozást.1235 A kormány előkészületeinek többszöri félbemaradása azt is 

mutatja, hogy a mindenkori miniszterelnök ki kívánta várni a megfelelő pillanatot, hogy a 

főrendiház a reform napirendre kerülése nyomán várható megélénkülése ne befolyásolja károsan a 

kormány számára az aktuálpolitikai helyzetet (pl. az 1872-es választások előtt). A főrendiházi 

ellenzék is ügyelt arra, hogy a kormány számára se kínálkozzon ilyen lehetőség. 

 

7.1.8. A Tisza-kormány reformtervének létrejötte  

Az 1870-es években Kemény Zsigmond, a következő évtizedben Pulszky Ferenc a főrendiházi 

reform kérdésének sajtó általi kellő megvitatását hiányolta. A kormány nem hívott össze 

szakértekezletet sem, mint pl. azt 1880-ban a közigazgatási reform kérdésében tette. Bár 1882-ben 

az Akadémia által a téma feldolgozására kiírt Sztrókay-díj eredménytelen maradt, értekezések, 

röpiratok mégis szép számmal születtek a főrendiház reformjának kérdésében. A korábban 

publikált tervek közül közül Tisza Kálmán, amikor 1883 nyarán megfogalmazta a 

törvényjavaslatot, leginkább Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter elképzeléséből 

merített, bizonyos pontokon azonban két kéziratos tervezet, a főrendiház Deák-pártjának 1870-

ben született javaslata, valamint a Szilágyi Dezső által a Szlávy-kormány részére készített 

operátum hatása is felfedezhető. Tisza javaslatán a minisztertanács nem eszközölt lényegesebb 

tartalmi módosítást. Ferenc József ezzel szemben több változtatást is kívánt, többek között 

ragaszkodott a protestáns egyházak képviselői számának leszállításához. Tisza azonban nem 

minden ponton engedett az uralkodó kívánságának, voltak olyan kérdések, amelyekben a 

miniszterelnök „szóbeli felvilágosítása” nyomán Ferenc József elállt a módosítástól (pl. az 

„izraelita egyházfőnök” tagságának kihagyásától), máshol elfogadta, hogy a képviselőház vagy a 

főrendek jövőbeli állásfoglalásától tegyék függővé a döntést. 

A főrendek bevonása a reform előkészítésébe szükségszerű volt. Tisza a reformterv 

megfogalmazásakor Deák Ferenc 1870-ben a szélsőbalhoz intézett gondolatának szellemében járt 

el: a főrendiház jövőjét meghatározó törvény csak a főrendiház hozzájárulásával jöhet létre.1236 

Tisza Kálmán 1871-ben ellenzéki politikusként javasolta a kormánynak a főispánok segítségével a 

főrendiházon a modernizáció keresztülerőltetését, kormányra kerülve azonban óvakodott ettől. 

Egy radikális reformtörvény keresztülerőszakolása a főrendiházon a főispánok és pairschub 

segítségével az uralkodó és a Deák-párt, illetve a Szabadelvű Párt a parlamentarizmus mellett 

elkötelezett tagjainak ellenkezése miatt is akadályokba ütközött volna. Tisza már 1883 

januárjában, a reform alapelveinek minisztertanácsi előterjesztésekor kijelentette, hogy a 

törvényjavaslat elkészítését megelőzően a főrendiház befolyásos tagjaiból álló bizottsággal meg 

kívánja beszélni a kérdést. Később is hangsúlyozta, hogy súlyt helyez erre, és valóban több 
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alkalommal egyeztetett a főrendek sorából összehívott (a főrendiház elnökéből, alelnökéből, 

közjogi méltóságokból, a különböző tagsági jogú csoport képviselőiből és tekintélyes 

politikusokból álló) értekezlettel. A főrendiházi Deák-párt 1870-es javaslatában a főrendek maguk 

is leszögezték, hogy „a jelenlegi alapból rendes úton, csak újabb törvények által forgathattatnék 

ki, ehhez pedig a saját beleegyezésére is szükség lenne”. Valószínűleg a miniszterelnök által 

1883−1884-ben kezdeményezett megbeszélések eredményeképpen történt meg a kinevezett tagok 

arányának maximálása. Minisztertanácsi expozéja tanúsága szerint Tisza eredetileg egyáltalán 

nem kívánta rögzíteni a tagok arányát, a főrendekkel tartott megbeszéléseket követően 

előszentesítésre felterjesztett törvényjavaslatban azonban már szerepelt, hogy az új ház 

alakulásakor legfeljebb a tagok harmada, később negyede lehet kinevezett tag. Az már a 

törvényjavaslat sorsának további alakulásához tartozik, hogy a főrendek ezt az arányt magasnak 

tartották, és az országgyűlési tárgyalás során sikerrel léptek fel leszállítása érdekében. 

 

7.2. A reform országgyűlési tárgyalása 

Tóth Lőrinc azt várta, hogy a főrendiház reformja az országgyűlésen „az érdekek heves 

küzdelmei közt, a demokrácia és arisztokrácia, az újkori szabadelműség és a történeti jogok 

bajnokainak zajos fegyvercsattogásával fog megvitattatni”.1237 Az országgyűlési tárgyalás során 

azonban nem elvont elvekről, hanem nagyon is aktuális politikai és társadalmi kérdésekről folyt 

az eszmecsere. Több szónok is kitért azokra az alapvető alkotmánypolitikai kérdésekre, hogy hol 

van a második kamara helye, mi a szerepe a magyarországi alkotmányos intézményrendszerben. 

Ugyanakkor a főrendiházi reform kapcsán érintőlegesen más nagy jelentőségű témák is 

megvitatásra kerültek. Így (elsősorban a képviselőházi tárgyalás során) szó esett az arisztokrácia 

és a dzsentri társadalmi szerepéről és jövőjéről (a fő- és köznemesség, illetőleg a dzsentri és a 

polgárság összeolvadásának esélyeiről), a nemzeti-nemzetiségi viszonyokról, a választójogról, a 

törvényhatóságok feladatköréről, az egyházak autonómiájáról, társadalmi és politikai szerepéről. 

A kérdések megközelítésének módját tekintve igazolódott egy másik kormánypárti szerző (talán 

Berzeviczy Albert) előrejelzése: „összhangzavaróan fognak belecsendülni a vitába” a felekezetek 

iránti türelmetlenség, társadalmi osztályérdek, elavult partikularizmus, „és a mindenből hatalmi 

tőkét csináló pártpolitika”.1238 

 

7.2.1. A törvényjavaslat képviselőházi tárgyalása 

A képviselőházi vita hátterében ott feszült a kormány és az ellenzéki pártok közötti hatalmi 

ellentét: az ellenzék a Tisza-kormány helyzetének meggyengítésére törekedett, a kabinet pedig 

igyekezett ezt megakadályozni. A törvényjavaslat tárgyalásának állandó eleme volt a 

kormánypárt és az ellenzék (különösen a Mérsékelt Ellenzék) kölcsönös vádaskodása, a 

szembenálló felek azzal gyanúsították egymást, hogy saját hatalmi céljaiknak, a felsőházi 

térnyerés szándékának rendelik alá a reform ügyét. A pártok ugyanakkor saját javaslatukat mint a 

nemzet távlati érdekét egyedül szolgáló koncepciót vezették elő. Kivételnek számított Zichy 

Antal képviselő magatartása. A szabadelvű párthoz tartozó, de a törvényjavaslatot fenntartásokkal 

fogadó honatya ugyanis elismerte, hogy a képviselőházi vitában a kormánypártot és az ellenzéket 

is pártszempontok (is) vezérlik. 

 A javaslat tárgyalása során megmutatkozott a pártok belső megosztottsága is. A 

kormánypárti képviselők elégedetlenségén Tisza úrrá lett úgy, hogy a pártértekezleten a 

törvényjavaslat meg nem szavazása esetére kilátásba helyezte lemondását. Ezt követően a 

Szabadelvű Párt szónokai a képviselőházi vitában változatos érveléssel igyekeztek bizonyítani, 
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hogy a törvényjavaslat igenis összeegyeztethető a liberalizmussal. A törvényjavaslat sorsát 

illetően központi jelentősége volt annak, hogy Tisza rábírta pártja döntő többségét a 

törvényjavaslat megszavazására. A szabadelvű párti képviselők ugyanis abszolút többségben 

voltak az ellenzékkel szemben, így még akkor is biztosítva lett volna a javaslat megszavazása, ha 

az ellenzéki pártok együtt, közös javaslattal léptek volna is fel, ami a hazai pártpolitikára jellemző 

módon nem történt meg. Mi több, az ellenzéki pártokon belül is hiányzott az egység. A 

habarékpártnak csúfolt Mérsékelt Ellenzék részéről egyetlen határozati javaslat került benyújtásra, 

ugyanakkor a vita során megmutatkozott gr. Apponyi Albert és Szilágyi Dezső eltérő társadalom-

felfogása. A 48-as Függetlenségi Pártnak nem sikerült megteremteni az egység látszatát sem. 

Helfy Ignác és társai (Kossuth Lajos tekintélyét is felhasználva) rábírták ugyan Irányi Dániel 

pártelnököt, hogy álljon el a kizárólag a törvényhatóságok által választott tagokból álló felsőház 

követelésétől, az Irányi által benyújtott mérsékeltebb határozati javaslatot azonban, amely csak a 

főispánok megürülő helyét töltötte volna be a törvényhatóságok választott képviselőivel, és 

meghagyta volna az örökös tagokat (igaz, választott formában), nem támogatta a párt minden 

tagja. 

Zsedényi Béla jogász-politikus negyven év távlatából a törvényhatóságok képviseletét a 

főrendiházi reform tárgyalásának legfontosabb kérdéseként értékelte. Rámutatott, hogy a 

képviselőházi ellenzék törekvése a megyék által választott felsőházi tagok bevezetésére elbukott, 

de „e gondolat és e kérdés felvetése” „közvetve nagy mértékben hozzájárult azokhoz a 

változtatásokhoz”, amelyeken „az eredeti kormányjavaslat, különösen a főrendiházi válasz 

következtében, keresztülment”.1239 A törvényhatóságok képviseletének bevezetése valóban 

szerepelt mind a két ellenzéki párt követelései között, és tematizálta elsősorban a képviselőházi 

vitát, a főrendiházban pedig lényegében ennek a követelésnek Andrássy részéről történt 

feladásáért cserébe ment bele Tisza a kinevezhető tagok számának csökkentésébe. A Mérsékelt 

Ellenzék által az általános vitában benyújtott határozati javaslatban az élethossziglan kinevezett 

tagok számának radikális leszállítását, valamint a felsőház törvényhatósági bizottságok által 

választott tagokkal kiegészítését indítványozta. Utóbbi követelés ellentmondott a párt a 

közigazgatás államosítására vonatkozó elképzelésének, amit a párt több vezető tagja, például 

maga a határozati javaslatot beterjesztő Szilágyi Dezső is vallott. A képviselők a 

törvényhatóságok által választott tagok mellett és ellen a publicisztikából ismert érveken kívül 

újabb argumentumokat is felsorakoztattak. Apponyi Albert például azt hangoztatta, hogy a 

megyei választások csak akkor vezetnének partikularizmushoz, ha követutasítási és visszahívási 

joga lenne a törvényhatósági bizottságoknak. Egyes kormánypárti képviselők ezzel szemben 

kifogásolták, hogy választás esetén a felsőház összetétele (amennyiben nem tükrözné a nemzet 

többségének akaratát) nem korrigálható a választott tagok mandátumának lejárta előtt. Mások a 

kinevezés mellett azzal érveltek, hogy a képviselőházat (népképviseletet) fékező erő csak az 

uralkodó akarata lehet. 

Szilágyi Dezső az 1870-es években a kormány számára készített tervezetében a felsőházi 

tagságban még a régi és új gazdasági elit olvasztótégelyét látta. 1885-ben is szükségesnek tartotta, 

hogy megszűnjön az intézmény kizárólagos rendi jellege, azonban ekkor már felhívta a figyelmet 

arra a veszélyre, hogy a kormány a tőkés nagypolgárság tagjai élethossziglani főrendiházi 

tagságra történő felterjesztésével a Szabadelvű Pártnak tett kortes szolgálatokat ellentételez. 

Szilágyi ekkor a választott tagok feladatának azt tekintette, hogy a felsőházat a nemzettel 

„közvetlen összeköttetésbe” hozzák, Apponyi Albert viszont (valószínűleg a főrendek megnyerése 

végett) azt hangsúlyozta, hogy a választás folytán bekerülő tagok többsége politikai hagyományát 

tekintve az örökös tagokkal lenne rokonságban. Reménye azonban, hogy a főrendek többsége 
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támogatja a törvényhatóságok által választott tagok bevezetését, hiúnak bizonyult. Valószínűleg 

az együttműködés ellenében hatott, hogy a Mérsékelt Ellenzék határozati javaslatában nem 

kezdeményezte az örökös tagok cenzusának leszállítását. Apponyi a választott tagokat választóik 

képviselőjének tekintette, szemben a kormánypárti hozzászólókkal (pl. Hegedüs Sándorral), akik 

azt hangsúlyozták, hogy a felsőházak nem képviseleti, hanem meritokratikus jellegű intézmények.  

A kormánypárti és az ellenzéki képviselők egyaránt korrigáló szerepet tulajdonítottak a 

felsőháznak. Arról azonban már eltért a véleményük, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. A 

kormánypárti szónokok felfogása szerint a felsőháznak elsősorban a képviselőház elhamarkodott 

döntései esetén kell korrekciót alkalmaznia, az ellenzéki képviselők viszont azt hangoztatták, 

hogy a kormány túlkapásaival szemben is fel kell lépnie. A képviselőházi vita során a felsőház 

nemzeti hivatása is szóba került. Szilágyi tagadta, hogy a felsőház képes lenne hatékonyan 

ellensúlyozni a nemzetiségi követelések képviselőházi megerősödését. Ő a felsőház nemzeti 

feladatát úgy határozta meg, hogy az intézmény a választott tagok közreműködésével segítse elő 

„nemzeti reformtörekvések” érvényesülését. A függetlenségi felszólalásokban megmutatkozó 

nacionalizmus tartalmilag nem különbözött a kormánypárti szónoklatokban megjelenőtől. 

Mocsáry Lajos az arisztokrácia nemzeti vezető szerepének fenntartásának fontosságáról beszélt, 

Helfy Ignác a „magyar faj” érdekét védelmezve elutasította (az egységes magyar politikai nemzet 

koncepcióját pedig elfogadó) szász képviselőnek, Steinacker Ödönnek a szász evangélikus 

felekezet képviseletére vonatkozó indítványát. 

Az Antiszemita Párt a főrendiház „függetlensége[!] és keresztény nemzeti jellegére” nézve 

veszélyesnek ítélte a törvényjavaslatot, ezért javasolta, hogy a képviselők ne fogadják el részletes 

tárgyalás alapjául. Ónody, Andreánszky és társaik ellenezték a zsidó rabbi tagságát és a tagok 

kinevezését, támogatták a megyék és a főrendek általi választást. Marginális helyzetüket mutatja, 

hogy Tisza miniszterelnök feleslegesnek tartotta, hogy hozzászólásaikra érdemben reagáljon. 

 A képviselőház a Tisza által előterjesztett törvényjavaslaton viszonylag kevés, és 

többnyire nem jelentős változtatást hajtott végre. A miniszterelnök javaslatára a képviselőház a 

törvényjavaslat előzetes tárgyalására 21 fős különbizottságot küldött ki, amelynek tagjai közé az 

ellenzék sorából csak néhány képviselőt választott. A bizottság által javasolt legnagyobb 

horderejű módosítás a felsőház kezdeményezési jogkörét érintette. A bizottság javaslata nyomán 

a képviselőház ezt az eredeti törvényjavaslathoz képest szűkíteni kívánta, kivette belőle az ország 

alaptörvényeit, sarkalatos intézményeit és a szabadságjogokat érintő tárgyakat. A bizottság 

többsége a tagok körét a törvényjavaslathoz képest nem kívánta módosítani, és a tagsági jog 

gyakorlásában is csak kisebb változtatásokat javasolt, így meg kívánta szigorítani az örökös 

főrendiházi tagsági jog adományozásának feltételeit a nem magyar születésű állampolgárok 

esetében, bővítette azon esetek körét, amelyek a felsőházi tagság elvesztését, illetve 

szüneteltetését eredményezik. A nyilvános képviselőházi vita eredményeként kimaradt a 

javaslatból a magyarországi birtokkal nem rendelkező horvátországi örökös tagok ülés- és 

szavazati jogára vonatkozó korlátozás, és az, hogy az első élethossziglani tagok kinevezéseknél 

figyelem fordítandó a reform következtében tagságukat elvesztett azon tagokra, akik a megelőző 

három évben a ház ülésein részt vettek. A törvényjavaslat kibővült azzal a megkötéssel, hogy a 

felsőház tagja (a horvát országgyűlés küldöttei kivételével) csak azok lehetnek, akik „a törvény 

azon rendeletének, mely szerint a törvényhozás nyelve egyedül a magyar, megfelelni 

képes[ek]”.1240 

A kormánypárti képviselők argumentációjukat megerősítendő és műveltségüket 

bemutatandó gyakran idéztek külföldi államtudományi szerzőket, külhoni törvényhozások 
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működéséből vett példákat, de az idegen megoldások mintaként való követését a hazai 

törvényhozás fejlődésével és a belpolitikai helyzettel összeegyeztethetetlennek nyilvánították. 

A függetlenségi felszólalók egy része (Irányi Dániel, Orbán Balázs) külföldi példákkal, mindenek 

előtt Belgium szenátusával, bizonyították, hogy a választott felsőház monarchikus keretek közé is 

beilleszthető, mások (Helfy Ignác) inkább a magyar viszonyok egyediségét hangoztatták, és a 

kormány javaslatának a kinevezett tagokra vonatkozó részét idegenből (német nyelvterületről) 

kölcsönzött elemnek minősítették. Helfy vádja, hogy Tisza számára az Urak Háza szolgált 

mintaként a törvényjavaslathoz, nem volt megalapozott. Valójában az ausztriai felsőház és a Tisza 

által tervezett intézmény között csak kismértékű hasonlóság volt. Ausztriában is tagsági joggal 

rendelkeztek a teljes korú főhercegek és voltak érdemeik jutalmazásául élethossziglan kinevezett 

tagok, amott azonban az öröklődő tagság gyakorlása nem volt földadó cenzushoz kötve, a 

katolikus egyházon kívül más felekezetnek nem volt hivatalos képviselete, a főbírók sem voltak 

hivatalból tagok – a két felsőháznak más volt a történelmi előzménye és eltérő társadalmi 

viszonyok között jöttek létre. Az ausztriai intézményrendszer továbbra is kizárólag negatív 

előjellel szerepelt a vitában, ezt mutatja, hogy a kormánypártiak viszont az Irányi Dániel által 

előterjesztett határozati javaslatban vélték felfedezni az ausztriai kuriális választási rendszer 

rendies vonásait. A kormánypárthoz hasonlóan a Mérsékelt Ellenzék tagjai a legtöbbször Anglia 

felé fordultak külföldi párhuzamokért. A franciaországi intézményrendszerhez való viszonyuk 

ellentmondásos volt: Szilágyi a franciaországi harmadik köztársaság felsőházát pozitív példaként 

mutatta be, Apponyi viszont elutasította „a francia demokráciát”, amely elpusztította régi elitet, és 

ezáltal nem rendelkezik politikai tradícióval. Gyakran megfigyelhető volt, hogy miközben a 

szónok külföldi mintákkal példálózott, politikai ellenfeleinek a külhoni felsőházakra hivatkozását 

a hazai körülmények egyediségére hivatkozva elutasította. Többször előfordult az is, hogy egy-

egy külföldi példát, történelmi eseményt a kormánypártiak és az ellenzékiek egymással 

ellentétesen értelmeztek. Így volt ez például az amerikai, a francia, a holland és a belga felsőház 

szerkezete és a föderalizmus közötti összefüggés kérdésében vagy Lord Broughamnak a 

peerschubbal kapcsolatos véleménye esetében. Még az azonos politikai táborhoz tartozó 

politikusok sem voltak mindig azonos nézeten egy-egy esemény értelmezésében. A 

képviselőházban Láng Lajos és a főrendiházban gr. Andrássy Gyula – mindketten liberális 

kormánypárti politikusok – különbözően látták, hogy milyen megfontolás állt Thiers-nek az 

örökletes tagokból álló, születési arisztokrácián alapuló felsőház melletti fellépése hátterében. 

 

7.2.2. A főrendiházi reform vitája a főrendiházban 

A konzervatív főrendek aktivitása és támogatottsága megnőtt a vegyesházassági törvényjavaslat 

országgyűlési tárgyalásakor, és ezt 1884. januári győzelmük (mint láttuk, a miniszterelnök a 

törvényjavaslatot annak másodszori leszavazását követően ad acta tette) után is megpróbálták 

fenntartani, hogy Tisza főrendiházi reformtörvény-javaslatának leszavazása útján 

kormányválságot idézzenek elő. Az ellenzéki konzervatív arisztokraták a kormány javaslatával 

szembeni fenntartásukat már 1883−1884 folyamán, a miniszterelnök kezdeményezésére tartott 

zártkörű megbeszéléseken jelezték. A Tisza-féle törvényjavaslat főrendiházi ellenzéke több 

csoportból állt. A vegyesházassági törvényjavaslat megbuktatásában eredményesen együttműködő 

konzervatív főrendekhez (gr. Zichy Nándor, gr. Apponyi György, gr. Sztáray Antal, br. Vécsey 

József, gr. Zichy Henrik) csatlakoztak a Tisza-ellenességben a képviselőházi Mérsékelt 

Ellenzékhez közel álló főrendek (gr. Dessewffy Aurél és társai), valamint együttműködött velük a 

függetlenségi eszmékkel rokonszenvező br. Prónay Dezső. A konzervatív főrendek 

szervezkedését bátoríthatta, hogy Ausztriában 1879-től Eduard Taaffe vezetésével konzervatív 

kormány volt hivatalban. A törvényjavaslattal elégedetlen főrendek politikai szervezkedésének 

eszköztára változatos volt: ide tartozott a szűk, magánértekezletek formájában történő egyeztetés, 
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a főrendiházi tagokhoz intézett magánlevelek útján támogatók szerzése, ugyanakkor elképzeléseik 

népszerűsítése, szervezkedésükről hírt adó cikkek közzététele katolikus és ellenzéki 

sajtótermékekben, erődemonstráció ellenzéki értekezletek és a főrendiházi üléseken tömeges 

megjelenés formájában (utóbbiban az országgyűlés karzatain megjelenve asszonyaik is részt 

vettek), szavazók szervezése (közbenjárás a királyi meghívólevelek kiállítása ügyében, a Pestre 

utazás költségének finanszírozása). A római katolikus püspöki kar megosztott volt. Egyes tagjai − 

mint Samassa József egri érsek, vagy a címzetes püspökök tervezett kimaradása miatti 

elégedetlenségének röpirat formájában is hangot adott Majer István stagnói címzetes püspök − 

ellenezték a kormány javaslatát. Mások viszont, különösen Haynald Lajos kalocsai érsek a 

törvényjavaslat elfogadását javasolták. A Mérsékelt Ellenzék arisztokrata képviselőinek nem 

sikerült elnyerniük Simor János hercegprímás nyilvános támogatását. Simor feltételezhetően nem 

kívánta az egyházvezetés és a kormány között az elkeresztelési konfliktus miatt amúgy is feszült 

kapcsolatot tovább rontani. A prímás tartózkodó magatartása nagyban hozzájárulhatott ahhoz, 

hogy a címzetes püspökök tagságának fenntartása nem szerepelt sem a képviselőházi Mérsékelt 

Ellenzék, sem a főrendiházi ellenzék határozati javaslataiban. Ugyanakkor Simor nem volt 

hajlandó a kormány kérésére püspöki értekezletet összehívni a reform tárgyalása előtt, vagyis 

exponálni magát a klérus és a nyilvánosság előtt a kormány javaslata mellett. A katolikus püspöki 

kar nem mutatott jelentősebb aktivitást a törvényjavaslat tárgyalásakor. Azt tekintélye megőrzése 

érdekében nem tehette meg, hogy szó nélkül lemond a címzetes püspökök tagságáról, számos jele 

volt azonban, hogy a felső klérus nem tekinti a kérdést központi jelentőségűnek. Már a bizottsági 

tárgyaláskor világossá vált, hogy beérik a két, a pápa által felszentelt püspök tagsági jogának 

meghagyásával, de még erre vonatkozóan sem egy főpap, hanem gr. Zichy Nándor nyújtott be a 

bizottságban indítványt. A plenáris vitában Danielik kanonok az összes címzetes püspök tagságát 

meghagyását javasolta ugyan, de mindössze két püspök szólalt fel mellette, és ők is érezhetően 

inkább csak a forma kedvéért. A két esemény időbeli közelsége miatt nem zárható ki, hogy a 

katolikus felső klérus visszafogott magatartása a főrendiházi reform tárgyalása során hozzájárult 

ahhoz, hogy 1885 márciusában Trefort vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezte a 

püspöki karnál a lelkészi fizetések állami kiegészítésének, az ún. kongrua-ügynek a 

megvitatását.1241 

Gr. Andrássy Gyula, aki a főrendiház egyik legbefolyásosabb politikusa volt, támogatta a 

törvényhatóságok által választott tagok bevezetését és ellenezte a nagy számú élethossziglani tag 

kinevezését. Andrássy ezen nézetei hasonlóságot mutattak a Mérsékelt Ellenzék követeléseivel 

(bár Andrássy a képviselőházi ellenzékkel ellentétben a választást nem a megyei bizottságokra 

kívánta bízni). A politikus azonban elzárkózott attól, hogy együttműködjön Szilágyiékkal, illetve 

főrendiházi elvbarátaikkal. Tiszával folytatott megbeszélést, majd a törvényjavaslat bizottsági 

tárgyalása során közvetítő javaslatot terjesztett elő. Elállt a választott tagokra vonatkozó 

követelésétől, de indítványozta a kinevezhető tagok számának leszállítását a tagok harmadáról 

(kb. 110–150 főről) 50 főre és az évente kinevezhető tagok számának korlátozását. Andrássyt a 

megegyezés előmozdítására sarkallhatta, hogy ha a törvényjavaslatot a főrendiház leszavazza, az a 

képviselőházi ellenzéknek alapot ad arra, hogy a kormányt még erősebben támadja, ami pedig 

akár Tisza bukását is eredményezheti, sőt járulékos hatása lehet a konzervatív erők politikai 

súlyának növekedése is (hiszen a főrendiházi ellenzékiek jelentős része konzervatív főnemes 

volt). Tisza valószínűleg osztotta Andrássy Gyula aggodalmát, ezért fogadta el az általa javasolt 

módosításokat. A miniszterelnöknek sikerült elérnie, hogy a módosított törvényjavaslatot Samassa 

érsek és gr. Zichy Nándor is elfogadja. Zichy támogatása különösen fontos volt, mert addig a 

törvényjavaslattal szembeni ellenállást szervezésében kulcsszerepet játszott. Zichyt és társait az 
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attól való félelem ösztönözhette kompromisszumra, hogy a kormány, ha javaslatát leszavazzák, a 

főrendiház radikális átalakítását viszi majd keresztül. Zichyék támogatásának feltétele az volt, 

hogy a kimaradók közül egyszeri alkalommal 50 fő választására kerüljön sor, továbbá az izraelita 

felekezet hivatalos képviseletét mellőzzék, és hagyják meg a címzetes püspökök közül a két 

felszentelt episzkópusz tagságát. Figyelemre méltó Tisza Kálmán engedékenysége a hármas 

bizottsági vita során a főrendiház jogköre tekintetében: a miniszterelnök a képviselőházban nem 

volt hajlandó elfogadni a status quó fenntartását, a főrendiházban viszont igen. Ennek taktikai oka 

is lehetett: lehetséges, hogy Tisza előre eltervezett módon a főrendiház számára hagyta meg az 

alku lehetőségét, hiszen ott a törvényjavaslat sorsa bizonytalanabb volt, mint a képviselőházban. 

A kompromisszumot elutasító ellenzéki főrendek, látva soraik megritkulását, haboztak, 

hogy ne követeljék-e egyszerűen a főrendiház addigi szerkezetében való fenntartását, hiszen ez a 

követelés elfogadható lehetett valamennyi főrend számára, aki a kormány javaslatával bármilyen 

okból elégedetlen volt. A reformmal szembeszegülés azonban magában hordozta annak veszélyét, 

hogy a főrendiházra, illetve az arisztokráciára nézve negatív véleményt, visszahatást szül a 

közvélemény körében.1242 Így az intranzigens ellenzéki főrendek végül azt követelték, hogy a 

cenzus differenciált legyen, a cenzus miatt kiesőknek legyen folyamatos, választott képviselete a 

tagok között, és felléptek a törvényhatóságok által választott tagok mellett is. Utóbbi követelés 

jelezte a főrendiházi és a képviselőházi ellenzék kapcsolatát. Miután azonban a törvényhatóságok 

által választott tagok bevezetését a képviselőházi többség már előzőleg leszavazta, és valószínűleg 

azért is, mert a követelést a főrendek többsége sem támogatta, fő követeléssé nem ez, hanem a 

kimaradásra ítélt főnemesek sérelemének enyhítése vált. 

Az ellenzéki javaslatok és benyújtásuk sorrendje a sajtó útján már a plenáris tárgyalás előtt 

ismertté váltak.1243 Ez a kormány számára lehetőséget nyújtott arra, hogy felkészüljön a 

főrendiházi diszkusszióra. A kormány gyakorlottabb, ügyesebb volt a támogatók szerzésében, 

megtartásában, mint az ellenzék. Igaz, több eszköz is állt rendelkezésére. Láttuk, Tisza a 

javaslattal elégedetlen főrendek közül a legtekintélyesebbeket megnyerte a törvényjavaslat 

támogatásának. ’Sennyey főrendiházi elnökké kinevezésével a főrendiházi konzervatív ellenzék 

nemcsak vezetőjét vesztette el, hanem lehetséges miniszterelnök-jelöltjét is. ’Sennyey a 

főrendiházi elnökséggel egy a politikai karrier végállomásának tekintett pozíciót vállalt el, csekély 

volt a valószínűsége, hogy kormányválság esetén neve még egyszer szóba kerül potenciális 

miniszterelnökként. Tisza fenyegetéssel is csökkentette az intranzigens ellenzék táborát − sok 

főrend attól tartott, hogy a kormány javaslatának leszavazásával a történeti jogokat kevesebb 

tiszteletben részesítő reform megszületéséhez vezetne. A kormány az igazoló bizottság elnöke, 

Szlávy József révén a tagsági jogosultság igazolását is saját céljai szolgálatába állította. Egyes 

szegényebb főnemeseket pedig azzal nyert meg, hogy kilátásba helyezte: kinevezett tagként 

megőrizhetik főrendiházi részvételi jogukat. A gr. Zichy Nándor elpártolása után gr. Dessewffy 

Aurél és gr. Sztáray Antal által vezetett ellenzék zsugorodását nem tudta ellensúlyozni, hogy a 48-

as ellenzéki érzelmű br. Prónay Dezső és a kormány által tervezett cenzus bevezetése esetén a 

tagságtól eleső szegényebb mágnások egy kisebb csoportja a végsőkig támogatta. Az ellenzék 

tagjai a bizottságban elszenvedett vereség után is kinyilvánították elkötelezettségüket a javaslattal 

szemben, és igyekeztek egységes csoportként fellépni. Ezt mutatta például, hogy 

hozzászólásaikban „ezen oldal(ról tett indítványoka)t” emlegettek. Miután azonban Dessewffy 

javaslatát, hogy a kimaradók közül választás ne egyszeri aktus legyen, a többség a részletes 

vitában is leszavazta, az ellenzéki csoporton belüli fegyelem némileg megbomlott. Az addigi 

taktikának ellentmondva gr. Apponyi György azt hozta javaslatba, hogy egyáltalán ne legyen 
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cenzus, helyette választást alkalmazzanak. Gr. Bánffy György viszont az ellenzék előzetes 

tervének megfelelően javasolta a cenzus 3000 forintról 2000 forintra történő leszállítását. Ez csak 

kismértékű növekedést eredményezett volna az örökös tagok létszámában (amivel a korábbi 

adatgyűjtés folytán a kormány is tisztában volt). Tisza mégsem engedett: valószínűleg azért nem, 

mert miután a kinevezhető tagok számának csökkentését elfogadta, nem kívánta kockáztatni a 

kormány jövőbeli főrendiházi befolyását, és mert nem kívánt egy olyan főrendi csoportnak 

engedni, amely kapcsolatban állt a Mérsékelt Ellenzékkel. Az intranzigens ellenzéknek a 

bizottsági tárgyaláson többséget nyert kompromisszumos javaslathoz képest a plenáris 

tárgyaláson semmilyen további engedményt nem sikerült elérnie. 

A főrendiházi nyilvános vitában kevés olyan elem bukkant fel, ami korábban a 

vitairodalomban, a bizottsági vitában, a kormány, illetve az ellenzék propagandájában nem 

szerepelt. Az egy vagy két kamara kérdését a főrendiházi tárgyalás során alig érintették, a 

hozzászólók a második kamarát a hazai intézményrendszerbe kiszakíthatatlanul beágyazottnak 

tekintették. A kormány javaslata mellett és ellen felszólaló főrendek hasonlóan vélekedtek a 

főrendiház hivatásáról. A korabeli államelméleti munkákból és vitairodalomból ismert feladat-

meghatározásokkal találkozunk a főrendek beszédeiben: a főrendiház a stabilitás biztosítéka (gr. 

Andrássy Gyula), a kérdések képviselőházétól eltérő szempontú megítélésének fóruma (br. 

Majthényi László), korrigáló és közvetítő a törvényhozás két további tényezője között (br. Prónay 

Dezső). A főrendiház függetlenségét, képességét arra, hogy részrehajlás nélkül ítéljen a 

törvényjavaslatokról, a liberális gr. Andrássy Gyula és a konzervatív gr. Sztáray Antal egyaránt 

fontosnak tartotta hangsúlyozni. Andrássy az intézményben lehetőséget látott „a törvényhozási 

részvételre hivatott osztályok és érdekek” képviseletének biztosítására. Az érdekképviselet 

kérdésében Prónay Dezső úgy foglalt állást, hogy a felekezetek vezetőinek tagsága nem 

érdekképviseletnek, hanem társadalmilag jelentős működési körrel bíró szervezet képviseletének 

tekinthető. Zichy Nándor – feltehetően a főnemesség társadalmi súlyára és történelmi szerepére, 

mint az intézménynek jelentőségét biztosító tényezőkre utalva – arról beszélt, hogy a 

főrendiháznak társadalmi és erkölcsi alapjai vannak. A főrendiház esetleges nemzeti feladatai a 

plenáris vita során ennél konkrétabb formában nem kerültek említésre. A hozzászóló főrendek 

többsége örökös, kinevezett és választott tagok eltérő arányú kombinációjában gondolkodott. 

Kivételt képezett Prónay Dezső, aki a törvényhatóságok által választott felsőházat szeretett volna, 

de egyelőre azzal is beérte volna, hogy a tagok töredékét válasszák a megyék. Az örökös tagok 

kiválasztásának módja körül megoszlottak a vélemények: a többség a cenzus mellett foglalt állást, 

gr. Szécsen Antal rokonszenvvel nyilatkozott a hitbizományról, illetve a majorátusról, azonban a 

tagság ezekhez kötését nem indítványozta. A kormány törvényjavaslatának támogatói elvi érveket 

hoztak fel a választás ellen, óvakodtak arra utalni, hogy a választott tagok a kormány 

befolyásának érvényesítését akadályoznák a főrendiházban. Ferenc József, aki az előszentesítés 

során nagy érdeklődést mutatott a törvényjavaslat iránt, forrásaink alapján a továbbiakban 

közvetlenül nem avatkozott bele a javaslat sorsának alakulásába. A közjogi ellenzéki sajtó gr. 

Szécsen Antalnak az indigenák érdekében tett (eredménytelen) felszólalásai mögött „Bécs” 

szándékát látta, de ezt sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudjuk. Több kérdésben (az intézmény 

neve, az élethossziglan kinevezhető tagok száma, az intézmény jogköre, a magyar nyelvismeret 

szükségessége és az összeférhetetlenség köre) a bizottsági tárgyalás olyannyira döntőnek 

bizonyult, hogy nyilvános tárgyalás során a törvényjavaslat ezen részét észrevétel, hozzászólás 

nélkül szavazták meg a főrendek. A plénumon a törvényhatóságok képviseletének követelése az 

általános vitában megbukott, a cenzus és mértéke, továbbá a főrendek által választandó tagok 

kérdése viszont az általános és a részletes tárgyalás során is vitát váltott ki. A reform a főrendiház 

működési rendjét nem érintette, a törvény annak részletes szabályozását továbbra is a 

házszabályok körébe utalta, így ez sem a bizottságban, sem a plénumon nem került elő 
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vitatémaként. A főrendek külföldi példáikat a képviselőkhöz hasonlóan elsősorban Angliából 

vették. Franciaországot Prónay Dezső az organikus fejlődés elvetésének negatív példájaként 

említette. Andrássy Gyula a plenáris vita elején mondott beszédében norvég, dán és svédországi, 

példákkal is igyekezett érvelését alátámasztani.1244 Míg a képviselőházban az ausztriai 

törvényhozás kizárólag negatív előjellel került említésre, addig a főrendiházi vitában (az aulikus 

és az ausztriai arisztokráciával szoros kapcsolatban álló) Szécsen Antal a több törvényhozásban 

való egyidejű tagság működőképes példájaként az ausztriai és a porosz Herrenhausban egyaránt 

tag arisztokratákat hozta fel.1245 Szőgyény-Marich László (valószínűleg br. Pongrátz Emil 

beszédére célozva) kifogásolta, hogy egyes szónokok a külföldi államtani nézetek és második 

kamarák szervezési módjainak emlegetését csak szónoklatuk feldíszítésére használják, miközben 

megfeledkeznek a hazai fejlődés sajátos vonásairól.1246 

 

7.2.3. A főrendiház által eszközölt módosítások képviselőházi elfogadása 

Tiszának a törvényjavaslaton tett módosítások képviselőházi tárgyalása előtt sikerült leszerelnie 

pártjának a változtatásokkal elégedetlen tagjainak többségét azzal, hogy a javaslat meg nem 

szavazása esetére kilátásba helyezte lemondását. A Szabadelvű Párt értekezletén a több mint 230 

képviselőből csak egy kb. 30 fős liberális töredék tartott ki a módosítások elvetése mellett. A 

nyilvános vitában ezek többsége is néma maradt, az ismertebb kormánypárti politikusok közül 

csak Horvát Boldizsár emelte fel szavát a változások és az egész törvénycikk antiliberális iránya, 

Chorin Ferenc pedig az izraelita felekezeti vezető főrendiházi tagságának elvetése ellen. A zsidó 

hitfőnök tagságáról az eredeti törvényjavaslat vitájakor és a főrendiház által tett módosítások 

képviselőházi tárgyalásakor is név szerinti szavazást kértek főként antiszemita párti és 

függetlenségi képviselők. A két szavazás adatai – mindkét esetben a képviselők csaknem fele 

távol maradt, és az ellenzék, különösen a függetlenségiek ide is, oda is szavazott – azt mutatják, 

hogy a pártok ebben a kérdésben belsőleg megosztottak voltak. Az eredeti törvényjavaslat vitája 

során 1885. február 27-én a kormány javaslatának (az uralkodó nevez ki a minisztertanács 

javaslatára tagnak egy izraelita rabbit) elfogadásáról szavaztak. A törvényjavaslat pontjának 

megszavazása egy antiszemita párti indítvány (maradjon ki a szövegből ez a pont) és egy 

függetlenségi párti képviselő által benyújtott javaslat (a zsidó rabbi tagot a hitközségek által 

válasszák) elvetését jelentette. A Mérsékelt Ellenzék vezetői és Irányi, valamint Helfy Ignác ekkor 

a kormány javaslatára szavazott, számos ellenzéki nem vett részt a voksoláson, mások pedig 

nemmel szavaztak (a Mérsékelt Ellenzékből gr. Dessewffy Kálmán, br. Bánffy György, 

Hertelendy Ferenc, a 48-as és Függetlenségi Pártból Csanády Sándor, Herman Ottó, Hoitsy Pál, 

Madarász József). A szavazástól távolmaradó ellenzéki képviselők vagy (miután a képviselőház 

többsége általánosságban már megszavazta a törvényjavaslatot) értelmetlennek találták a 

részvételt, vagy a zsidó rabbi kimaradását támogatták (az izraelita felekezet egységes vezetésének 

hiánya miatt vagy zsidóellenességből kifolyóan), de nem akartak ellentétbe kerülni pártjuk 

vezetésével. A Szabadelvű Pártból csak egy képviselő szavazott nemmel, de számos képviselő 

távozott a szavazás előtt. A távozás esetükben jelenthette azt, hogy ellenezték az izraelita rabbi 

tagságát (ám véleményüket nem merték, nem akarták nyilvánosan vállalni), de azt is, hogy 

kinevezés helyett választást kívántak. Az utóbbi magyarázatot teszik valószínűvé a főrendiház 

által módosított törvényjavaslat képviselőházi vitája során 1885. április 23-án történt szavazás 

adatai. Ekkor arról döntött a ház, hogy elfogadja-e (a főrendiház módosításának megfelelően) az 

izraelita hitfőnök hivatalból eredő tagságának kimaradását a törvényből. Erről a szavazásról 
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szintén nagy számban maradtak távol kormánypárti képviselők. Ők minden bizonnyal 

helyteleníthették a bekezdés kimaradását, de a pártfegyelem nem engedte számukra a nemmel 

voksolást. A Mérsékelt Ellenzék vezetői a bekezdés kihagyására nemet mondtak, a Függetlenségi 

Párt elnöke (Irányi) és korábbi elnöke (Helfy) azonban távolmaradt a szavazástól. A Mérsékelt 

Ellenzékből és a Függetlenségi Pártból csak néhányan szavaztak a kimaradásra (négy mérsékelt 

ellenzéki, egy függetlenségi és egy párton kívüli mérsékelt ellenzéki képviselő). Ha megnézzük a 

voksok arányát, azt látjuk, hogy a második szavazáson nem volt érezhető az izraelita 

hitközségeknek a rabbi ex officio tagsága érdekében a képviselőházhoz intézett kérvényezési 

mozgalmának hatása. 

Az ellenzék, miután a főrendiház segítségével történő kormánybuktatási terve kudarcot 

vallott, taktikát váltott. A Mérsékelt Ellenzék (majd a Függetlenségi Párt is) a főrendek által a 

törvényjavaslaton eszközölt módosításokat osztályérdekből fakadó szűkkeblűségükkel 

magyarázta, a miniszterelnököt pedig támadta, mert az élethossziglan kinevezhető tagok 

arányának csökkentését, amiről pedig előzetesen a képviselőházban hallani sem akart, a 

főrendiházban elfogadta. Az ellenzék és a kormánypárt a törvényjavaslat első képviselőházi 

tárgyalásakor hangoztatott elvek feladásával vádolta egymást, a vita több esetben 

személyeskedésbe torkollott. 

 

7.2.4. Felekezeti megfontolások jelentkezése 

A főrendiházi reform országgyűlési tárgyalásakor a felekezeti szempont időnként háttérbe 

szorította a (párt)politikai nézetek érvényesülését. Mutatják ezt a képviselőházban a szabadelvű 

párti honatyák által a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok, a főrendiházban a 

különben a kormány támaszának számító br. Vay Miklós koronaőr, Brennerberg Mór és br. Vay 

Béla főispánok állásfoglalása a protestánsok súlyának növelésére vonatkozóan, a 

törvényjavaslatot általánosságban elfogadó római katolikus püspökök (bár ha pusztán 

kötelességérzettől vezérelt) fellépése a címzetes püspökök tagsága érdekében, illetve a zsidó 

felekezet képviseletével szembeni erős ellenállása, amelyben gr. Károlyi István (1845–1907), az 

egyébként liberális nézeteiről ismert főrend (de egyszersmind Dessewffy Aurél sógora) is részt 

vett. Az ellenzéki br. Prónay Dezső a felekezeti szemponton felülemelkedve az egyházi vezetők 

főrendiházi tagságának jogosultságát a felekezetek társadalmi tevékenységével magyarázta, és 

kétségbe vonta, hogy az egyházi vezetők tagságának érdekképviselet jellege lenne.1247 Tisza 

Kálmán miniszterelnök hasonlóan indokolta, hogy a felekezetek nem híveik arányában kaptak 

helyet a főrendiházban.1248 Egyes protestáns honatyák és főrendek a római katolikus címzetes 

püspökök tagságának támogatásáért cserébe a katolikusoktól saját felekezetük vezetőinek a 

törvényjavaslatban szereplőnél nagyobb arányú képviseletének támogatását remélték. A római 

katolikus egyház körében viszont voltak olyanok, akik az izraelita felekezeti vezető tagságának 

elfogadásáért viszonzásul a kormánytól a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek 

viszonosságát kimondó 1868:53. tc. eltörlését remélték. A református felekezet egyes körei a 

főrendiházban a felekezeteknek fenntartott helyeket kevesellték. A tiszáninneni egyházkerület 

határozatához, amely a főrendiházi képviselet kérdését zsinati döntésre kívánta bízni, és a döntés 

megszületéséig függőben hagyta a kerület képviselőjének megjelenését a főrendiházban, a többi 

egyházkerület nem csatlakozott, habár itt-ott megszólaltak a törvény rendezésével elégedetlen 

hangok. A tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyűlésén Tisza Kálmán is latba kellett, hogy vesse 

tekintélyét az elégedetlenkedők leszerelése érdekében. A zsinat összehívására a többi 

egyházkerület támogatása hiányában nem volt lehetőség, a református konvent rendkívüli ülésén 
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pedig már nem akadt szószólója annak, hogy a főrendiházi részvétel kérdését az egyházi 

önkormányzat legfelsőbb közege tárgyalja (a következő zsinat csak 1892−1893-ban ült össze). A 

vita ekkor már a konvent és az egyházkerületek hatásköri jogairól, illetve a tiszáninneni 

egyházkerület elítélésének módjáról folyt. Hátterét azt adta, hogy a magyarországi protestáns 

egyházakban az 1880-as, 1890-es években került sor az országos egyházszervezet, illetve 

egyházkormányzat és önkormányzat megalkotására.1249 

A református felekezeten belüli frontvonalak nem képezték le pontosan a főrendiházi reform 

körüli politikai pártellentéteket, bár voltak egyezések. Tisza Lajos politikai síkon a 

képviselőházban a törvényjavaslat bizottsági előadóinak egyikeként a kormány által benyújtott 

törvényjavaslat elfogadása, később felekezeti színtéren a református egyházkerületi gyűlésen és a 

konvent ülésén a törvényben szereplő szabályozás gyakorlati érvényesülése érdekében lépett fel. 

Br. Vay Miklós a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalásakor még valamennyi egyházkerület világi 

és egyházi elöljárója tagságának érdekében szólalt fel, 1885 nyarán azonban nem vett részt a 

konventben folyó vitában, majd a kérdés eldőlte után a csak szűkebb körű képviseletre módot adó 

1885:7. tc. előírásának megtartása mellett foglalt állást. Vay magatartásának módosulása azzal 

magyarázható, hogy a két időpontban más-más normát ítélt követendőnek: 1885 tavaszán a 

főrendiházban a református konvent 1884. novemberi határozata szellemének megfelelően járt el, 

1885 nyarán pedig azzal indokolta álláspontját, hogy az alkotmányos úton született törvény 

érvényét kötelezőnek tekinti magára nézve. Mocsáry a törvényjavaslat képviselőházi vitája során 

a protestáns felekezetek vezetőinek hivatalból eredő tagsága ellen emelt szót, miután azonban a 

megszületett törvény mégis tartalmazta a tagságot, a református egyházkormányzati fórumokon 

azért lépett fel, hogy a főrendiházi képviselet ne a kormány által javasolt módon valósuljon meg. 

Mocsáry azt követően, hogy a konvent többsége elítélte a tiszáninneni egyházkerület határozatát, 

az egyházkerületek passzív ellenállási joga mellett állt ki, továbbá kétségbe vonta a konvent 

hatalmi jogát a kerületek felett. Talán nem erőszakolt párhuzamot vonni Mocsárynak az 

egyházkerületek autonóm jogai melletti fellépése és a függetlenségi ellenzéknek a kormányzati 

centralizációs törekvésekkel szemben a törvényhatóságok önkormányzata melletti kiállása között. 

Szilágyi Dezső esetében forrásaink alapján valószínűsíthető, hogy egyetértett felekezetének a 

törvényjavaslatban, illetve a törvényben szereplő képviseletének mértékével és módjával. A 

konvent ülésén a konvent és a tiszáninneni egyházkerület vitájában Mocsáryval szemben, a 

konvent igaza mellett foglalt állást. 

 

7.2.5. Az országgyűlési tárgyalás sajtóvisszhangja 

A főrendiházi reform tárgyalása kezdetén a sajtó részéről élénk érdeklődés volt tapasztalható. A 

napilapok igyekeztek a kulisszák mögé tekinteni: több-kevesebb részletességgel beszámoltak 

nemcsak a képviselőházi pártok értekezleteiről és a képviselőházi bizottsági tárgyalásról, hanem 

az ellenzéki főrendek tanácskozásairól és a főrendiházi bizottsági tárgyalásokról is. A 

sajtóérdeklődés a képviselőházi plenáris tárgyalás elhúzódásával némileg alábbhagyott, azonban 

Apponyi Albert beszéde ismét a tárgyra irányította a figyelmet. A függetlenségi Egyetértés ekkor 

úgy érzékelte, hogy a politikai élet felpezsdült, „az ellenzéki áramlat élénkült” a képviselőházi 

általános vita során, a vitának köszönhetően.1250 Miután azonban a kormánypárti többség 

általánosságban megszavazta a javaslatot, csökkent a reform tárgyalására irányuló figyelem mind 

a képviselők, mind a sajtó részéről. Az előbbiben az ellenzék csalódottságán kívül az is szerepet 

játszott, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák beköszöntével a honatyák egy része vidékre 

utazott. A főrendiházi nyilvános tárgyalása iránti kíváncsiságot növelte, hogy várhatóan utolsó 
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alkalommal ültek össze nagyobb számban a régi főrendiház tagjai. A ritkán látott mértékű 

részvétel látványosságszámba ment. A különböző sajtótermékek pártszimpátiájuknak megfelelően 

eltérő előjellel, de csaknem valamennyien erős érzelmi töltéssel értékelték, amikor a főrendiház 

általánosságban megszavazta a törvényjavaslatot.1251 Ezt követően a tárgyalás iránti érdeklődés 

alábbhagyott. A mérsékelt ellenzéki sajtó előrejelzése, hogy a főrendiházban a javaslaton 

végrehajtott módosításokról „a képviselőházban újabb heves viták várhatóak, ahol a 

kompromisszum bizonyára módosíttatni fog, amit újabb viták követnek majd a főrendiházban” 1252 

nem teljesült, a képviselőház a tárgyalásnak mindössze két ülésnapot szentelve elfogadta a 

főrendiházi módosításokat. A megszületett törvény sajtóértékeléseit a következő fejezetben 

vizsgáljuk. 

 

7.3. Az 1885. évi főrendiházi reform értékelése 

7.3.1. A reformtörvény korabeli értékelése a sajtóban 

A főrendiház 1885. évi reformját a kormány és az ellenzék egymással ellentétesen ítélte meg. A 

kormány hivatalos álláspontját a megszavazott törvényről a miniszterelnöknek az uralkodóhoz a 

törvény szentesítése ügyében intézett felterjesztéséből ismerhetjük meg. Tisza ebben tárgyszerűen 

ismertette az eredeti törvényjavaslathoz képest történt változásokat, de egyes pontokhoz 

megjegyzést is fűzött. Volt olyan szakasz, amelynél a változást indifferensnek tartotta (az 

intézmény elnevezése), máshol a javaslat alapelveinek megfelelőnek minősítette (a pozsonyi gróf 

az országzászlósok közé való felvételénél és a két felszentelt püspök tagságánál hangsúlyozta, 

hogy az megfelel a történelmi alap kímélésére törekvésnek), vagy közjogi okból vélte úgy, hogy a 

törvény előnyére szolgált (csak Horvátországban birtokos főnemesek jogköre). Károsnak, illetve a 

törvényjavaslat szellemével ellenkezőnek minősítette az izraelita „hitfőnök” tagságára vonatkozó 

pont kimaradását, a kinevezhető tagok számának leszállítását és az ötven élethossziglani tag 

választását. Az elsőnél a kinevezett tag útján történő kompenzációban, az utolsó esetében az 

intézkedés egyszeri jellegében, átmeneti hatásában ellenszert, illetve megnyugvást talált. A 

legnagyobb veszteségnek a kinevezhetők számának redukálását tartotta. Elfogadását azzal 

magyarázta (mentegette önmaga előtt is?), hogy ezen engedmény nélkül nem lett volna elérhető a 

törvényjavaslat megszavazása a főrendiházban, és „a kinevezés elvének alkalmazása, ha 

tetemesen megszorítva is, de alapjában véve mégis érvényesül”. A miniszterelnök értékelésének 

végkicsengése pozitív volt: „Habár […] a kormány eredeti javaslatának nehány határozmánya 

lényegesen módosíttatott is, mindamellett az alapelvek, melyekre a törvény fektetve volt, 

épségben lettek tartva, s az új főrendi ház azok alapján nyerendi szervezetét.”1253 Tisza az 

átalakított főrendiházat tehát alkalmasnak tartotta arra a szerepre, amit a parlamenti vita során így 

fogalmazott meg: „Ellenállást a rohamok ellen, ez az, amit kívánok; de nem ellenállási tehetséget 

a reform ellen és összeesést a roham alatt.”1254 Gr. Apponyi Albert évtizedekkel a reform után, az 

átalakított főrendiház működése ismeretében született értékelésében az ellenállás képességét 

hiányolta az intézményből: „a főrendiház megmentette függetlenségét a pártkormányzattal 

szemben; politikai súlyt azonban nem szerzett magának, és maradt a közvélemény és az udvar 

váltakozó nyomásának kitett gyenge testület. Vallási kérdésekben még leginkább tudta magát 

megemberelni; de mikor később a polgári házasságról szóló törvényjavaslatot visszautasította, 

elég volt a királynak a kormány által kierőszakolt intése, hogy a többséget megváltoztassa.”1255 
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A reform fogadtatása a sajtóban vegyes volt. A kormánypárti Nemzet a régi főrendiházat 

búcsúztató cikkében azt emelte ki, hogy az új testületben az arisztokrácia nagy vagyonnal bíró 

elemeié lesz a túlsúly. A napilap feltehetően az ellenzék „oligarchikus felsőházra” vonatkozó 

vádja elleni védekezésként hangsúlyozta, hogy „ha az arisztokrácia, mint a birtokállása felől a 

reform alkalmából világra jutott adatok bizonyítják, intact erővel áll ma is a nemzeti vagyon élén: 

ebben nem veszedelem van szabad intézményeinkre; ebben ez intézmények egy újabb igazoltatása 

nyilvánul az ellen a vád ellen, mintha általuk, mintha befolyásuk alatt a nemzet ősi rétegei 

szükségkép elveszítenék a lábuk alól a talajt”. A cikkíró a főrendi reform nagy feladatának 

befejezését „határozott politikai sikerként” értékelte, amelynek létrehozásából az arisztokrácia, a 

felsőház, a képviselőház és a kormány egyaránt kivette a részét „eszélyes és concilians [itt: 

megegyezésre hajló] politikai magatartásával”, de a „legszebb, mert legönzetlenebb szerepe” az 

előjogukról lemondó főrendeknek volt.1256 Másnap a Nemzet védekezése támadásba fordult: azt 

hangoztatta, „az ellenzék bűne”, hogy a reform nem valósított meg minden hozzáfűzött reményt. 

A cikk szerint az ellenzék a kormány és a többség javaslatának minden pontjában a kormány 

hatalmának növekedését célzó eszközt látott, ők maguk pedig „[e]gy másik képviselőházat 

akartak a főrendiházból teremteni, lehetőleg erősebbet, mint az elért, és mindenesetre olyant, 

amelyben a képviselőház ellenzéke uralkodjék. S hogy ezt elérjék, egyszerre kacérkodtak befelé 

[!] a vármegyei áramlatokkal és felfelé az olygarchikus tendentiákkal. És hirdették mellette 

nyíltan azt a tant, melyet minden alkotmányos országban csak a legmélyebb elítélés fogadhat, 

hogy a képviselet többségére támaszkodó kormányt a felsőházban kell megbuktatni. A kettős 

játék kudarcot vallott.”1257 Ez az értékelés megítélésünk szerint reálisan mutatta be az ellenzék, 

pontosabban a Mérsékelt Ellenzék törekvéseit, azonban a kormány (bár nem ennyire 

aktuálpolitikai) hatalmi 

törekvéseiről természetszerűleg hallgatott. A liberális nagypolgári Pester Lloyd a reformot, 

amelyről azt tartotta, hogy a főnemesség társadalmi súlyát növeli, nem fogadta kitörő örömmel. 

Azt azonban elégedetten könyvelte el, hogy a főrendiházban az ellenzéknek javaslata számára 

politikai meggyőződés alapján és személyi ellentétekre is építve mindössze 81 szavazatot sikerült 

a főrendiházban biztosítania.1258 

A függetlenségi Egyetértés már a főrendiházi kompromisszum létrejöttekor 

megfogalmazta elmarasztaló ítéletét: „A főrendiház reformja egy nagy nemzeti érdek volt. […] 

Tisza elárulta hatalmi érdekből, a főrendek szűkkeblű rendi és egyoldalú vallási érdekből, az 

alsóház többsége elejtette szervilizmusból.”1259 A végszavazást követően részletesebben kifejtette 

álláspontját. Eszerint az új alkotás előnyei „parányiak”: az intézmény tagjainak száma és 

törekvése a korábbinál kiszámíthatóbbá válik, és megszabadul az indigenák tömegétől. A 

harminc–ötven kinevezett tag azonban csak a főispánokat pótolja majd, a protestáns egyházi 

vezetők tagsága pedig kétes sikerű kísérlet, mert a felekezetiséget demonstrálja és nem vonja 

maga után a felekezeti egyenjogúságot. A lap az új rendezéssel járó hátrányokat „óriásiaknak” 

tartotta: „Oligarkhia s osztályi és rendi elszigeteltség instituáltatott a társadalmi és politikai 

összeolvadás helyett. Mesterkélt és hatalmas erőd emeltetett a szabadelvűség és demokrácia 

haladásának útjába. Gyökeresen megromlott a törvényhozás két testülete közti hatalmi viszony, s 

a nemzeti akarat érvényesülését ezentúl a koronán és a kormányon kívül feudális szövetségben 

álló néhány család is jogosítva és képesítve van meggátolni. A 48-iki alkotások hagyományos 

varázsa erővel szétfosztatott, s a közszellem nem egy irányban visszatereltetett a korhadt rendi 

alkotmányosság viszonyai közé. A népies elem s a középosztály nemzeti ereje újra megcsökkent, 
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mert vele szemben a kiváltságos elemek szervezett szövetkezete alkottatott meg s emeltetett 

újólag törvényhozó hatalommá. A tekintetes karok és rendek megszűntek 1848-ban, s a 

méltóságos karok és rendek újult erővel feltámadtak 1885-ben.”1260 Az értékelés, figyelembe véve 

a főrendiházi intézménynek a dualizmus kormányzati rendszerében betöltött szerepét és súlyát, 

továbbá, hogy 1885-ben a függetlenségiek sem javasoltak gyökeres átalakítást, és ők is alapvetően 

másodlagos, korrekciós szerepet szántak a felsőháznak, eltúlozta az átalakítási lehetőség 

„elmulasztásának” jelentőségét. 

A Mérsékelt Ellenzékhez közelálló Pesti Napló vezércikkében úgy foglalt állást, hogy az 

új főrendiház „nem lesz jobb elődénél, attól tartunk”. Az új tagok – „néhány protestáns főpap, pár 

kúriai bíró” – „nem igen fogják a vizet zavarni”. Az egyszeri alkalommal választott ötven tag 

elhunytát követően „csupa vén ember fog a padokban ülni”, ugyanis 3000 forint földadót 

rendszerint „csak az öreg urak fizetnek”. A lapnak az volt az álláspontja, hogy a reformmal 

elégedettek a kompromisszum létrehozói (Tisza, a gazdag mágnások és a katolikus püspöki kar): 

„Az eredmény az, hogy Tisza és a kormány mindenható az alsóházban, de kénytelen az 

oligarchákkal megalkudni; e paktum megvan, s ők osztoznak az uralmon az ország felett. És ezen 

politika a liberalizmus hamis lobogója alatt vitorlázik.” A cikkíró azzal vigasztalta a képviselőházi 

ellenzéket, hogy a nagyközönség feltehetően komédiának tekinti majd azt „a politikát, mely 

először nagy garral hirdet egy szabadelvű reformot, alsó- és felsőháznak harmóniáját parliamenti 

alapon, azután előterjeszt törvényjavaslatot, melynek egyedüli célja a kormányhatalomnak 

növesztése, ezt a képviselőházban erőnek erejével keresztülviszi, azután belátva, hogy a 

főrendekkel el nem fogadtathatja, a kulisszák mögött a konzervatívekkel, feudálisokkal és 

papokkal kompromisszumot köt. Ezt saját elvei és céljai megtagadásával elfogadtatja, s azután a 

képviselőházat is kényszeríti, hogy mindazt vonja vissza, amit korábban megszavazott. De amily 

cifra szerepet játszik ez ügyben a kormány és pártja, épp oly különös színben tűnik fel a 

főrendiházi ellenzék, melynek vezetői kötelező aláírással gyűjtenek pártot a javaslat 

megbuktatására, s midőn többségben vannak, nem a javaslatot buktatják meg, de saját pártjukat.” 

A népet egyébként is „egészen más kérdések foglalkoztatják, mint a főrendiházi reform, mely így, 

ahogy elintézetett, voltaképpen az arisztokrácia bel-, magán és családi ügye”. Az egyes 

részletekre (pl. a kormány taktikájára, gr. Zichy Nándor eljárására, a közvélemény érdeklődésére) 

vonatkozóan élesszemű értékelő ugyanolyan egyoldalú, saját pártjával szemben megengedő volt, 

mint a Nemzet kormánypárti cikkírója. A Pesti Napló a reform társadalmi következményében a 

már a képviselőházban elhangzott ellenzéki álláspontot ismételte meg és gondolta tovább: az 

arisztokrácia ketté fog válni, az udvar és a közjogi felfogás csak a bennmaradó kb. kétszáz 

családot tekinti majd valódi mágnásnak. Rövid idő múlva ezek száma birtokosztódás, pazarlás, 

szerencsétlenség vagy kihalás útján nagyon meg fog csappanni. A magas cenzus következtében 

kevés újonnan bekerülő család lesz. Két „jó tanáccsal” zárta eszmefuttatását: a kieső mágnások 

nézzenek polgári kereset után, akik bennmaradtak, azok pedig takarékoskodjanak.1261 

A Magyar Állam „megelégedéssel” fogadta a képviselőházi zárószavazás eredményét, 

mert úgy vélte, hogy „az fényes diadala a főrendiház hazafenntartó keresztény-konzervatív 

többségének”. Úgy vélte, hogy „[l]aptársaink végre felhagyhatnának azon éretlen balbutiálással 

[hebegéssel], hogy folyvást oligarchiának szidják a magyar főrendiházat. Ez nemcsak hazafiatlan, 

hanem egyúttal oktalan, gyermekes, orránál tovább látni nem képes ügyetlenség”. A cikk úgy 

ítélte meg, hogy a római katolikus felekezetnek nincs oka aggodalomra, a protestáns egyházfők a 

főrendiházban „[n]em fognak […] sok vizet zavarni, amint nem sokat jelentett az alsóházban több 

szuperintendens (Székács, Geduly) képviselői mandátuma a múlt évtized alatt”, a választott 
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püspökökről pedig „idő fordultával majd gondoskodva lesz”.1262 Az újság állandó munkatársa az 

ülésszak végén azt fejtegette, hogy „a főrendiház új szervezetében sokban fog hasonlítani az angol 

Lordok Házához. És csakis ehhez az egész világon. Mert csak ezt a kettőt nem farigcsálta egybe a 

forradalom, hanem a bölcsen építő történelem. Fájdalom, még a kath. [!] Ausztriában is oly alkatú 

az Urak Háza, hogy ha egy rövid szerencsétlen időszakban egy rossz szellemű pair-schub által 

megrostáltatik, alig lehet belőle utóbb a liberalizmust kikergetni.” A cikkíró rámutatott, hogy 

Angliában majdnem annyi anglikán főpap ül a házban, mint Magyarországon katolikus, de ott 

más egyház papjai nem tagok. A legfontosabb közös vonásnak a szilárd nemzeti alapon álló és 

„magasztos függetlenséggel” rendelkező arisztokrácia felsőházi súlyát tartotta. A Magyar Állam 

munkatársa azzal zárta írását, hogy az új magyar főrendiház „remélhetőleg egész Európa előtt 

mintájává lesz annak, hogy minő legyen valamely ország hasznára, üdvére és díszére – az első 

kamara.”1263 

 Annak vázlatos megismeréséhez, hogy a főrendiházi reformnak volt-e, illetőleg milyen 

volt a visszhangja a fővároson kívül, néhány vidéki időszaki kiadványt hívtunk segítségül. A 

Békésmegyei Közlöny, amely hetente kétszer megjelenő, politikai, társadalmi, közgazdászati és 

vegyes tartalmú lap volt, beszámolt a törvényjavaslat országgyűlési vitájának fő mozzanatairól, 

különös tekintettel a megyében található választókerületek képviselőinek felszólalásaira, 

utóbbiakat kormánypárti nézőpontból kommentálta is, de a megvalósult rendezést nem értékelte. 

Figyelmét arra fordította, hogy a megyében birtokos arisztokraták közül kik gyakorolhatják a 

jövőben főrendiházi tagsági jogukat.1264 A Nyírvidék, a Szabolcs megyei jegyzők egyletének 

közlönyeként 1884 nyarán még több részes cikket közölt, amely ismertette az európai felsőházak 

és a magyar főrendiház szervezési elveit, valamint javaslatot tett a főrendiház átalakításának 

mikéntjére. A cikk szerzője bevezetésként Ivánka Imrének, Szabadka város kormánypárti 

képviselőjének megválasztása után mondott, a főrendiház reformjával is foglalkozó beszédét 

ismertette arra hivatkozva, hogy „[c]sak ritkán nyílik alkalom arra, hogy a nemzet a küszöbön 

levő országgyűlés kulisszái közé tekinthessen; s a kormány által előterjesztendő 

törvényjavaslatokat, tehát a kormány programját még csak sejthesse is a bársony székektől 

nagyon is távol álló plebs”. A cikkíró a második kamarák témájával való foglalkozást azzal 

indokolta, hogy a „honpolgárok legnagyobb része, éppen [a] főrendi, vagy [a] felső házzal, annak 

szervezetével, közjogi természetével és feladatával van legkevésbé tisztában”.1265 A Nyírvidék, 

amely 1885-ben a vármegye hivatalos közlönyévé vált, a főrendiházi reform tárgyalásról nem 

közölt tudósítást, és az országgyűlés által elfogadott rendezést sem észrevételezte. A Pápai Lapok 

(a város és több helyi egyesület közlönye) szintén nem kísérte hasábjain figyelemmel a 

főrendiházi törvényjavaslat megtárgyalását. A főrendiház átalakításának következményei, jelesül 

az evangélikus egyházi vezetők tagsága, témaként csak áttételes formában jelent meg az újság 

hasábjain. A Pápai Lapok ugyanis hírt adott a dunántúli evangélikus püspök javára főrendiházi 

tagságára tekintettel tett alapítványról, továbbá közölte a szerkesztő válaszát arra az olvasói 

kérdésre, hogy jár-e méltóságos cím minden főrendiházi tagnak. Ez a két kis jelentőségű 

közlemény véleményünk szerint példázza azt, hogy az országos szintű intézmény átalakítása a 
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lokális közéletben miféle „prizmákon” megtörve jelent meg, milyen területeken idézett elő a 

mindennapi életben változásokat.1266 A Győri Közlöny − alcíme szerint „politikai és vegyes 

tartalmú lap, több intézet és társulat hivatalos közlönye” − a Békésmegyei Közlönyhöz hasonlóan 

szabadelvű párti beállítottságú lap volt. Az újság 1885 májusában nemcsak közölte, hanem 

megjegyzésekkel is kísérte a főrendiház örökös tagjainak várható névsorát. Megállapította, hogy a 

cenzus bevezetése okozta „nagy érvágast leginkább az erdélyi arisztokrácia sínylette meg”, 

továbbá, hogy „noha a census sok főúri nemzetséget foszt meg ez idő szerint a törvényhozói 

jogtól, mégis a vagyoni képesítés alapján bennmaradó családok azok, melyek a magyar történelem 

minden korszakában legpraegnánsabban képviseltek az arisztokrácia prestige-ét és befolyását.” A 

cikk a horvátországi mágnásokról megjegyezte, hogy „aránylag sokkal nagyobb kontingenssel 

bírnak, mint bírtak eddig”[?!], „a választott horvát főrendekkel együtt több mint húsz taggal 

lesznek képviselve, tehát sokkal erősebben, mint az erdélyrészi magyar mágnások”. Az elemzés, 

miután leszögezte, hogy „az arisztokráciának, mint ilyennek, nincs tehát semmi oka a panaszra”, 

azzal zárult, hogy az új főrendiház „végleges jelleme” majd csak akkor lesz tisztán felismerhető, 

ha kiderül, hogy az indigena főnemesek és a protestáns egyházi vezetők közül kik és mennyien 

foglalják el helyüket.1267 

Az egykorú sajtó vizsgálata után érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a közjogi ellenzék 

jóval később, már Tisza-éra után, az 1885-ös politikai helyzettől és erőviszonyoktól már nem 

befolyásolva miként értékelte a reformot. A pártok egyszerű „közkatonáinak” adjuk át a szót. 

Visontai Soma ügyvéd, a Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párt (vagyis a függetlenségiek 

konzervatív szárnya) országgyűlési képviselője az 1893. évi költségvetés tárgyalásakor a 

Szabadelvű Párt kormányzásának bírálata során megjegyezte, hogy „Tisza Kálmán egyetlenegy 

reform törvényt alkotott, és ez […] a főrendiház reformja”, de ennél sem a 1848-nak a Deák 

Ferenc által továbbvitt szellemében járt el.1268 Elhangzott azonban visszafogottan pozitív értékelés 

is. Benedek János ügyvéd és lapszerkesztő, a hajdúböszörményi kerület Kossuth-párti képviselője 

az 1903-as indemnitási törvényjavaslat vitája során mondott beszédében úgy foglalt állást, hogy a 

polgári házassági törvényjavaslaton kívül egyetlenegy alkotás fűződik a liberalizmus terén Tisza 

Kálmán nevéhez, a főrendiház reformja. Kormányzásának „akármilyen kevés eredménye volt is, 

kétségtelen dolog, hogy a főrendiház reformálása azon az ósdi intézményen, annak avatag 

bástyafalain mégis bizonyos rést ütött és bizonyos kis részben azon a kis résen keresztül be 

engedte tódulni a liberális és demokratikus felfogásnak egy-egy gyenge fuvallatát”.1269 

Visszatérve a sajtóvélemények vizsgálatára: az ausztriai lapok világnézetüktől, 

pártállásuktól függően szintén eltérően értékelték a magyarországi reformot. A félhivatalos 

kormánylap, a Die Presse úgy vélekedett, hogy a főrendiház a megőrzött név ellenére az 

intézmény a régi felsőháztól alapvetően eltérő tényezője lesz a magyar közéletnek. A reformot 

értékelő cikk jelentős részét a magyar képviselőházi ellenzék álláspontjának bírálata tette ki. A lap 

úgy vélte, hogy a kinevezhető tagok számának leszállítása következtében a törvény nem lett jobb, 

ugyanakkor a csökkenés nem olyan nagymértékű, hogy a liberalizmust és a demokráciát 

veszélyeztetné. Az újság a kinevezett tagokat eszköznek tekintette arra, hogy a korona kiélezett 

véleménykülönbség esetén az általa támogatott nézetnek döntő súlyt biztosítson. Rámutatott, hogy 

ezt abban az esetben, ha a kinevezhetőknek (nem a száma, hanem) az aránya van rögzítve, 

könnyebb biztosítani, az intézmény arisztokratikus karakterén azonban nem változtat az, hogy a 
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 Hírek. [Alapítvány a dunántúli evangélikus püspökök javára]. Pápai Lapok 1885. (12. évf.) máj. 10. (19. sz.) 
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kormány által tervezett kb. hetven helyett csak ötven tagot lehet majd kinevezni.1270 A Die Presse 

a reform pozitív eredményeként említette, hogy megszűnik az intézmény működésének 

kiszámíthatatlansága, a jövőben részvételi jogukat pusztán „elsárgult pergamenek” köszönhető 

személyek nem dönthetnek országos érdekű ügyekben, a főrendiház tagjainak függetlensége és a 

közügyek iránti érdeklődése révén megteremtődnek az intézmény eredményes működéséhez 

szükséges garanciák. Az újság úgy ítélte meg, hogy a magyar főrendiház jövőjére vonatkozóan 

eltérő elképzelések kaptak lábra. A szkeptikusok, mint Pulszky Ferenc úgy vélik, minden marad a 

régiben. A mágnások egy részének, mint például gr. Andrássy Gyulának ezzel szemben az a 

véleménye, hogy a felsőháznak nem feladata kis jelentőségű ügyekben saját álláspontot 

kialakítani, hanem az igazán fontos kérdésekben kell józan, hazafias és független véleményt 

formálnia, amire a gróf szerint az új főrendiház képes lesz. Egy harmadik nézet szerint a 

főrendiház kérdése napirenden marad mindaddig, amíg gyökeres reformra nem kerül sor. Az újság 

álláspontja az volt, hogy nem várható gyökeres változás az intézmény működésében, de az sem, 

hogy a főrendiház az első komolyabb konfliktuskor összeomlik.1271  

A liberális osztrák-német nagypolgárság napilapja, a Neue Freie Presse pesti levelezője 

1885. április 24-én megjelent cikkében azt hangoztatta, hogy Tisza a győzelmet, a törvényjavaslat 

nagyarányú többséggel történt megszavazását „hatalmas morális veszteség árán” tudta 

keresztülvinni. Úgy nyilatkozott, hogy a törvény tartalma ellentétes az 1848-as alkotmány 

szellemével, a magyar állameszmét győzelemre segítő hagyományokkal és nem felel meg a 

mérsékelt liberalizmus követelményeinek. A cikkíró szerint az új főrendiház anakronizmusát csak 

jobban kidomborítja, hogy úgy őrizte meg rendi karakterét, hogy közben történetileg kialakult 

szervezetét (amely enyhítő körülményként szolgálna a rendi vonásokra) elvesztette. Abban, hogy 

mindezt a képviselőház elfogadta, annak megerősítését látta, hogy az 1848-as 

szabadságmozgalom és ennek 1868-as [!] „tompa tükröződése” csak epizódok volt a magyar 

közéletben, és a magyar nemzetben még erősen él a feudalizmus szelleme, a kasztszellem és a 

nyugati kultúra nivelláló befolyásával szembeni idegenkedés. A függetlenségi ellenzékről az volt 

a véleménye, hogy a reakciónak tett szolgálatokat, és retrográd törekvései leplezésére a „tiszta 

liberális” Irányi Dánielt használta fel. Elismeréssel nyilatkozott viszont arról, hogy Apponyi 

Albert élesen bírálta az arisztokrata társai által a főrendiházban elfogadott kompromisszumot. A 

cikkíró annak a várakozásának adott hangot, hogy az új főrendiház működésének hatására fel fog 

erősödni a valódi reform iránti törekvés. A liberális fejlődés híveit ennek reményével és azzal 

vigasztalta, hogy a népképviselet 1848-ban létrehozott „széles alapjai” a szabadság számára 

menedékként megmaradnak.1272 

A Volksblatt für Stadt und Land című, Bécsben megjelenő katolikus hetilap úgy foglalt 

állást, hogy a „reform” „nekünk, katolikusoknak” semmi jót nem jelent, és általa Magyarország 

fokozatosan kiszolgáltatja magát „a zsidóknak”. Úgy vélte, hogy Magyarországnak ki kell innia 

„a liberalizmus kelyhét”, és minél nagyobbat kortyol belőle, annál hamarabb végére ér.1273 A Das 

Vaterland című vezető katolikus lap budapesti tudósítója úgy értékelte, hogy a reform hatalmi 

pozícióerősödést jelent és privilegizált helyzetet teremt az arisztokrácia egy része számára, 
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 A számokat illetőleg a Die Presse tévedett, Tisza eredeti javaslata alapján ugyanis kb. száz lett volna a 

kinevezett tagok száma (az újság az egyharmadot valószínűleg nem az egész tagság, hanem az örökös tagok 

várható létszáma alapján számolta ki). 
1271

 „Angesichts dieser Sachverhalt am nächsten kommen, wenn man in der reformierten Magnatentafel weder 

ein Phönix, der glorreich aus eigenen Asche erstanden, noch aber alte baufällige Baracke sieht, die nur zur Noth 

und zum Schein frisch getüncht ist und bei dem ersten kräftigen Windstoss in sich selbst zusammenbricht.” [Cím 

nélkül]. Die Presse 1885. (38. évf.) ápr. 24. (112. sz.) 1−2. 
1272

 Tisza und seine Majorität. Neue Freie Presse 1885. (22. évf.) ápr. 24. (reggeli kiad.) (7418. sz.) 3. 
1273

 Politische Rundschau. Volksblatt für Stadt und Land (einmalige Ausgabe) 1885. (16. évf.) ápr. 30. (18. sz.) 

1. 



259 

ugyanakkor a velük eddig azonos jogú társaik és a katolikus egyház számára jelentős jogsérelmet 

és jogcsökkenést eredményez.1274 Látható, hogy az ausztriai konzervatív kormány félhivatalos 

lapja a magyar kormánypártot támogató liberális Nemzethez hasonlóan éppen arról nyilatkozott 

elismeréssel, ami a reform szabadelvűségét hiányolók számára akár igazolásul is szolgálhatott. A 

liberális Neue Freie Presse álláspontja a Pester Lloydéval állítható párhuzamba. Az osztrák 

katolikus sajtó azonban sokkal negatívabban ítélte meg a reformot, mint a Magyar Állam, amely a 

törvény elfogadását eredményező kompromisszumban részes Zichy Nándort támogatta. 

 

7.3.2. A dualizmus korának jog- és államtudományi szakmunkái a főrendiházi reformról 

A dualizmus kori jog- és államtudományi munkák közül csak néhány bocsátkozott az 1885. évi 

átalakítást ismertetésén túl annak értékelésébe is. Ezek értékelése nem volt egyértelműen pozitív. 

A függetlenségi érzelmű Kmetty Károly1275 a századfordulón megjelent közjogi kézikönyvében 

leszögezte, hogy „a főrendiház […] szervezete nem felel meg a köznapi értelemben vett politikai 

jogegyenlőség követelményeinek és a radical-demokraticus eszméknek, mert bizonyos mértékben 

conserválását képezi a letűnt rendiség egy részének”. Ezt a történelmi jog iránti kegyelettel és a 

magyar társadalomnak a reform születésekor uralkodó azon felfogásával magyarázta, amely az 

arisztokráciát nem tekintette a magyar állam haladását és megerősödését akadályozó 

tényezőnek.1276 Mantuano Rezső 1900-ban megjelent, a magyar törvényhozást bemutató közjogi 

munkájában az 1885:7. tc.-et úgy értékelte, hogy az a főrendiházon „ugyan lényeges változásokat 

eszközölt, azonban anélkül, hogy annak rendi jellegét megszüntette volna. Tagjai között ma is 

túlnyomó számmal van a főnemesség s ezeknek előjogait a törvény még szentesítette.” A 

továbbiakban foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a magyar főrendiházban, amely nem a nemzet 

választottaiból áll, valójában mi nyer kifejezést, képviseletet. A főrendiház tagságát két fő 

csoportra osztotta, az örökös tagokra és a méltóság, hivatal vagy élethossziglani kinevezés útján 

tagokra, és rámutatott, hogy ezek a földbirtokos főnemesség, illetve a magasabb intelligencia 

képviselőjének tekinthetőek.1277 

Oscar von Meltzl (Meltzl Oszkár) 1892-ben megjelent tanulmányában arról értekezett, 

hogy a magyar parlamentarizmust miként kellene átalakítani ahhoz, hogy „gát alkottassék az 

államellenes pártok [a szociáldemokrácia már létrejött és a politikai katolicizmus várható 

pártalakulása] romboló befolyásai ellen”.1278 Ennek keretében részletesen elemezte a főrendiház 

1885-ben kialakított szervezetét. Úgy ítélte meg, hogy „az új főrendiház a réginek 

physiognomiájával bír, […] semmi egyéb, mint a főnemesség, igaz már most a földbirtokkal bíró 

főnemesség congregatiója”. Meltzl, aki értekezése megjelenése idején a Szabadelvű Párt 

országgyűlési képviselője volt, az állambölcsességgel és a korszellemmel ellentétesnek tartotta, 

hogy egyetlen társadalmi és gazdasági érdekcsoport (a nagybirtokos főnemesség) ennyire 

„kasztszerűen” elkülönüljön és ekkora túlsúllyal rendelkezzen az állami életben. Kifogásolta azt 

is, hogy a főrendiház reformjára vonatkozó törvény az indigenák tagsági jogának gyakorlását 

szabályozva nem veszi figyelembe a magyar állampolgárságot, illetve az ennek megszerzéséről és 

elvesztéséről szóló törvényt (1879:50. tc.).1279 
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A zászlósurak tagságát nélkülözhetőnek tartotta, arra hivatkozva, hogy ezek tisztán ceremoniális 

méltóságok, betöltésük nem jár gazdagabb tapasztalattal, elfogulatlanabb ítélőképességgel, pedig 

a főrendiház lényege az ilyen notabilitások magába tömörítése, és a zászlósurak többnyire örökös 

jogon amúgy is tagjai a főrendiháznak. A főispánok kikerülését a tagok közül jogosnak tartotta, az 

egyetemek rektorait azonban hiányolta a hivataluk révén tagok közül. Megjegyezzük, hogy 

ismereteink szerint a 19. századi Európa felsőházaiban sehol sem közvetlenül hivataluk révén, 

hanem a kinevezett, illetve választott tagok sorában (időnként jövedelmi cenzust is előírva, mint 

ahogy az 1876. évi spanyol alkotmány tette) kaptak helyet a felsőoktatási intézmények 

professzorai. Meltzl az egyházak felsőházi képviseletét Magyarországon helyeselte. Az 

állampolgári egyenjogúság elvére hivatkozva sérelmezte, hogy az izraelita felekezet a 

főrendiházban nincs hivatalosan képviselve. Az 56 egyházi dignitárius főrendiházi tag számát 

kissé magasnak találta, figyelembe véve, hogy az ausztriai Urak Házában összesen 12, az angol 

Lordok Házában harminc egyházi tag kapott helyet (igaz, utóbbiak mind római katolikusok, 

illetve anglikánok voltak), belátta azonban, hogy a kormány eljárása a katolikus tagok számának 

további leszállítására ellenállásba ütközött volna.1280 Meltzl úgy vélte, hogy az igazságosság 

megköveteli, hogy a hitfelekezetek képviselőinek száma arányban álljon a felekezet híveinek 

számával. Eszerint a számítási mód szerint a reformátusoknak legalább eggyel több helyet kívánt. 

Kifogásolta azt is, hogy a törvény „nagyobb súlyt fektet a világi képviselőkre, mint az 

egyháziakra” (ti. azáltal, hogy a protestáns felekezetek világi vezetőinek ugyanannyi helyet 

biztosít – Meltzl felfogása szerint az egyházi képviselők rovására – mint a püspökeiknek), holott 

„a főgondnokok, illetőleg felügyelők túlnyomóan a mágnások osztályához tartoznak, kiknek ezen 

felsőház ugyancsak nincs híjában”. Meltzl hosszan fejtegette az 1885. évi rendezésnek az erdélyi 

evangélikus egyházra (amelynek ő maga is tagja volt) nézve sérelmes voltát. A kinevezett tagok 

számának megszorítását a kormány eredeti javaslatához képest a „szűkkeblű kasztszellem” 

számlájára írta és nehezményezte. A választás vagy kinevezés kérdésében az utóbbi mellett foglalt 

állást. Azt vallotta ugyanis, hogy a választás „mindig pártügy, a pártok pedig igen változók, igen 

múlékonyak”. A felső kamara „lényegével és rendeltetésével ellenkező anomáliának” 

nyilvánította, hogy a főrendiház nem rendelkezik a képviselőházzal azonos jogokkal és 

hatáskörrel. A törvényhozás két háza kezdeményezési jogkörének az 1885:7. tc. 13. §-ban 

szereplő módon, törvény által történő szabályozására nem látott egyhamar kilátást.1281 

 

7.3.3. A reform értékelése a történelmi szakirodalomban 

A millennium évében Szilágyi Sándor szerkesztésében megjelent történelmi összefoglalásban a 

Ferenc József és kora című fejezetet Beksics Gusztáv írta. A liberális publicista a főrendiház 

szervezetének módosításáról szóló törvényt a szabadelvűséget ért csapásként és Tisza Kálmán 

politikai kudarcaként értékelte: „Már a főrendiház szervezésénél csorbát szenvedett [Tisza] 

tekintélye, amidőn a demokratiának tett engedmények után kénytelen volt különösen gróf 

Andrássy Gyula magatartásának következtében, a feudalismussal megalkudni, s oly főrendiházat 

létesíteni, mely egyenes ellentétben volt nemcsak történeti fejlődésünkkel, hanem állami és 

nemzeti érdekeinkkel. Gróf Andrássy Gyula be akarta váltani még a kiegyezés korában tett azon 

nyilatkozatának tartalmát, hogy Magyarország legyen parlamentáris és liberális, de nem a 

demokratia elvei szerint rendezett ország. Ehhez képest foglalt állást Tisza Kálmán 

törvényjavaslatával szemben és kicsikarta Tiszától a 150 kinevezett tag közül 100-nak elejtését. 

                                                                                                                                                                                     
állampolgárnak kell lennie, mivel a tagság elvesztésének esetei között felsorolta az állampolgárság elvesztését 
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Eltekintve a szabadelvűség e nagy vereségétől, a súlyos csapás magát Tisza Kálmánt is érte, habár 

ekkor, hatalmának zenithjén, még nem tette tönkre.”1282 Érdemes kiemelni, hogy Beksics Tisza 

eredeti törvényjavaslatában a „demokráciának tett engedményeket” vélt felfedezni, és elsősorban 

Andrássyt kárhoztatta a „feudalizmusnak” tett engedményekért. Némileg ellentmondásos Beksics 

állásfoglalása, mert Andrássyt egyfelől a liberalizmus hívének ábrázolta, másfelől azonban a 

kinevezhető tagok számának a gróf által „kicsikart” leszállítását a szabadelvűséget ért vereségnek 

tekintette. 

A Beksicshez hasonlóan liberális politikus Gratz Gusztáv Beksics értékelésével egyetértve 

1885-re datálta Tisza pozíciója gyengülésének kezdetét, amelyről így írt: „[Tisza] [sz]okott 

eljárása, hogy létező hatalmas ellenáramlatokkal inkább megalkudott, hogy buknia ne kelljen, 

semhogy a bukás veszélyének dacára is következetesen megmaradt volna elfoglalt álláspontja 

mellett, aláásták tekintélyét magában pártjában is, ha ez nem is jutott mindjárt nyíltan kifejezésre. 

A Tisza-kabinet dekadenciájára vallott már az, hogy 1885-ben a főrendiház reformja alkalmából 

kénytelen volt elejteni a demokratikus szellemű reformtervezetét és hogy a főrendiházba a király 

által kinevezendő tagok számát 150-ről 50-re szállította le.”1283 Kozári Monika, aki Tisza Kálmán 

politikai pályáját és kormányzati rendszerét monográfiában dolgozta fel, viszont azt az álláspontot 

képviseli, hogy az 1881. évi választási győzelem, illetve az 1883-as horvátországi válság 

rendezése után „Tisza Kálmán pozíciója megingathatatlanná vált és 1889-ig semmilyen változás 

nem következett be ebben.”1284 

Gratz Gusztávnak a két világháború között A dualizmus kora címmel megjelent munkája a 

főrendiházi reformra vonatkozóan több pontatlanságot is tartalmaz. A törvényjavaslatot Gratz 

állításával szemben Tisza nem 1885 elején, hanem 1884 októberében terjesztette az országgyűlés 

elé, továbbá Gratz a törvényjavaslat tartalma gyanánt az elfogadott törvényt ismertette, aminek 

következtében azt a látszatot keltette, mintha a törvényjavaslat nem idézett volna elő az 

országgyűlésen konfliktus a kormány és az ellenzéki főrendek között.1285 

A Hóman–Szekfű-féle Magyar történetben a 19. és a 20. század hazai történelmét 

feldolgozó részt jegyző Szekfű Gyula a főrendiház reformját nem említette A kiegyezési korszak 

című fejezetben.1286 

Mód Aladár először 1943-ban megjelent marxista szemléletű, a magyar történelmet a 

Habsburg-ellenes küzdelmek sorozataként bemutató összefoglalásának sem főszövegben, sem 

könyvvégi kronológiájában nem szerepel a főrendiház 1885. évi reformja.1287 A Hanák Péter és 

Sándor Vilmos által összeállított, először 1959-ben megjelent egyetemi jegyzetben a főrendiház 

1885. évi átalakítását Sándor Vilmos a szükségbeli polgári házassági törvényjavaslat főrendiház 

általi leszavazásból eredeztette, és úgy értékelte, hogy „[a] reform célja kettős volt: a Szabadelvű 

Párt befolyásának biztosítása a főrendiházban és a nagyburzsoázia előtt a politikai és társadalmi 

érvényesülés útjának megnyitása. A reform – Irányiék követelésével szemben – nem változtatta 

meg a főrendiház reakciós jellegét, de a kapitalizmus fejlődésétől kényszerítve, a születési előjog 

mellett a nagytőke jogát is érvényesítette.”1288 Figyelembe véve, hogy a nagyiparosok, 

nagykereskedők aránya 1885 után – különösen a századfordulót megelőzően – alacsony volt a 

főrendiház tagságában, az értékelésnek „a nagytőke” jogainak érvényesítésére vonatkozó részét 
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 A magyar nemzet története. 10. köt., i. m. 747. 
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 Gratz G.: Tisza Kálmán, i. m. 210−211. 
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 Kozári M.: A dualizmus kora, i. m. 40. 
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 Magyarország története 1848–1918. (1959.), i. m. 24. 

A fejezetet Sándor Vilmos Pálffy Ilona előmunkálatainak felhasználásával írta. 
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legfeljebb a mezőgazdasági nagytőkések vonatkozásában tartjuk megalapozottnak – ezek feudális 

kori eredetű birtokállománnyal rendelkező része viszont 1885 előtt is tagsággal rendelkezett.1289  

A Molnár Erik, Pamlényi Ervin és Székely György szerkesztésében 1964-ben napvilágot 

látott Magyarország történetében a vonatkozó részt Szabad György írta. Szabad értékelése a 

következő: „A törvényhozás szerkezetében némi változást a főrendiház reformja hozott 1885-ben. 

Korántsem került azonban sor a haladó erők által követelt gyökeres átszervezésre.” Ezt az 

értékelést a törvény tartalmi ismertetése követte. A történész a változások közül a protestáns 

egyházfők és a kinevezettek tagságának, továbbá a cenzusnak a bevezetését emelte ki. Az 

ismertetésbe némi pontatlanság csúszott: eszerint csak azon „felnőtt főrangú” lehetett tagja a 

főrendiháznak, „aki legalább évi 3000 forint egyenesadót [!] fizetett”. Szabad következtetése, 

miszerint a reform „nem veszélyeztette ugyan a nagybirtokos arisztokraták hegemóniáját (a 

reform végrehajtása után is a tagság 71 százaléka), számuk azonban csökkent”, azonban 

kétségtelenül helytálló.1290 

A Hanák Péter főszerkesztősége alatt, Erényi Tibor és Szabad György közreműködésével 

1972-ben megjelent egyetemi tankönyvben Szász Zoltán hosszabban foglalkozott a témával. Ezt 

írta: „Liberális visszaütésként született meg 1885-ben a főrendiház reformja. A kormány törvény 

útján lehetővé akarta tenni az izraelita-keresztény vegyes házasságok polgári hatóság előtti 

megkötését, az egyházak kikerülését. A katolikus klérus ellenállása azonban még ezt a 

félmegoldást is megakadályozta, mert a főrendiházban híveivel két ízben is leszavazta. Tisza a 

másodszor is visszautasított javaslatot egyelőre félretette, de válaszul a liberális főrendek, köztük 

Andrássy Gyula segítségével megreformálta a főrendiházat. Ezután az arisztokrácia minden 

felnőtt férfitagja helyett csak az évi 3000 forintnál több adót fizetők maradtak a főrendiház tagjai, 

és az uralkodó 50 főrendet nevezhetett ki. Főrendiházi tagok lettek a protestáns püspökök és egyes 

állami főtisztviselők is. Végül néhány ügyet kivettek hatásköréből. A reform biztosította a 

kormány befolyását, s ugyanakkor megnyitotta a főrendiház kapuit a nagytőke képviselői számára 

is. A főrendiház arisztokrata-klerikális jellege azonban továbbra is megmaradt. Az 1885. évi 

igazolási lajstrom szerint 211 főrend adója 3,1 millió forintot, földjeik területe pedig kb. 4 millió 

holdat tett ki.”1291 Szász értékelése több szempontból is figyelemre méltó. Megjelenik benne az 

izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat kudarca és a főrendiházi reform közötti 

kapcsolat történeti toposza, és egy tárgyi tévedést is tartalmaz („néhány ügyet kivettek 

hatásköréből”). Emellett Szász Andrássy Gyula szerepét Gratztól eltérően értékelte. Sajnos nem 

közölte (a könyv egyetemi jegyzet műfajából kifolyólag nem is közölhette), hogy milyen 

„igazolási lajstromból” származnak az örökös tagok földadójára és birtokaik nagyságára 

vonatkozó számadatok. Az 1980-as években Szász Zoltán a tíz kötetesre tervezett Magyarország 

történetének hatodik kötetében a törvényjavaslat genezisét az előbbihez hasonlóan írta le. A 

reform társadalmi-politikai hatásáról a következőket olvashatjuk a könyvben: „a reform 

megnövelte a kormány befolyását, a kinevezés által megnyíltak a főrendiház kapui a nagytőke 

képviselői, valamint a tudományos és művészeti élet képviselői előtt is. Az intézmény 

arisztokratikus-klerikális jellege azonban továbbra is megmaradt, 1886-ban 19 hercegi, 136 grófi 

és 129 bárói család nagykorú férfitagjai nyertek örökös tagsági jogot [1886:8. tc.], s a király által 

kinevezett vagy a főrendiház által választott tagok között is bőven akadtak arisztokraták.”1292 
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 Az egyetemi jegyzet megállapítása, mely szerint „1890-ben, öt évvel a reform után a 369 főrendiházi tag 

közül 278 (71%) volt arisztokrata” ebben a szövegkörnyezetben félrevezető, hiszen a 29% nem főnemes 

nagyobb része köznemesi származású volt, és csak kevesen voltak nem nemesi eredetűek. 
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 Mo. tört. 2. köt. (1964.), i. m. 128. 
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 Mo. tört. 4. köt. (1972.), i. m. 240. 
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 Mo. tört. 1848–1890., i. m. 1218. 
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Mikszáth Kálmán 1885-ben megjelent cikkei és karcolatai kritikai kiadásának 

jegyzetapparátusában R. Hutás Magdolna és Rejtő István úgy értékelte, hogy a főrendiház 

reformja során „a liberalizmus ütközött meg a feudális társadalmi hierarchiával. A 

kompromisszummal végződő összeütközés jelzi, hogy a liberalizmus ereje gyenge volt az 

évszázados feudális kiváltságokkal szemben, nem aratott győzelmet, csupán részeredményt ért el. 

Ez meghatározta a magyar kapitalista fejlődés további felemás útját egészen 1918-ig, a Monarchia 

bukásáig, de azon túl is, a Horthy Miklós kormányozta királyság évtizedeiben is.”1293 A fenti 

értékelést, amely a politikai ellentéteket egy politikai eszme és egy társadalmi berendezkedés 

ellentétére egyszerűsítette, nem osztjuk maradéktalanul, véleményünk szerint a politikai táborok 

és követeléseik alakulása nem mutatott ilyen tiszta képletet. 

Katus László A modern Magyarország születése című, 2009-ben megjelent 

összefoglalásában a főrendházi reformnak a tagság összetételére gyakorolt hatásának tartalmi 

ismertetésére szorítkozott, a törvény értékelésétől tartózkodott.1294 

A főrendiház 1885. évi reformjáról született újabb történészi értékelések elsősorban a 

modernizáció korlátozott jellegét hangsúlyozzák. Vörös Károly az 1885:7. tc. kapcsán a 

főrendiház „nagyon viszonylagos” polgárosításáról írt, amelynek lényegét abban látta, hogy a 

törvény „immár legalábbis polgári mérték alkalmazásával” határozta meg a főrendiházi tagság 

feltételeit, „alapjában változtatva meg a főrendiház szerkezetét”.1295 Gerő András úgy értékelte, 

hogy „[a] reform kétségkívül némi változást hoz[ott] az eredeti tartalomhoz képest, de ez messze 

elmarad a szabadelvűség igényétől a tekintetben, hogy így is megmarad[t] a főrendiház 

alapvetően rendies karaktere”.1296 Szabó Dániel álláspontja szerint a főrendiház reformja a Tisza-

korszak kettős értékrendjét tükrözte, amelynek lényege az volt, hogy „a régi hatalmi viszonyok és 

intézmények csak minimálisan változzanak, s ugyanakkor a politikai rendszer polgárosuljon”. 

Ugyanő az új rendezést ismertetve rámutatott, hogy miközben a főispánok kimaradása a 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztására irányuló törekvésre utalt, addig, ha csak 

jelzésszerűen is, a három (később öt) bíró tagsága útján a bírói és törvényhozói hatalom 

összekapcsolására került sor.1297 A kortársak és a történeti irodalom nagy részének álláspontjával 

szemben, amely az arisztokrácia politikai hatalomvesztésének tekintette a reformot, Szabó 

hangsúlyozta, hogy ha a főrendiház átalakítása a főnemesség egyes tagjainak súlyát csökkentette 

is, az arisztokrácia továbbra is meghatározó eleme maradt a politikai életnek.1298  

Püski Levente a reform legnagyobb eredményét abban látta, hogy „ezután az 

arisztokráciához tartozásnak nem volt automatikus velejárója a főrendiházi tagság. […] Az 

arisztokrácia azonban, miután az összlétszámot is leszállították, a megreformált intézményben is 

megőrizte döntő fölényét”, sőt – Lakatos Ernő adatai alapján – arányuk a főrendiházban 1885 és 

1914 között mérsékelten emelkedett.1299 Püski hangsúlyozta, hogy a főrendiház a reform után is 

erős kormányzati és uralkodói befolyás alatt állt, amikor azonban ezek között megbomlott az 

összhang, akkor a második kamara mozgástere ugrásszerűen megnőtt.1300  
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 Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt., i. m. 313. A kötet lektora Mérei Gyula volt. 
1294

 Katus L.: A modern Magyarország születése, i. m. 371. 
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 Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 77–78. 
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Szalai Miklós úgy értékelte, hogy „sok igazság volt a képviselőházban és a főrendiházban 

egyaránt elhangzott vádban, hogy a javaslat sem a történeti jognak, sem az arisztokrácia 

eszméjének, sem pedig a demokratikus elvnek nem felelt meg. […] Annál inkább megfelelt 

viszont a javaslat a reális hatalmi viszonyoknak. A polgárosodó Magyarország körülményei 

között a régi, rendi hatalmasságok közül csak azok őrizhették meg pozícióikat, kiváltságaikat, 

akik születésükön kívül valós anyagi hatalommal is rendelkeztek. A katolikus [és az ortodox] 

egyház kizárólagos képviselete pedig ellentétes volt a magyar politikai elit felekezetfölötti 

nacionalizmusával, amelynek a protestantizmus Habsburg-ellenes, függetlenségi tradíciója is 

fontos alkotóelemét képezte. A radikális demokratikus elképzeléseknek viszont határt kellett, 

hogy szabjon az, hogy a magyar uralkodó osztályok valamennyi csoportja által fenntartani kívánt 

magyar integritás és az »egy politikai nemzet« eszméje egyedül a történeti jogból nyerhetett 

legitimációt.”1301 Későbbi tanulmányában ezt azzal egészítette ki Vörös Károly kutatására 

hivatkozva, hogy a reform kifejezte azt, hogy az arisztokrácia továbbra is vezető szerepet játszott 

az ország irányításában és hogy hatalma elsősorban birtokain nyugszik.1302 

Szalai azon értékelésével egyetértünk, hogy az átalakítás eredménye a hatalmi viszonyokat 

tükrözte. A radikális demokratikus vonások számonkérése a konzervatív liberális Tisza-kormány 

eszközölte reformon azonban véleményünk szerint nem jogosult. A reformtörvénynek nemcsak a 

tartalma, hanem a megszületésének folyamata, szövegének formálódása maga is tükrözte a 

magyarországi parlamentarizmus sajátosságait, állapotát, továbbá a politikai és társadalmi 

erőviszonyokat. A liberális kormányok önkorlátozó magatartását mutatja, hogy Tisza a 

főrendekkel való előzetes konzultációt követően a reformot eleve „puha” formában javasolta 

(elfogadta a kinevezett tagok arányának korlátozását). A javaslat az uralkodó kívánságára tovább 

„puhult”, bár Tisza nem minden kérdésben engedett Ferenc Józsefnek. A képviselőház a 

törvényjavaslaton – talán a horvát örökös tagok jogkörét kivéve (de ez is inkább közjogi, mint 

gyakorlati szempontból volt jelentős) – semmilyen lényeges változtatást nem eszközölt. A 

főrendiházban a nagybirtokos arisztokrácia hangadó liberális, illetve konzervatív tagjai 

kezdeményezésére a javaslaton jelentős módosítások történtek, ebben eltért a törvényjavaslat 

sorsának alakulása az átlagostól. Ismét csak a parlamentarizmus korlátozott voltát mutatja viszont 

az, hogy a megállapodásra előzetes, kulisszák mögötti tárgyalások eredményeképpen került sor, 

amit aztán a képviselőház változtatás nélkül megszavazott. 

Véleményünk szerint nem fedi a valóságot, hogy a reform − mivel a cenzus bevezetése 

következtében kimaradó családoknak nem biztosított tartósan választás útján tagsági lehetőséget − 

nem felelt meg a történeti elvnek. Az öröklődő tagsági jogú főnemesek, a zászlósurak, a 

koronaőrök, a pozsonyi gróf és a katolikus és ortodox főpapok a tagság 80%-át tették ki a reform 

után is. Az átalakított főrendiház az arisztokrácia eszméjének, amennyiben az arisztokrácia alatt a 

„legkiválóbbakat”, a gazdasági és kulturális elit egészét értjük, valóban csak korlátozottan felelt 

meg. Kérdéses, hogy nagyobb számú kinevezett tag esetén a kormányok az ipari és kereskedő 

nagypolgárságot nagyobb mértékben részesítették volna-e tagságban, vagy tekintettel arra, hogy 

Tisza a kinevezett tagoknak a kormány és a felsőház közötti konfliktusok megoldásában milyen 

szerepet szánt, a kormányok akkor is elsősorban volt kormánypárti képviselőket, nyugalomba 

vonult közhivatalnokokat terjeszthettek volna elő kinevezésre.  

A protestáns felekezetek képviseletének jelentőségét nézetünk szerint elsősorban nem a 

függetlenségi tradíciójuk adta, hanem a bevett felekezetek jogegyenlősége,1303 továbbá a 

Szabadelvű Párthoz fűződő kapcsolataik miatt (bár kétségtelen, hogy a függetlenségieknek is volt 
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kötődésük a protestáns egyházakhoz). A 19. század derekán több állam (beleértve monarchiákat 

is) felsőháza csak választott tagokból állt (magasabb cenzushoz kötött, közvetett vagy korporációk 

általi választással). A tagságnak csak egy részére kiterjedő választás viszonylag ritka volt (pl. 

Szászország). A magyar politikai nemzet integritásának fenntartása valóban elsődleges, a 

függetlenségiek esetében demokratikus célkitűzéseket felülíró szempont volt a reformnál, de 

nemcsak a Szalai által említett (a történeti jogból nyert legitimáció) szimbolikus formájában, 

hanem gyakorlati megfontolásból is (az általános választójog, bár ha távoli jövőbeli, 

bevezetésének esetére). Úgy véljük, hogy Tiszának a választás minden formájával szemben 

tanúsított elutasításában központi tényező volt a választásokat kísérő „kortes mozgalmak” 

elkerülése. Tisza a kimaradó főnemesi családok általi választással szemben közjogi és 

kivitelezhetőségi érveket hozott fel, mi az ő ellenállását inkább azzal magyarázzuk, hogy nem 

kívánta, hogy ezen az úton (ha csak töredékes számban is) visszakerüljenek azok, akiknek 

eltávolítása a reform egyik fő célja volt.  

Püski Levente azt írja, hogy „Tisza – a túlbiztosítás jellemző példájaként – a kinevezhetők számát 

igen magasan, a mindenkori tagság egyharmadában kívánta megszabni”. 1304 A régi főrendiházban 

a közvetlenül a kormánytól függő helyzetű főispánok a tagok tizedét tették ki, a reformot 

követően az élethossziglan kinevezett tagok aránya szintén egytized, később egyheted volt. A 

különbség a Tisza által tervezett és a megvalósult arány között tehát jelentős volt. Az egyhetedes 

arány európai összehasonlításban nem számított magasnak. Azon korabeli második kamarákban, 

ahol voltak kinevezett tagok (ezek voltak a kisebbségben), arányuk a száz százalék (Olaszország) 

és az egyharmad (Bajorország, Baden) között ingadozott. Utóbbit javasolta maximumként a 

főrendiház Deák-pártja is 1870-ben. Több monarchiában (Ausztria, Poroszország, Spanyolország, 

Portugália) a kinevezések nem voltak számhoz vagy arányhoz kötve.1305 Poroszországban a 19. 

század közepén a tagok kb. tizede, 1914-ben kb. negyede volt kinevezett tag, Ausztriában 1861-

ben egyharmad, a század végén 60%, az 1906−1907-ben bevezetett korlátozást követen is 50% 

feletti maradt a kinevezett tagok aránya.1306 Vagyis ezekben az országokban az uralkodó (illetőleg 

a kormányok) messzemenően éltek kinevezési jogukkal. A törvényhozás faktorai közötti 

konfliktus feloldására a pairschubon kívül más megoldási módok is kínálkoztak, amint gr. 

Andrássy Gyula a keresztények és az izraeliták közti polgári házasságról szóló törvényjavaslat 

másodszori napirendre tűzésekor mondott felszólalásában rámutatott: „Mindenütt másutt 

gondoskodva van, hogy mi történik, ha az alsó és felsőház nem tud egymással megegyezni. A 

delegatio két testületénél van a két hetes albizottság. Angliában a két ház közt ott van az 

úgynevezett csillagkamara, hol a két ház tagjai összeülnek és elvégzik a dolgot.” 1307  

Álláspontunk szerint a főrendiház politikai szerepe kisebb volt annál, hogy a reform önmagában 

az arisztokrácia kettéhasadását, a gazdag főnemesek kaszttá válását eredményezte volna. Úgy 

véljük, a főrendiház összetétele 1885-ben elsősorban tükrözte, nem pedig indukálta a társadalmi 

változásokat. Ebben az értelmezési keretben is releváns kérdés lehet az, hogy a főrendiház 

tagságát tekintve mennyire volt zárt. Mennyire képezett zárt csoportot a gazdag arisztokrácia? 

                                                           
1304

 Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 72. 
1305

 Schvarcz Gy.: Államintézményeink, i. m. 207−273. 
1306

 Spenkuch, H.: Herrenhaus und Rittergut , i. m. 380., Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 

72. 
1307

 FN 1881–1884. 2. köt. 1884. jan. 10. (92. ülés) 121. 

A delegációk, amelyek a kiegyezési törvény értelmében nem tanácskozhattak közösen, a két héttagú 

(„kiegyezési”) bizottság útján tartották fenn érintkezés egymással. Somogyi É.: A delegáció, i. m. 37.  

A Csillagkamara (Star-Chambre) valójában törvényszék volt, amelyet VII. Henrik állított fel. Az angol 

országgyűlés két kamarája között csak hallgatólagos megállapodás (amelyet nem mindig tartottak be) 

szabályozta a véleménykülönbség esetén követendő eljárást. Eszerint egy bizonyos ponton a főrendiháznak 

kellett engednie. Dicey, A. V.: Bevezetés az angol alkotmányjogba, i. m. 346. 
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Milyen mértékben kerültek be a tagok közé polgári származású elemek, illetve a középrétegek 

képviselői? A főrendiház működésére, a politikai rendszeren belül elfoglalt helyére milyen 

hatással volt az átalakítás? Ezekre a kérdésekre az 1885 utáni tagság összetételének, továbbá a ház 

működésének vizsgálata útján próbálunk majd választ adni. 

A reform megítélésében a tagság mellett a másik központi kérdés az intézmény jogköre. 

Az 1885:7. tc. a jogkör szabályozását a későbbiekre utalta. A status quo fenntartásának kettős 

jelentése volt: elviekben meghagyta a főrendiház törvénykezdeményezési jogát (a költségvetés, a 

zárszámadás és a miniszterek vád alá helyezésének kivételét fenntartva),1308 ugyanakkor írott 

formában rögzítette, szentesítette az addigi hallgatólagos, szokásjogi állapotot, amely szerint a 

főrendiházban nem kezdeményezett törvényhozási aktust sem a főrendiház, sem az uralkodó (a 

kormány útján). Kmetty Károly 1900-ban úgy foglalt állást, hogy az 1885:7. tc. kizárta „az eddigi 

gyakorlatnak eltérő gyakorlattal való megváltoztatását”, azonban ez és a korábbi törvényekben 

rögzített jogköri megszorítások „a főrendiháznak mint egyenlő erejű törvényhozási factornak e 

jellegét nem semmisítik meg, annál kevésbé, mert vannak fontos állami funkciók, melyek 

ellátásában megint egyedül a főrendiház bír hatalommal (ministerek feletti intézkedés etc.)”.1309 A 

főrendiház korlátlan vétójoga megmaradt, ezt Tisza nem is kívánta korlátozni. Püski Levente 

rámutatott, hogy a főrendiház számára pozícióelőnyt jelentett, hogy megőrizte korlátlan vétójogát, 

hiszen a két ház konfliktusa esetén csak a képviselőházat lehetett feloszlatni.1310 Hozzá kell tenni 

azonban, hogy ezzel az előnnyel a főrendiház csak akkor tudott élni, ha az uralkodóval (akinek 

jogkörébe tartozott a képviselőház feloszlatása) együtt képezett frontot a képviselőházi többséggel 

szemben, és esély volt arra, hogy a választás folytán kialakuló új többség együttműködő partner 

lesz a konfliktus megoldásában. Ilyen helyzet a dualizmus közjogi erőviszonyai között 

Magyarországon nem fordult elő. Ferenc József az 1890-es évek egyházpolitikai vitái idején 

inkább cserélt miniszterelnököt, illetve gyakorolt nyomást az ellenálló főrendekre (akiknek 

álláspontja pedig – tudjuk – közelebb állt benső meggyőződéséhez, mint a kormány 

törvényjavaslatai), semhogy feloszlassa a képviselőházat. 

  

                                                           
1308

 Püski Levente az újoncállítást is ide sorolja (Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 77.), erről azonban a 

másik három üggyel ellentétben törvény nem intézkedett. 
1309

 Kmetty K.: A m. közjog, i. m. 204−205. 

Több államban, ahol nem létezett állambíróság, a vád alá helyezett miniszterek feletti bíráskodás szintén a 

felsőház feladata volt. Kautz Gy.: A pol. tud. kézikönyve, i. m. 269. 
1310

 Püski L.: A liberális alkotmányosság, i. m. 72. 
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II. A főrendiházi reform végrehajtása 

Az 1885:7. tc. a főrendiház újjászervezése gyakorlati megvalósítását célzó intézkedéseinek 

végrehajtását mindeddig nem vizsgálták. Az alábbiakban áttekintjük (a törvényjavaslat 

megszületésének idejére is visszanyúlva) az örökös tagok földadójára vonatkozó adatgyűjtést, a 

főrendiház által az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések végrehajtására választott ad hoc, ún. 

21-es bizottság tevékenységét, majd az ennek eredményeként született névsort törvénybe foglaló 

1886:8. tc. törvény megszületését, a Családkönyv1311 és a tagok nyilvántartásának vezetését, 

végezetül pedig sajtóforrások alapján bemutatjuk a főrendiház a reform utáni első ülését.1312 

Mielőtt továbblépnénk, ki kell térnünk arra a (nemcsak terminológiai) kérdésre, hogy az 

1885. évi reformot követően a főnemesek közül per definitionem kik rendelkeztek örökös tagsági 

joggal. A törvények ellentmondásosan fogalmaztak erre vonatkozóan. Az 1885:7. tc. 2. §-a annak 

felsorolásakor, hogy kik a főrendiház „örökös jogon tagjai” a b) pontban az eddig tagságra 

jogosult családok (illetve Erdély esetében annak az unió előtt a magyar királyok által grófi vagy 

bárói címet nyert családjai) esetében azoknak a cenzust teljesítő tagjait nevezi meg. Ugyanakkor a 

következő, c) pont szerint azon magyar állampolgárok és egyenes leszármazás útján törvényes 

fiutódaik tagok, akiknek a megfelelő (hercegi, grófi, bárói) címen kívül a király, a minisztertanács 

felterjesztésére, az örökös főrendiházi tagság jogát is külön adományozta. A megadományozottak 

esetében (legalábbis a megadományozáskor) a cenzus teljesítését is tartalmazta az örökös tagsági 

jog fogalma, hiszen a törvény feltételül támasztotta, hogy „a minisztertanács […] csak oly […] 

magyar állampolgárt hozhat javaslatba, ki az ezen §-ban megállapított vagyoni képesítéssel bír”. 

Egyenes leszármazás útján törvényes fiutódaik azonban a törvény betűje szerint akkor is örökös 

tagok voltak, ha a cenzust nem teljesítették (más kérdés, hogy a gyakorlatban erre a rejtett 

ellentmondásra a minisztertanács önkéntelenül is megoldást adott, ugyanis olyan személyeket 

hozott javaslatba az adományra, akiknél várható volt, hogy leszármazottaik is teljesítik a cenzust). 

A törvény szövege szerint tehát egyfelől örökös tag, aki a vagyoni és életkori cenzus teljesítésével 

örökös tagsági jogának gyakorlására képesítéssel bír, másfelől örökös tag az is, akit származása 

vagy új adományozás révén az örökös tagsági jog gyakorlására egyáltalán jogosult lehet. Az első 

értelmezést erősíti meg a törvény 3. §-a, amely azt írta, hogy „[h]a a 2. § b) és c) pontja által 

érintett családok tagjainak valamelyike nem bír a megállapított vagyoni képesítéssel, vagy ha azt 

későbben elveszti, azon időtől fogva rá nézve a jog szünetel, de feléled ismét, ha ezen képesítést 

később megszerzi”. Az 1. § viszont a második értelmezést látszik megerősíteni: „Nem szűnik meg 

a jog, de szünetel annak gyakorlata: […] d) az örökös tagokra nézve azon ülésszak lejártával, 

melyben […] kimondatott, hogy vagyoni képesítésöket elvesztették.” Egyértelmű lett volna a 

különbségtétel, ha a törvény következetesen megkülönbözteti az „örökös tagsági jogot” (a 

lehetőséget) és „a főrendiházban örökös tagsági jogon alapuló részvételi, tanácskozási, szavazási 

jogot” (a lehetőség realizálódását). A fentiekkel összefüggött, hogy az örökös tagsági jogot mint 

adományt általában egyéni teljesítményért kapta egy adott személy, de családja (annak belőle 

eredő ága) számára,1313 a jog leszármazással automatikusan öröklődött: az összes egyenes ági 

                                                           
1311

 Az örökös jogú családok hivatalos nyilvántartása két példányának tartalma a törvény előírása szerint meg 

kellett, hogy egyezzen egymással, ezért a „Családkönyv” és nem a „családkönyvek” kifejezést használjuk. 
1312

 Dolgozatunk más fejezeteiben foglalkozunk a tagsági jogát élete végéig megőrző ötven tag 

megválasztásával, az első élethossziglani tagok kinevezésével, valamint a külföldi törvényhozásban is tag 

főnemesek 1885 nyarán-őszén történt optálásával. 
1313

 A képviselőházi vita során Helfy Ignác mutatott rá arra, hogy „a főrendiházi jog nem a családok egyes tagjait 

illeti, és akik most is jogosultsággal bírnak, csak azért ülnek ott, mert egy bizonyos családnak tagjai”. Helfy 

következő megállapítása („Ez annyira áll, hogy még maga az indokolás és a törvényjavaslat ösztönszerűleg, 

észre sem véve, sehol sem szól egyes tagokról, hanem szól mindenütt családokról, mint amelyekre ezen jog 

ruházva van.”) azonban szövegszerűen nem igazolható. KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 12. (70. ülés) 118. 
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törvényes férfi leszármazott birtokolta a jogot (illetve a jogot a jogosultság gyakorlására),1314 de 

azt csak mint egyén gyakorolta. Az 1885:7. tc. 22. § a) pontja ennek megfelelően főrendiházi 

bizottságot bízott meg azzal, hogy állítsa össze „azon családok névjegyzékét, amelyeknek tagjai a 

2. § b) pontjának értelmében a főrendiház örökös tagjai”. Eszerint az örökös tagsági jog csak 

családtagjai révén van a család birtokában. (A szöveg újabb ellentmondása: a 2. § b) pontja a 

szűkebb értelemben vett, a tagság gyakorlására jogosult örökös tagokról szól, a 22. § b) pontja 

viszont egyértelműen a tágabb értelembe vett örökös tagok családjainak névjegyzékének 

összeállítását írja elő.) Az elkészült névjegyzék viszont, miután az országgyűlés jóváhagyta, az 

1886:8. tc.-ben már mint az „örökös tagsági joggal bíró családok névsora” (1. §) került 

becikkelyezére. Vagyis a családok azok, amelyek a tagságot bírják. A törvény 2. §-a pedig, 

amikor a családok nyilvántartását szabályozza, még tovább ment, amikor kimondta, hogy „az 

örökös jogú főrendekről egy számozott s átfűzött családkönyv készíttetik”. A Családkönyvben a 

családok jogosultságára vonatkozó adatok kerültek bejegyzésre (3. §), az aktuálisan tagságra 

jogosult családtagokra vonatkozóan azonban nem tartalmazott adatokat, ami egyértelművé teszi, 

hogy a törvény idézett szöveghelyén a főrendek kifejezés a családok, nem pedig a családtagok 

szinonimájaként szerepelt.1315 Dolgozatunkban az örökös tagsági jogot általában tágabb, 

valamennyi korabeli értelmezését magába foglaló tartalommal használjuk, ahol a szöveg 

jelentésének egyértelműsége megkívánja, ott külön jelezzük, hogy a joggal rendelkező, a jog 

gyakorlására jogosult (igazolt) vagy a jogát ténylegesen gyakorló (a főrendiházban megjelenő) 

főnemesről van-e szó. 

 

8.1. Az adócenzus bevezetése, az örökös jogú családok és a tagok nyilvántartása 

A cenzus megállapítására vonatkozó előmunkálatok és az 1885. évi kimutatás 

Vörös Károly mutatott rá arra, hogy az 1885:7. tc. azáltal, hogy az arisztokrácia főrendiházi 

tagságának jogalapjává a földbirtokot tette, „mintegy intézményesítette” a főnemességnek „az 

agrárérdekekkel való azonosulás[á]t”. További kutatásokat, prozopográfiai vizsgálatokat tesz 

szükségessé azonban Vörös azon megállapítása, hogy a törvény a magas cenzus következtében az 

arisztokráciának „a tőkés fejlődésben, az állam és a társadalom polgárosulásának gyorsításában 

még kevésbé érdekelt, sőt ezzel szemben közömbös vagy éppen ellenséges elemeit” juttatta-e 

intézményes befolyáshoz.1316 

Az azonban kétségtelen tény, hogy a főrendiházi reform a földbirtokláshoz, illetve a föld 

megműveléséből származó jövedelem után fizetett adó mértékéhez kötötte a főrendiházi tagsági 

jog gyakorolhatását. A főnemességhez hagyományosan a földbirtokos életforma társult, az pedig 

csak erősítette a főrendiház tagságának exkluzív jellegét, hogy Magyarországon az adók közül a 

földadó adókulcsa volt a legmagasabb.1317 A főrendiház konzervatív-ellenzéki tagjai is általában 

elfogadták azt, hogy a tagsági jog vagyoni cenzusa a földadó cenzus legyen (bár a 

törvényjavaslatban szereplő összeget magasnak tartották).1318 Szerepe lehetett állásfoglalásukban 

annak is, hogy a 19. század végén az ún. agrárnacionalizmus a „kötött” tőkét „nemzeti és lokális” 

jellegűnek tartotta, szemben a „kozmopolita” természetű „mozgó” tőkével (pénztőkével).1319 
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 Szemben Ausztriával, ahol az örökös tagsági joggal megadományozott nemesi nemzetség nagykorú 

családfőjét illette csak meg a jog (1867:141. tc. 3. §). 
1315

 A bekezdésben szereplő idézetek valamennyi dőlt betűs kiemelése: TBV 
1316

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 404. 
1317

 Takács P.: Szempontok a szabolcsi megyei virilisták, i. m. 62. 
1318

 Az agrárius nagybirtokos gr. Dessewffy Aurél álláspontját idézzük itt: „magát a census eszméjét elfogadom, 

azért, mert ebben egyrészről […] az érdekképviselet elvét látom lefektetve, másrészről biztosítékot látok abban 

arra, hogy azok, akik nagyobb vagyonnal bírnak, egyszersmind gyakorolni is fogják azon jogokat, melyek a 

törvényhozási functióval járnak.” FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 133. 
1319

 Glatz F.: Polgári fejlődés, i. m. 257. 



269 

Ráadásul az 1885. évi szabályozás lehetőséget adott arra, hogy az örökös joggal rendelkező 

főnemesi családok leszármazottai adóssággal terhelt, vagy bérletbe kiadott földbirtok alapján 

legyenek tagok. 

A reformtervek ismertetésekor láttuk, hogy a kortársak a földbirtoklást az állandóság 

garanciájának tekintették. A törvény a főrendiházi tagság összetételének stabilitása érdekében az 

örökös tagok tagságát nemcsak földbirtokláshoz kötötte, de azt is előírta, hogy a vagyoni 

jogosultság elbírálásakor az 1885-ben a birtok után fizetett földadó összegét kell figyelembe 

venni, nem pedig a földbirtok után a meghívásért folyamodás időpontjában fizetett földadót. 

Ahogy a törvényjavaslat indoklásában olvasható: „kijelölni […], hogy melyik évi kivetés szerinti 

földadó mennyisége képezi az állandó határt, szükséges volt azért, mert az adó csak mint a 

vagyon s ez esetben a földbirtok értékének jelzője szerepel s éppen azért biztosítania kell azt, 

hogy akár nagyobb legyen a földadó, akár − az adórendszer valamely változása vagy jobb 

viszonyok folytán − kisebb, az ne bírjon hatással a jogosultság megállapítására. Annál 

szükségesebb ez, mert az adónak emelkedése nem azt jelentené, hogy − a viszonyok különben 

ugyanazok maradván − a tulajdonos gazdagabb lett, és lejjebb szállása sem azt jelentené, hogy 

szegényebb lett, de sőt az előbbi eset rontja, az utóbbi jobbá teszi a földbirtokos helyzetét”.1320 A 

századforduló után is továbbélt az a nézet, hogy „[a]z ingatlan vagyon jobban fűzi tulajdonosát a 

hazához, a hitbizomány inkább csak ingatlan lehet, az ingatlan vagyon birtoklása több tekintélyt 

ad, mert hisz a társadalom előtt inkább látható e vagyon, s birtokosa több időt szakaszt saját 

egyénisége tökéletesbítésére, mint az ingó vagyonnal üzérkedő”.1321 

Az örökös tagsági jog gyakorlásának feltételéből következett a törvény azon előírása, hogy az 

örökös tagsági jog elnyerésére „[a] minisztertanács […] csak oly 24. évüket betöltött és 

nagykorú érdemes magyar állampolgárt hozhat javaslatba, ki az ezen §-ban megállapított 

vagyoni képesítéssel bír”. Kutatásaink szerint a kormányok még túl is mentek ezen, ugyanis 

örökös főrendiházi tagsági jog adományozására csak olyan családok tagjait terjesztették fel, 

amelyeknél a megfelelő nagyságú földbirtok nemcsak aktuálisan volt meg, de a cenzus 

teljesítése több generáción keresztül, a földbirtok örökösök közötti szétosztása esetén is 

biztosítottnak látszott.1322 

Úgy tűnik, a kormány részéről a cenzus összegének meghatározása annak volt 

alárendelve, hogy a felsőház tagjainak összlétszáma a reformot követően ne haladja meg a 

képviselőház kb. 450 fős létszámát.1323 A korabeli számítás, amely szerint 3000 forint földadó 

cenzus 12000 forint évi jövedelem után fizetendő1324 azon alapult, hogy 1884-től a földadó 
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 Indoklás a főrendiház reformját célzó törvényjavaslathoz. KI 1884−1887. 1. köt. Melléklet a 25. számhoz 

143. 
1321

 Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja, i. m. 46. 
1322

 Tóth-Barbalics V.: Vigyázó, Harkányi, Żeleński, i. m. 83. 
1323

 Tisza törvényjavaslatában eredetileg a tagok legfeljebb egyharmadát tették volna ki az élethossziglan 

kinevezett tagok (a 450 fős maximális összlétszám mellett 150 főt), mivel az új felsőházban Tisza az uralkodó 

elé terjesztett terve alapján kb. 80, az előszentesített törvényjavaslat alapján kb. 70 méltóság vagy hivatás alapján 

tag lett volna, kívánatos volt, hogy az örökös jogon tagok száma lehetőleg ne lépje túl a 220, illetve a 230 főt. 

Szabó István jogtörténész rámutatott, hogy számításai szerint a miniszteri indoklásban szereplő 250 fő 

„valószínűleg a főrendeket ösztönző optimista kalkuláció volt” (Szabó I.: A felsőház összetétele, i. m. 505.). Ezt 

megerősíteni látszik, hogy a kormány által a reform előtti években és közvetlenül a reform végrehajtása előtt 

készített adatgyűjtések alapján a háromezer forintos cenzust kb. 210–220 örökös tag földadója érte el. A cenzust 

teljesítő örökös tagok száma azonban az előzetes számításokhoz képest még 1885 folyamán is némileg 

változhatott (jellemzően emelkedhetett) a folyamatban levő kataszteri kiigazítások következtében, és mert Tisza 

az országgyűlési tárgyalás során elfogadta a házosztály-adó beszámítását a cenzusba. Ez, valamint az, hogy 

Tisza a reform tárgyalásakor beleegyezett az élethossziglan kinevezhető tagok számának leszállításába, 

magyarázatot ad arra, hogy a miniszterelnök miért nem volt hajlandó a főrendek kívánsága nyomán 2500 forintra 

leszállítani a cenzust. 
1324

 Tisza Kálmán beszéde. FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 210−212. 
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összege a kataszteri tiszta jövedelem 25,5%-át tette ki.1325 Az a (Trefort röpirata és Tisza Kálmán 

1885. március 26-i beszéde nyomán) a sajtóban megjelent állítás, hogy a 12000 forint jövedelem 

2000 hold jó földnek felel meg,1326 azonban általánosítás volt, hiszen a kataszteri tiszta jövedelem 

nagyban függött a művelési ágtól és a föld minőségétől. A földadó alapja az adott vidéken, az 

adott művelési ágban és ezen belül az adott minőségi osztályban, átlagos gazdálkodás mellett 

elméletileg elérhető tiszta (a gazdálkodás rendes költségeivel csökkentett) jövedelem volt.1327 A 

feltehetően 1893-ban Lőrintei István kiadásában megjelent Magyarország nagybirtokosai című 

kiadvány birtoknagyság szerinti csökkenő sorrendben, a birtok terjedelmének és a birtokos 

(tulajdonos) lakhelyének feltüntetésével tartalmazza a legalább 750 kataszteri holddal rendelkező 

hazai nagybirtokosokat. Az 1885 őszén tag örökös jogú főrendek közül az 1893-ban még életben 

lévő személyek 97%-a megtalálható a Lőrintei-féle listán a 2000 holdnál többet birtoklók 

között.1328 Az, hogy csak hét olyan (1893-ban még életben levő) főrend volt, aki a cenzust 

teljesítette, de földbirtoka nem szerepel a 2000 holdnál Trefort és Tisza fent idézett állítását 

látszik alátámasztani.1329 Másrészről viszont 80 olyan 1885 őszén a főrendiházból kimaradt 

örökös tagot, aki Lőrintei adattára szerint 2000 holdnál többet birtokolt.1330 Ezek közül egy az 

Urak Háza-tagságot választotta. További nyolc aktuálisan a magyar képviselőházban rendelkezett 

mandátummal, ami megmagyarázhatja, hogy miért nem kérték felvételüket a cenzust teljesítők 

jegyzékébe. Közülük azonban később, képviselőségük vége után mindössze ketten kérték 

főrendiházi örökös tagsági joguk elismerését (gr. Karácsonyi Aladár azonnal, br. Lipthay Béla 

csak kilenc évvel később). Feltételezve, hogy a Lőrintei-féle kiadványra támaszkodva ha nem is 

pontosan, de a nagyságrendeket tekintve rekonstruálható a főrendek 1880-as évek közepén 

fennálló földbirtok-tulajdonlása, meg kell állapítanunk, hogy vagy nagyon elnagyolt volt a 

kormány tagjai által hangoztatott 2000 holdas határ, vagy a cenzust teljesítőkről 1885 tavaszán 

közzétett lista volt rendkívül hiányos és a kimaradóknak csak kis töredéke reklamált.1331 Az előbbi 

feltételezést látszik alátámasztani, hogy a 80 főnemes közül 15 választott tagként őrizte meg 

főrendiházi részvételi jogát, amihez akkor, ha képesek a földadó cenzus teljesítésére, nyilván nem 

folyamodott volna. Ezek közül a választott tagok közül a Lőrintei-féle jegyzék alapján gr. Mikes 

Miklós és br. Kemény Kálmán több mint 10000 hold birtokkal rendelkezett. Ez, valamint az, hogy 
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 A m. kir. pénzügyministernek 72,988. sz. körrendelete, az új földadósorozati munkálatok eredménye alapján 

kivetendő adókulcs megállapítása tárgyában. In: Rendeletek tára 1883., i. m. 1867. 

Az 1868:25. tc. alapján a földtehermentesítési járulékkal együtt Magyarországon 29,76%, Erdélyben 22% volt a 

földadó. Az 1884. évi rendelet a szűkebb Magyarországon és Erdélyben azonos mértékű adót írt elő. Tehát 1885-

ben az Erdélyben birtokos örökös tagok részére alacsonyabb cenzust követelni a földadó mértékére tekintettel 

már nem volt indokolt. 1884-től a volt határőrvidéken, amelyre a földtehermentesítési járulék fizetési 

kötelezettség nem vonatkozott, a földadó értéke a kataszteri tiszta jövedelem 17,1%-a volt. Varga I.: A 

közterhek, i. m. 264., 268−269. 
1326

 A cenzus. Egyetértés. 1885. (19. évf.) márc. 27. (85. sz.) 1. 
1327

 Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 247. 
1328

 Mo. nagybirtokosai, i. m. 3−25. 
1329

 A Lőrintei-féle adattárban nem szerepelt a 2000 holdnál többet birtoklók között, de 1885 őszén főrendiházi 

tag volt: gr. Cziráky János, gr. Eltz Károly, gr. Keglevich István, gr. Pálffy-Daun Lipót Nándor, gr. Pejacsevich 

Pál, gr. Szécsen Antal, br. Mikos János.  

Lőrinteinél gr. Cziráky János 1171, gr. Keglevich István 1198, gr. Szécsen Antal 1578 kataszteri hold 

birtokosaként szerepel. A néhány százalékpontnyi eltérés az időközbeni esetleges tulajdonosváltozások mellett 

azzal magyarázható, hogy a horvátországi birtokosokat nem tartalmazza. Gr. Eltz Károly Szerém megyében 

húszezer, gr. Pejacsevich Pál Szerém és Verőce megyében tízezer holdat meghaladó birtokkal rendelkezett az 

1897-ben kiadott gazdacímtár tanúsága szerint. (Gazdacímtár 1897., i. m. 538., 618.) 
1330

 13–13 személy 5000 holdat meghaladó, illetve 2000–3000 hold közötti birtokkal rendelkezett, 11 fő 3000–

4000, 16 fő 4000–5000 kataszteri hold közötti földterületet birtokolt. 
1331

 A főrendiház iratai alapján 1885 nyarán a cenzust teljesítők 1885 májusában közzétett listáján nem szereplő 

17 főnemes kérte igazolását (egy kivételével azonnal vagy később meghívást nyertek). FI 1884–1887. 1. köt. 

170. sz. 3. 
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a 80 arisztokrata több mint negyede erdélyi illetőségű volt, az erdélyi birtokok átlagosan 

alacsonyabb jövedelmezőségét látszik alátámasztani. 

Az 1850-ben (az egyesek bevallása és hivatalnokok felvételei útján) összeállított 

ideiglenes országos földadókataszter a tényleges állapotnak megfelelő, részletes felmérésen 

alapuló kiigazítását (a birtokok művelési ágak és azokon belül minőségi osztályok szerinti 

besorolásának elvégzését) még az 1875:7. (a földadó szabályozásáról szóló) tc. rendelte el. A 

munkálatok csak 1885-ben fejeződtek be, közben az 1881:40. tc., majd az 1883:46. tc. 

módosította (csökkentette) a földadó összegét.1332 

Gr. Szapáry Gyula pénzügyminiszter a miniszterelnök kérésére már 1882 novemberében 

folytatott adatgyűjtést az örökös tagok földadójával kapcsolatban. Külön listát készíttetett a 3000 

forintnál több földadót fizető és a 2000 forintnál több, de 3000 forintnál kevesebb földadót fizető 

mágnásokról.1333 Ekkor még az abszolutizmus korában életbe léptetett számítás szerinti adóztatás 

volt érvényben: a kataszteri tiszta jövedelem 29,76%-át tette ki a földadó. A pénzügyminiszter a 

kimutatásról megjegyezte, hogy „végleg megállapítottnak ugyan nem tekinthető, de azt hiszem – 

azért elegendő támpontot nyújt az előzetes combinatióra”. 1883. június 20-án Tisza átiratában 

jelezte a pénzügyminiszternek, hogy szüksége van a jelenleg jogosultsággal bíró családok egyenes 

adójának pontos kimutatására.1334 Az adatokat a főispánok közreműködésével 

törvényhatóságonkénti bontásban szerezte be.1335 A főispánokhoz intézett többszöri sürgetés után 

végül 1883 szeptemberének végére (tehát már a törvényjavaslat minisztertanácsi tárgyalása és az 

előszentesítésre felterjesztést követően) fejeződött be az adatok beérkezése. Ezen adatok 

összesítésével Magyarországon és Horvátországban összesen 659 meghívásra jogosult főrangú 

személyt regisztráltak.1336 Közülük 182 főrend (négy herceg és Albrecht főherceg, 142 gróf, 35 

báró, összesen a meghívásra jogosultak 28%-a) földadója érte el a háromezer forintot, további 49 

fő (35 gróf, 14 báró, a jogosultak 7%-a) kétezer és háromezer forint közötti összeget fizetett.1337 

1885-ben új földadókataszter került bevezetésre, ennek következtében a korábban készített 

földadó-kimutatások használhatatlanná váltak, újra adatokat kellett bekérni. Az új adatok 

beérkezésekor azonban a végleges kataszter még nem készült teljesen el. Ezért amikor 1885 

áprilisának elején a pénzügyminiszter a 3000 forint feletti és a 2000 és 3000 forint közötti 

földadót fizetők javított listáját elküldte Tiszának, felhívta a figyelmét arra, hogy „célszerű lenne a 

beterjesztett adókimutatást, mely különben is csak az adófelügyelők rendelkezésére állott adatok 

alapján, előleges tájékozásul állíttatott össze, már a bizottsági tárgyalás előtt a bemutatott hiteles 

adatok alapján kiigazítani”. A 3000 forinton felüli földadót (házosztály és általános jövedelmi 

pótadó nélkül) fizetett a szűkebb értelemben vett Magyarországon 212 örökös jogú arisztokrata 

(két főherceg, hét herceg, 165 gróf, 35 báró), ehhez járult a horvátországi birtokaik után a 3000 
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„Földadó” szócikk. In: Pallas nagylex. 7. köt., i. m. 442−444.; A magyar egyenesadók tört.-i fejl., i. m. 33–

66.; Varga I.: A közterhek, i. m. 257–258. 

A két törvény azt írta elő, hogy az állami földadó összege a földtehermentesitési járulék nélkül 29000000 forintot 

(1881:40. tc.), később 26000000 forintot (1883:46. tc.) meg ne haladjon, de az adókulcs meghatározását a 

pénzügyminiszterre bízta. 
1333

 Gr. Szapáry Gyula pénzügyminiszter levele Tisza Kálmán miniszterelnöknek. Budapest, 1882. nov. 28. és 

mellékletei. Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885–1206., 220. cs. 
1334

 1956–1883-ME (Fogalmazvány), lelőhelye: MOL K 26 1883–1004., 195. cs. 
1335

 A belügyminiszteri körrendelet szövege: 1883-2503. (fogalmazvány), lelőhelye: MOL K 148 1883-4078-III 

a, 85. cs. 
1336

 Az 1881−1884. évi országgyűlésre ennél szűkebb kör, 563 főnemes (19 herceg, 369 gróf, 175 báró) nyert 

örökös jogon meghívást ([Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 5–10.). A különbség részben abból 

adódott, hogy a pénzügyminisztériumi kimutatás kiterjedt a főnemesi ranggal rendelkező országzászlósok, 

főispánok és főpapok körére is. 
1337

 A beérkezett listák: MOL K 148 1883-IIIa-4078., 85. cs. és ad 1883-4078-BME, utóbbi lelőhelye: MOL K 

26 1885-1206., 220. cs. Mint látható, az adókimutatással kapcsolatos összetartozó iratok a 1883. évi 

belügyminiszteri, az 1883. évi és az 1885. évi miniszterelnöki elnökségi iratok között szétszórva találhatóak. 
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forinton felül fizető tíz főnemes (három herceg, négy gróf és három báró). 2000 és 3000 forint 

közötti földadót fizetett 33 magyarországi birtokos (19 gróf és 14 báró), valamint horvátországi 

birtoka után öt gróf.1338 Összességében az örökös tagságra jogosultak 34% -a fizetett 3000 forintot 

meghaladó, további 5% 3000 és 2000 forint közötti földadót. 1885 májusának elején a 3000 forint 

feletti földadót fizetők listája elején a korrekciók folytán még 12 főnemessel (egy herceggel, tíz 

gróffal, egy báróval) bővült. Ez a 224 nevet tartalmazó jegyzék azonban még mindig nem volt 

végleges, a pénzügyminiszter szerint pontosabb jegyzék csak a kataszteri reklamációk 

befejeztével, az ülésszak berekesztése utánra volt várható.1339 Ennek ellenére a lista megjelent a 

sajtóban is, azzal a kommentárral, hogy „a birtokcenzus alapján jogosult mágnások egész 

Magyarországnak több mint nyolcadrészét bírják”.1340 

A jogosultak körének meghatározását nehezítette az egyes arisztokrata családokon belül 

fennálló tulajdonközösség (osztatlan családi birtoklás),1341 a megyei adatszolgáltatás és az 

országos lista elkészülésének időpontja között bekövetkezett változások, a folyamatban levő 

birtokügyek (pl. birtokmegosztás az örökösök között).1342 Gondot okozott az adatszolgáltatás 

egyöntetűségének hiánya is. Egyes törvényhatóságok a területükön lakhellyel bírókat jelentették 

be (ha a birtok másik törvényhatóság területén volt, akkor esetenként igyekeztek onnan beszerezni 
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 MOL K 26 1885–1206., 220. cs. 
1339

 1885-1473-ME, lelőhelye: MOL K 26 1885–1206., 220. cs. 

Ugyanakkor a kataszteri felmérések eredményei elleni egyéni felszólalások elintézése még 1896-ra sem 

fejeződött be. Varga I.: A közterhek, i. m. 269. 
1340

 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 15. (133. sz.) 1.; ***: [Cím nélkül]. Magyar Állam 1885. (26. 

évf.) máj. 20. (7726.-138. sz.) 1. 

A cenzust teljesítők 1885. májusi kimutatásának elemzését az örökös tagokról szóló részben végezzük el.  
1341

 Nehezítette, de nem tette lehetetlenné a jogosultság kimutatását. A családi tulajdonközösség és a települési 

közbirtokosság esetén is megállapítható volt a társtulajdonosok tulajdonhányada, illetve a rájuk eső adóarány, 

mint ezt az alábbi törvényhelyek bizonyítják. Az 1881:60. tc. (a végrehajtási eljárásról) 143. §-a kimondta, 

hogy „[h]a a közös vagyon tulajdonjoga határozatlan részekben van a tulajdonostársak nevére bejegyezve, a 

végrehajtás pedig nem az összes tulajdonostársakat terhelő tartozás behajtására van irányozva: a telekkönyvi 

hatóság […] az összes érdeklettek megidézése mellett jegyzőkönyvi tárgyalást rendel, s a tulajdonjog aránya 

felett, a netalán szükséges bizonyítási eljárás után, ítélet által határoz. Ha ellenkező nem bizonyíttatik: 

valamennyi bejegyzett tulajdonostárs hányada egyenlőnek tekintetik, kivéve, ha valamely elhalt egyénnek 

házastársa és leszármazói vannak határozatlan részben közös tulajdonosokul bejegyezve; mely esetben az 

ingatlannak egyik fele a házastárs tulajdonának, másik fele pedig fejenkénti, illetőleg törzsönkénti egyenlő 

osztályrészekben a tulajdonosokul bejegyzett leszármazók tulajdonának tekintetik. [kiemelés: TBV]” Az 

1883:44. tc. (a közadók kezeléséről) 95. §-a leszögezte, hogy közös birtoklás esetén „első sorban minden egyes 

köztelezett társon csak a kivetett adó aránylagosan reá eső része követelhető”. Később az 1894:16. tc. (az 

örökösödési eljárásról) 72. §-a és 101. §-a kimondta, hogy az öröklött ingatlant az örökösök nevére határozott 

arányban kell a telekkönyvbe bejegyezni. Testvéri osztatlanság esetén azonban valamelyik tulajdonostárs 

elhalálozása az arányok módosulását eredményezte. 

1911-re egyetlen tisztán földesúri közbirtokosság maradt fenn, az árvai hitbizomány. A főnemesek részvétele 

közbirtokosságban, általában a földesurak részesedése közbirtokossági területekből országosan csekély 

mértékű volt. (Kolossa T.−Puskás J.: A 100 kat. holdon felüli birtokterület, i. m. 448.) Közbirtokosság 

(amelynek tagosítás révén történő felszámolása a 20. század elejéig elhúzódott) esetén egyébként az az elv 

érvényesült, hogy minden közbirtokos a közösbe nem tartozó ingatlana arányában járult a terhekhez. 

„Tulajdonjog” szócikk. In: M. jogi lex. 6. köt., i. m. 733. 

Annak lehetőségét az 1885:7. tc. 2. § b) pontja kizárta, hogy egyidejűleg ugyanazon birtok telekkönyvi 

tulajdonosa és életfogytiglani haszonélvezője is rendelkezzen jogcímmel a tagsági jogra. 
1342

 Az örökösödési eljárás 1894. évi törvényi szabályozásig a magyar örökösödési jog az 1861. évi országbírói 

értekezlet határozatain (Ideiglenes törvénykezési szabályok) alapult. A törvényes örökösödés alapját a 

jogközösség (és a jogegyenlőség) elve képezte. A szülőktől az utódokra szálló ún. ősi vagyon esetében, illetve a 

szerzeményi vagyon esetében ez könnyebben érvényesíthető volt, mint az ún. ági vagy öröklött vagyon esetében, 

amelynél a törvénykezési szabályok többféle szövegértelmezést tettek lehetővé (pl. nem rögzítették 

egyértelműen, hogy ki örökli a leszármazók nélkül elhalt örökhagyó egyik szülőjétől reá háramlott javait: az 

életben levő másik szülő, vagy az elhalt felmenő oldalági rokonai). Az országbírói értekezlet kimondta a 

végrendelkezés szabadságát (tekintet nélkül a javak öröklött vagy szerzett minőségére), ugyanakkor korlátozta 

ezt a törvényes osztályrész intézményének felállításával. Zlinszky I.: A m. örökösödési jog, i. m. 267−282. 
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a földadóra vonatkozó adatokat), más törvényhatóságok viszont az ott birtokos (földadót fizető) 

személyekre összpontosítottak (és esetenként jelezték, hogy lakhelye is a területükön van-e). 

Egyesek bejelentették a főnemesi ranggal rendelkező főispánt, püspököt is, mások csak a hivatalt, 

méltóságot nem viselő mágnásokat. Az erdélyi adatszolgáltatásnál problémát okozott a 

főrendiházi tagsági jog nem egyértelmű szabályozása.1343 A jogosultság meghatározásának 

nehézségével, az eredmény bizonytalanságával magyarázzuk, hogy nemcsak az 1882-ben (vagyis 

még a 3000 forintos földadó cenzust szövegszerűen tartalmazó törvényjavaslat megszületése előtt) 

összeállított országos listán, hanem az 1883 őszén, sőt még az 1885 áprilisában és májusában 

készült jegyzéken is feltüntetésre kerültek a 2000 és a 3000 forintos cenzus között fizető 

főnemesek is.1344 Tisza azonban arra hivatkozva, hogy az élethossziglan kinevezhető tagok 

számának csökkentése, valamint a vagyoni cenzusba a lakó- és gazdasági épületekre vonatkozó 

házosztályadó beszámítása éppen elég engedmény, a cenzus 2500 forintra leszállítására végül is 

nem volt hajlandó. 

 

A földadó bejelentése, nyilvántartása 1885 után 

A főrendiházi reformtörvény megszületését követően a pénzügyminiszter és az igazságügy-

miniszter 1885. évi május hó 8-án, illetve 10-én kelt rendeletében szabályozta az 

adófelügyelőségeknek és a telekkönyvi hivataloknak az örökös tagságra jogosultak igazolásához 

szükséges okmányok kiállítása során a jövőben követendő eljárását.1345 1894-ben egy újabb 

miniszteri rendelet azt mondta ki, hogy a telekkönyvi hivatalok az igazoláshoz kivonatos és a 

részleges másolatok helyett mindig teljes telekkönyvi másolatot szolgáltassanak ki.1346 A 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a törvényben becikkelyezett főrendi családok azon tagjai, 

                                                           
1343

 Mutatja az erdélyi helyzet bizonytalanságát, hogy a belügyminiszter 1883 nyarán az ottani 

törvényhatóságokhoz intézett körrendeletében olyan névjegyzékek készítésére szólította fel őket, „amelyben ki 

legyenek mutatva azon – az illető törvényhatóság területén létező – családok, melyeknek férfi tagjai vagy minden 

esetben, vagy azon esetben, ha a szűkebb értelemben vett Magyarországon is volt birtokuk – törvényeink, 

illetőleg a kifejlett gyakorlat alapján jogosultsággal bírnak arra, hogy a főrendiházba királyi meghívót nyerjenek 

[kiemelések: TBV]”. 

Tisza Kálmán belügyminiszter körrendelete a Királyhágón túli törvényhatóságokhoz. 1883. jún. 23. 

(fogalmazvány) 1883-2503-BME, lelőhelye: K 148 1883-4078-III a., 85. cs. 
1344

 A kormány az 1883 őszén elkészült jegyzéken feltehetően azért kérte a 2000–3000 forint közötti földadót 

fizetők felsorolását, mert tisztában kívánt lenni azzal, hogy mennyi lenne az örökös tagok száma abban az 

esetben, ha a törvényjavaslat elfogadtatása érdekében engedni kényszerül a cenzus 2000 forintra való 

leszállítását követelő főrendeknek. 1885 tavaszán azonban a listák már a törvényjavaslat (a 3000 forintos cenzus) 

főrendiházi megszavazását követően készültek, így ez a szempont nem jöhet szóba. 
1345

 Az örökös tagsági jogosultság elismeréséért folyamodóknak adóigazolást, telekkönyvi kivonatot és a 

teljeskorúság igazolására a keresztlevél másolatát kellett benyújtaniuk a főrendiház elnökének. A föld- és 

házosztály adó összegéről hiteles bélyegtelen bizonyítványokat kellett bemutatniuk. A bizonyítvány kiállítását a 

királyi vagy városi adóhivataltól, a községi elöljáróságtól vagy közvetlenül a királyi adófelügyelőtől kérhették. A 

városi adóhivatalok és a községi elöljáró a kiállított bizonyítványokat az adófelügyelőhöz továbbította, akinek 

kötelessége volt 14 napon belül, ha az azokban foglalt adatok helyességéről meggyőződött, hitelesítési 

záradékával és hivatalos pecsétjével ellátni. Ha a folyamodó (az illetékes adóhivatal, illetve község 

megjelölésével) közvetlenül az adófelügyelőhöz fordult, akkor ő járt el ezeknél a hatóságoknál, és a 

megkereséstől számított 21 napon belül kellett kiállítania a pecsétjével ellátott bizonyítványokat. A m. kir. 

pénzügyministernek 801. számú körrendelete, a főrendiházi örökös tagságra jogosultak vagyoni képesítésének 

igazolása körüli eljárás tárgyában. In: Rendeletek tára 1885., i. m. 439−441.; A m. kir. igazságügyministernek 

22,985. számú rendelete, a főrendiház örökös tagsági jog igazolására szükséges telekjegyzőkönyvi hivatalos 

(teljes, kivonatos vagy részleges) másolatoknak sürgősen és bélyegmentesen leendő kiadása tárgyában. In: 

Rendeletek tára 1885., i. m. 426−427. 
1346

 A m. kir. igazságügyministernek 21,571. számú rendelete, a főrendiházi tagsági jogosultság igazolása végett 

kiszolgáltatandó telekkönyvi másolatokról. In: Rendeletek tára 1894. 1. köt., i. m. 869. 

Előzőleg a főrendiház elnöke (feltehetően a hatóságok nem megfelelő adatszolgáltatása miatt) átiratban kérte 

Szilágyi Dezső igazságügy-minisztertől az 1885 májusában a törvényszékekhez és telekkönyvi hatóságokhoz 

menesztett miniszteri rendelet pótlását. MOL K 3 1894-681. (Iktatókönyv 97. köt.) 
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akik tagsági joguk elismerését kérelmezték a következő okmányokkal felszerelt kérvényt kellett, 

hogy benyújtsák a főrendiház elnökéhez: 

1. a 24. életév betöltését igazoló anyakönyvi kivonat (keresztlevél); 

2. ha a földbirtoknak a folyamodó hitvese a telekkönyvi tulajdonosa, akkor igazoló bizonyítvány 

arról, hogy közös háztartásban élnek; 

3. teljes telekkönyvi kivonat a birtokokról, továbbá amennyiben a birtok családi hitbizomány volt 

és a telekkönyvben a hitbizomány birtokosának neve nem szerepelt, a hitbizományi bíróság 

végzésére is szükség volt arról, hogy a kérvényező a hitbizomány birtokosa;1347 

4. a városi adóhivatalok vagy községek által kiállított és az illetékes pénzügyigazgatóság által 

hitelesített adóbizonylatok (esetleg hasonló módon hitelesített kataszteri birtokívek vagy egyenes 

adó B. tabellák), amelyek tanúsították, hogy a földbirtok(ok)nak az 1885. évre az új 

földadókataszter által megállapított állami földadója (beleértve a földtehermentesítési pótlékot is), 

valamint a rajta lévő lakóházak és gazdasági épületek után a bizonylat kiadásakor érvényben levő 

törvény alapján kivetett házosztály adója együttesen eléri a 3000 forintot. 

A főrendiház elnöke a kérvényt az igazoló bizottságának adta át. A házszabályok az igazoló 

bizottságra bízták a tagsági jog elismerésére vonatkozó kérelmek ügyében a véleményadást 

(FHSZ 1886. 5. §, 10. §), a gyakorlatban azonban nem volt ritka, hogy előzetesen a főrendiház 

elnöki hivatalából a(z elnöki) titkár formai és tartalmi szempontból átvizsgálta a kérvényt, és 

szükség esetén a folyamodót hiánypótlásra szólította fel.1348 Ha a bizottság a kérvényt rendben 

lévőnek ítélte, a jelentés alapján a főrendiház kimondta a kérvényező vagyoni és korbeli 

képesítésének elismerését, és felhatalmazta az elnököt, hogy a belügyminisztertől kérje a királyi 

meghívólevél kieszközlését.1349 A belügyminiszter a meghívólevél kieszközléséről és a kézbesítés 

megtörténtéről értesítette a főrendiházat. A főrendiház elnöki titkára a beküldött vagy bevitt 

királyi leveleket átvette, rávezette a bemutatási záradékot, azokat az elnökkel aláíratás után a 

főrendiházi tagnak visszaküldte vagy visszaadta, és minderről az igazoló bizottságnak jelentést 

tett.1350 Az igazoló bizottságnak a meghívólevél bemutatásáról szóló jelentése alapján a 

főrendiház kimondta az igazolt főrendiházi tag nevének a főrendek névjegyzékébe iktatását. Ezt 

                                                           
1347

 A későbbiek folyamán a hitbizományok esetében az igazoló bizottság eltekintett az telekkönyvi kivonattól. 

Precedens értékű volt ifj. gróf Almássy Kálmánnak, a gróf Almásy Ignác által alapított pásztói hitbizomány 

birtokosának igazolási ügye. A véleményadásra felkért igazságügy-miniszter ekkor úgy foglalt állást, hogy „arra, 

hogy valamely családi hitbizomány birtokosa (a hitbizományos) a telekkönyvbe följegyeztessék, egyöntetű 

gyakorlat a bíróságoknál nem létezik; különben is az ily feljegyzés a hitbizományos jogainak nem feltétele, sem 

azokra lényeges befolyással nem bír és maga a törvény sem kívánja meg kifejezetten, hogy a hitbizományos mint 

ilyen kitüntetve legyen: annak kimutatására, hogy valaki valamely családi hitbizománynak birtokosa, teljesen 

elegendő a hitbizományi hatóság által erről kiállított bizonyítvány, amely különben is közhitelű okirat”. FI 

1887−1892. 5. köt. 279. sz. 33−34. 
1348

 A főrendiház hivatali iratai között több ilyen pótlásra felszólító levél fogalmazványa maradt fenn. Pl.: MOL 

K 5 1899-80. és 1900-15., 4. cs.; 1909-86. és 1909-94., 6. cs. 
1349

 A nyomtatott meghívókat a Magyar Királyi Államnyomda készítette. Az 1878–1881. évi országgyűlés előtt a 

belügyminisztérium hétfajta (a tagsági jogosultság típusa szerint némileg eltérő szövegű) meghívót rendelt a 

nyomdától összesen 1007 példányban, fenntartva magának a kefelenyomatok jóváhagyásának jogát. (MOL K 

150 1878-II. kútfő-10. tétel-25432., 880. cs.)  

Az 1891. március 14-i minisztertanács szabályozta a meghívók kiállítását többes jogcím esetére. Eszerint több 

egyidejűleg gyakorolt jogcím esetén csak egy királyi meghívólevél került kiállításra (pl. örökös tagsági jogát 

gyakorló főrend zászlósúri kinevezést nyert), ha viszont a tagság gyakorlásának jogalapja változott (pl. vagyoni 

képesítését vesztett örökös jogú tag élethossziglani tagsági kinevezést nyert) új meghívó került kézbesítésre. Ha 

valaki már a meghívólevél kiállításakor több jogcímen is jogosult volt, a törvényben szereplő felsorolásban 

előbbre levő jogcímen került meghívásra. Ha ezt a jogcímét elvesztette, az általa még bírt másik jogcímen 

(jogcímek közül a törvényben elsőként szereplő jogcímen) új meghívólevél került kiállításra. Min.tan. jkv. 1891. 

márc. 14. (16. ülés) 24. pont. MOL K 17.; FI 1887–1892. 11. köt. 679. sz. 278. ; FI 1892–1896. 12. köt. 602. sz. 

208. 
1350

 Szolgálati utasítás a főrendiházi iroda és naplószerkesztőség részére. 1895. márc. 7. MOL K 5 1895-46., 3. 

cs. 
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követően a főrend tagsági jogát azonnal gyakorolhatta, kivéve, ha tagsági jog feléledéséről volt 

szó, mert akkor csak a következő országgyűlési ülésszaktól. 

Az 1885. évi adatok az idő előre haladásával egyre kevésbé tükrözték a földbirtok kataszteri 

jövedelmet és tényleges értékét. Évek múltával egyre inkább nehézségekbe ütközött az 1885. évi 

adókimutatások előteremtése. Erre tekintettel br. Rudnyánszky József, a főrendiház háznagya és 

egyik jegyzője 1909-ben a földadó-kataszter kiigazításáról és a földadó százalékának 

leszállításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor kérte a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 

arról, hogy a kiigazított kataszteri íveken is tüntessék fel „az 1885. évre kivetett adót minden 

egyes parcellánál”, mert ellenkező esetben az igazoláshoz szükséges adatok nem lesznek 

megadhatóak. A kormány részéről Wekerle miniszterelnök reagált. Ellentmondásos választ adott 

Rudnyánszky felvetésére. Megnyugtatásul közölte, hogy a korábbi birtokívek megőrzésre 

kerülnek, ugyanakkor hozzátette: „[o]lyan evidentiát, amely az ország valamennyi parcellájára − 

hiszen 60 millió ilyen parcelláról van szó − kiterjed abból a szempontból, hogy mi a mostani adó 

és mi volt az 1885-i, nem tarthatunk fenn”. Kijelentette, hogy tudomása szerint hiába rögzítette az 

1885:7. tc., hogy az 1885. évi adatokat kell alapul venni, a gyakorlatban az eljárás eddig is az volt, 

hogy a birtok után aktuálisan fizetett földadót vették figyelembe. Gr. Zichy Nándor egyetértett 

Wekerlével abban, hogy az igazolásokkor nem lehet mindig visszamenni az 1885-ös adatokig, 

azonban azt is hangsúlyozta, hogy „a most 20%-kal leszállított földadó nem lehet irányadó 

annyiban, hogy e miatt többet vagy nagyobb birtokot kelljen követelni, mint amennyit akkor 

követeltünk”.1351 Gr. Dessewffy Aurél házelnök javaslatára végül a főrendiház az igazoló 

bizottságot kérte fel, hogy dolgozzon ki javaslatot a későbbi igazolási eljárásra nézve.1352 Miután 

1909 novemberében a javaslat elkészült, Dessewffy főrendiházi elnök kikérte Wekerle 

miniszterelnök és pénzügyminiszter véleményét. Wekerle egyetértett a bizottsággal abban, hogy a 

már igazolt tagok és ezek utódai esetében ne történjen változás, továbbra is az 1885-ik évre 

megállapított földadót vegye a főrendiház figyelembe jogigényük elbírálásánál. Megígérte, hogy 

tekintettel az új földadósorozati munkálatok szerkesztésére, elrendeli, hogy ezeknél az eseteknél a 

régi egyéni birtokívek megőrzésre kerüljenek. Az „új jogigények” (vagyis az ezt követően örökös 

tagsági jogot nyerő családok tagjai folyamodványainak) elbírálása esetében viszont „az 

administratió egyszerűsítése érdekében az elbírálás idejében tényleg fizetett adók összegét” 

javasolta alapul venni, mert „különben az ország összes birtokíveinek gondos megőrzését kellene 

elrendelni, ami előre láthatólag sok nehézséggel járna, s a mai állapottal való azonosításnál sok 

mellőzhető munkát okozna. De ezt az álláspontot vélném elfogadhatónak azért is, mert ez felel 

meg az időközileg folytatott gyakorlatnak is, mert ha az 1885-re kivetett adónak érvényesítése 

mereven és következetesen vitetnék keresztül, ezt az időközben a tényleges adó alapján kiadott 

jogosítványok revisiójára is ki kellene terjeszteni.”1353 Úgy tűnik, Wekerle nem ismerte pontosan 

a főrendiházi igazolási eljárást, hiszen annak során a tagságért folyamodó aktuális birtokainak 

1885. évi földadóját, nem pedig a személy vagy család 1885. évben tulajdonosként vagy 

haszonélvezőként birtokolt földjeinek akkori adóját vették figyelembe. Ennélfogva előzetesen 

nem lehetett meghatározni azon birtokok körét, amelyek a jövőben bevonásra kerülnek az 

igazolási eljárásra. Ezen kívül az igazoló bizottság következetesen az 1885. évi adónak a 

kimutatását kérte, az aktuális, „tényleges” földadó összegét tartalmazó bizonylatokat rendszeresen 
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 FN 1906−1910. 3. köt. 1909 márc. 1. (41. ülés) 115., 118−119. 

A földadókataszter kiigazításáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló 1909:5. tc. 30. §-a kimondta, 

hogy „[a kiigazítási] munkálatok befejezte után, legkésőbb azonban 1913. évi január hó 1-től kezdve az 

egyesített állami földadó és földtehermentesítési járulék a kataszteri tiszta jövedelem 20 százalékában állapíttatik 

meg. Ezen időtől kezdve a földadó a volt határőrvidéki részeken is ezen százalékban vetendő ki.” 
1352

 FN 1906−1910. 3. köt. 1909. márc. 3. (42. ülés) 121−122. 
1353

 MOL K 3 1909-383. és 1909-470., 54. cs. 
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elutasította: „Nemcsak 1885. évre, hanem a későbbi években is mindenkor az 1885. évi kivetés 

szolgál alapul a főrendiházi tagsági jog gyakorolhatásának megállapításánál, illetőleg az e kérdés 

körül felmerülő jogigények elbírálásánál.” – olvasható az igazoló bizottságnak a földadó cenzus 

számításáról tanácskozó 1910. március 9-i üléséről készített jelentésében.1354 

Az igazoló bizottság jelentése nyomán a főrendiház úgy határozott, hogy a jövőben is az 

1885. évi adatokat tekinti mérvadónak az igazoláskor, és elnöki úton felkérte a 

pénzügyminisztert, hogy rendelje el az 1885. évi régi, egyéni kataszteri birtokívek megőrzését és 

a pénzügyi hatóságokat utasítsa arra, hogy a főrendi tagsági jogosultság igazolására szükséges 

adóbizonylatokban a jövőben is az 1885. évre kirótt földadót tüntessék fel.1355 A 

pénzügyminiszter 1910. április 19-i rendeletében utasította is az adóhatóságokat, hogy őrizzék 

meg az 1885. évi állapotot feltüntető régi egyéni birtokíveket.1356 A rendelet kiadásáról azonban 

a főrendiház elnöksége nem értesült, és 1910 után is többször előfordult, hogy a pénzügyi 

hatóságok nem az 1885. évi földadót mutatták ki. A főrendiház hivatali iratai között számos 

olyan esetet találunk, amelyek azt bizonyítják, hogy az 1910-es években már nehézségekbe 

ütközött az 1885. évi földadó kimutatások másolatának kiállítása. A pénzügyigazgatóságokon 

esetenként már az eljárást szabályozó 1885-ös pénzügyminiszteri rendelet sem volt meg. 

Előfordult, hogy a pénzügyigazgatónak a kívánt adatokat a helyszínre elutazva magának kell 

megállapítania.1357 

1914-ben a főrendiház elnöke, br. Jósika Samu ismét arra kérte Sándor János belügyminisztert, 

hogy mivel az új törvény folytán a földadókataszter jelentékenyen megváltozhat, utasítsa az 

adóhivatalokat az 1885. évi egyéni kataszteri birtokívek gondos megőrzésére, és értesítse az 

intézkedésről a főrendiházat.1358 A főrendiházi elnök kérését a belügyminiszter rövid úton 

teljesítette.1359 „Elvileg tehát nem volt akadálya annak, hogy a továbbiakban is az 1885-ben 

fizetett földadó összege kerüljön feltüntetésre a főrendiház igazoló bizottságához benyújtott 

bizonyítványokban.” – írja Ballabás Dániel.1360 Az igazolási eljárást segítette, hogy 1914 

tavaszán, még a belügyminiszter rendelete előtt a problematikus esetek gyorsabb rendezésére 

együttműködés alakult ki a pénzügyminisztérium és a főrendiház elnöksége között.1361  

Ugyanakkor, miután 1913-ban gyakorlatba lépett az 1909:5. tc. által 20%-ra leszállított adókulcs, 

és befejeződött a földadókataszter kiigazítása, a főrendiház elnöke bizalmasan felvetette a 

belügyminiszternek az 1885:7. tc. cenzusra vonatkozó előírásának novelláris módosítását.1362 

Sándor János belügyminiszter Teleszky János pénzügyminiszter véleményét kérte ki a tárgyban. 

Teleszky 1914. június 15-án kelt válaszában kifejtette, hogy mivel az 1885. évi adatok sokszor 

már hamis képet nyújtanak a birtokok értékéről, adminisztratív szempontból kívánatosnak, sőt 

                                                           
1354

 Az igazoló bizottság jelentése a főrendiházi censusra nézve, a földadókataszter kiigazításáról és a földadó 

százalékának megállapításáról szóló, 1909. évi V. t.-cz. folytán szükséges intézkedések tárgyában. FN 

1906−1910. 20. köt. 901. sz. 42. 
1355

 FN 1906−1910. 3. köt. 1910. márc. 21. (53. ülés) 199. 
1356

 Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, a székesfővárosi kivételével, és a székesfővárosi m. 

kir. adófelügyelőhöz. (másolat) 1910-1141-PM, lelőhelye: K 3 61. cs. 1. t 
1357

 MOL K 5 1909-86.; 1909-94.; 1910-69; 1912-24., 16. cs. 
1358

 K 3 1914-151., 61. cs. 1. t 
1359

 A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 54.448/I-a. számú körrendelete valamennyi vármegye alispánjához, a 

főrendiházi örökös tagságra jogosultak vagyoni képesítésének igazolására szükséges bizonyítványok kiállítása s 

azok alapjául szolgáló kataszteri birtokívek megszerzéséről. Rendeltek tára 1914., i. m. 470. 
1360

 Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 249. 

Ballabás Dániel nem említi a pénzügyminiszter 1910. évi körrendeletét, annak ellenére, hogy a belügyminiszter 

1914. évi rendelete hivatkozik rá. 249. 
1361

 K 3 1914-168., 61. cs. 1. t 
1362

 Br. Jósika Samu főrendiházi elnök válasza Sándor János belügyminiszter 1914-137586-ME számú, Teleszky 

János pénzügyminiszternek a cenzus reformjára vonatkozó javaslatait közlő tervét megküldő átiratára 1915. 

február 29-i átiratára. 1915. márc. [a nap hiányzik]. (fogalmazvány). MOL K 3 1915-47., 63. cs. 1. t. 
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szükségesnek tartja az 1885:7. tc. módosítását, olyan módon hogy az igazolás alapjául ne az 1885. 

évre megállapított földadó szolgáljon. Javasolta, hogy az elbírálás időpontjában érvényben levő 

földadó-sorozati munkálatok adatait vegyék figyelembe az igazolásokkor, vagy még inkább a 

kataszteri tiszta jövedelmet. Ezt azzal indokolta, hogy a földadó anélkül, hogy a birtok állagában 

érdemleges változás állna be, az adókulcs megváltoztatása révén jelentősen módosulhat egyik 

évről a másikra, ezzel szemben a kataszteri tiszta jövedelem (a művelési ágváltozások 

felvételének végrehajtása és kataszteri kiigazítás, vagyis 1912–1913 óta) „a földbirtok értékének 

és állagának hű képét nyújtja”. A pénzügyminiszter válaszában arra is kitért, hogy a cenzus 

újraszabályozásakor mekkora kataszteri tiszta jövedelmet határozzanak meg a tagsági jog 

gyakorlásának feltételéül. Az 1885-ben meghatározott 3000 forint, vagyis 6000 korona földadó 

1885-ben 25,5%-os kulccsal számolva 11765 forint, vagyis 23530 korona kataszteri tiszta 

jövedelemnek felelt meg, az 1914-ben érvényben levő 20%-os kulccsal számolva viszont 30000 

korona kataszteri jövedelem meglétét feltételezte. Teleszky úgy vélte, a törvényhozásnak a cenzus 

összegét e két érték között kellene megállapítania. Megjegyezte, hogy a házosztályadó az új 

szabályozás esetén nem vétetne figyelembe, de tekintettel ennek viszonylag csekély összegére ez 

az eltérés általában nem jelentene nagy különbséget. Felhívta még a belügyminiszter figyelmét 

arra, hogy a cenzus számításának megváltoztatása esetén a tagsági jogtól eleső főrendek, illetve 

utódaik „ez új rendelkezés folytán szerfelett elégedetlenek lennének, s ebből a szempontból […] 

[a] novelláris úton módosítását, különösen pedig e módosítás időpontjának a megválasztását 

nagyon megfontolandónak tartom”.1363 A belügyminiszter továbbította a főrendiházi elnöknek a 

pénzügyminiszter állásfoglalását. Br. Jósika Samu főrendiházi elnök 1915 elején a 

belügyminiszterhez intézett átiratában kijelentette, egyetért a pénzügyminiszterrel abban, hogy a 

mindenkori kataszteri tiszta jövedelem alapul vétel igazságosabb és egyenlőbb eljárást 

eredményezne. Azt is támogatta, hogy a házosztályadót a jövőben ne vegyék figyelembe. A 

kormányra bízta annak eldöntését, hogy mekkora kataszteri tiszta jövedelem szerepeljen 

cenzusként, ő maga az alacsonyabb összeget (a 23530 koronát) javasolta, tekintettel arra, hogy a 

házosztályadó beszámítása a jövőben elmaradna, továbbá mert úgy ítélte meg, hogy a kataszteri 

tiszta jövedelem 1908–1913 között országosan tapasztalható 2–3%-os növekedése a 

szabályozásnál nem vehető figyelembe. Jósika csak az új kérelmezőkre nézve kívánt volna újfajta 

cenzust alkalmazni, Teleszky pénzügyminiszter tervezete ezzel szemben (arra hivatkozva, hogy az 

1885-ös adat már hamis képet nyújt a birtok értékéről) azt javasolta, hogy a már korábban igazolt 

örökös tagoknál is a birtokok aktuális kataszteri tiszta jövedelmét vegyék alapul. Jósika az átfogó 

változtatás ellen tiltakozott. Az ő elképzelése az volt, hogy az új számítás a már igazolt tagok 

tagsági jogát ne érintse, csak ha elvesztik jogosultságukat, majd később újból igazolásért 

folyamodnak. Ehhez az álláspontjához ragaszkodva jelentette ki, hogy mivel egy ilyen eljárás 

kevés főnemest érintene, ezért nem osztja a pénzügyminiszternek az új szabályozás bevezetésével 

kapcsolatos aggályát. A főrendiház elnöke szövegjavaslatot is készített a törvénymódosításra. 

Eszerint nem a mindenkori aktuális, hanem „az 1909:5. tc. rendelkezései szerint kiigazított 

földbirtok kataszter alapján 1914. évre megállapított tiszta jövedelmet” vették volna alapul az 

igazolásoknál. A változtatási tervhez kapcsolódóan a főrendiház elnöki hivatala összeállította 

azon örökös jogú tagok névjegyzékét, akiknek vagyoni képesítését a főrendiház 1885. évi október 

8-ától 1914. évi december 8-ig elismerte. A 242 nevet tartalmazó lista (külön jelöléssel kiemelve) 
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 1914-1959-PM, lelőhelye: K 3 1914-508., 61. cs. 1. t. 

Ugyanitt iktatószám nélkül a főrendiház elnökének válasza a belügyminiszternek (fogalmazvány, dátum nélkül, 

a fogalmazvány egy másik példánya „1915. március” dátummal: MOL K 3 1915-47., 63. cs.) és szövegjavaslata 

az 1885:7. tc. novellájára, valamint A főrendiház azon örökös jogú tagjainak névjegyzéke, akiknek vagyoni 

képesítését a főrendiház 1885. évi október 8-ától 1914. évi december 8-ig elismerte s királyi meghívólevelüket 

kieszközölte című kimutatás. 
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tartalmazta az időközben meghalt, vagyoni képesítését elvesztett vagy gondnokság alá került 

főrendek nevét is. Ugyanígy feltüntették azt, ha valaki csak házosztályadó beszámításával érte el a 

6000 korona cenzust. Az 1885 októbere óta 242 igazolt főrend között csak 14 ilyen személy volt. 

A jegyzéken azokat is jelölték, akik a földadó arányának csökkentése (a kataszteri tiszta 

jövedelem 25,5%-áról 20%-ára leszállítása) után feltehetően kevesebb, mint 6000 korona földadót 

fizetnek. Ennek az 55 főrendnek tagsági joga valószínűleg kétségessé vált volna, ha mégis csak 

kiterjesztették volna az új számítási módot a már korábban igazolt tagokra.1364 Ezek az adatok 

azonban csak eligazító jellegűek voltak, ugyanis a birtokok 1885. évi földadója alapján végezték 

el a számítást (nem pedig 1914-ben érvényes földadó alapján), továbbá a listán nem szerepeltek 

azok az arisztokraták, akiknek igazolása már a főrendiházi a reform végrehajtása során, 1885 

októbere előtt (1885 májusa és szeptembere között) megtörtént. Összességében mégis 

megállapítható, hogy az újítás bevezetése esetén az örökös tagok mintegy harmada elesett volna 

tagsági joga gyakorlásától. A cenzus módosítására vonatkozó törvényjavaslat végül nem került 

országgyűlési beterjesztésre, az 1885. évi szabályozás maradt érvényben a főrendiház 

fennállásának végéig. 

Az 1910-es évek második felében továbbra is előfordult, hogy a pénzügyigazgatóságok 

nem a megkívánt módon adtak igazolást a földadóról (pl. nem magára a földbirtokra 1885-ben 

kirótt földadóról, hanem a képesítés elismerését kérő fél által 1885-ben fizetett földadóról küldtek 

kimutatást, ami zavart okozott abban az esetben, ha a folyamodó csak később lett az illető 

földbirtok tulajdonosa), ezért a főrendiház elnökének kérésére1365 a pénzügyminiszter 1916. január 

19-én kelt körrendeletben hatályon kívül helyezte az 1885. május 8-án kelt, 801/PM számú 

rendeletet, és szabatosabb megfogalmazású szöveggel (és kissé megváltozott tartalommal) 

szabályozta a városi adóhivatalok, a községi elöljáróságok, a pénzügyigazgatóságok, illetve a 

budapesti adófelügyelőség eljárását a főrendiházi örökös tagságért folyamodók vagyoni 

képesítésének igazolásához szükséges kimutatások kiállításakor.1366 

Abból, hogy egy főnemes örökös jogon tagja volt a főrendiháznak, a fentebb elmondottak 

alapján nyilvánvalóan nem vonhatunk le messzemenő következtetést aktuális vagyoni helyzetére 

vonatkozóan. A főrendiháznak a cenzus teljesítésével kapcsolatos igazoló eljárása, illetve 

nyilvántartása ugyanis pusztán annak a ténynek a regisztrálásra terjedt ki, hogy a tagsági 

jogosultság elismeréséért folyamodó személy a benyújtott iratok alapján rendelkezik-e akkora 

birtokkal, amely után 1885-ben 3000 forint földadót fizetett tulajdonosa. Az igazoló bizottság 

jelentése nem minden esetben tartalmazta az adóértékének vagy a terület terjedelmének számszerű 

megjelölését,1367 a főrendiház nyilvántartó könyvében (amellyel az alábbiakban részletesebben 
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 K 3 1915-47., 63. cs. 1. t. 
1365

 K 3 1916-22., 65. cs. 1. t. 
1366

 A pénzügyminiszter abból a megfontolásból, hogy az 1885. évi földadó „csak a községeknél őrzött régi 

kataszteri birtokívek alapján mutatható ki, a kir. adóhivataloknak [adófelügyelőségeknek] ily bizonyítványok 

kiállítása nem áll módjában és a régi kormányrendelet ez irányú rendelkezésének változatlan átvétele csak újabb 

tévedésekre és félreértésekre nyújthatna alkalmat”, az adófelügyelőségek helyett a pénzügyigazgatóságokat 

jelölte meg az ügyben eljáró szervként. Teleszky János pénzügyminiszter átirata br. Jósika Samu főrendiházi 

elnöknek. 1816. jan. 29. 1916-521-PM, lelőhelye: K3 1916-53., 83. cs.  

Az új rendelet a félreértések elkerülése végett azt is leszögezte, hogy a bizonyítványon a földbirtokon lévő 

lakházak és gazdasági épületek után „a bizonylat kiadásakor érvényben levő törvény alapján utoljára kivetett 

házosztály adót” kell feltüntetni (tehát a földadótól eltérően nem az 1885. évi összeget). A rendelet alapján a 

városi adóhivataloknak és a községi elöljáróknak három nap alatt a kiállított bizonyítványt továbbítaniuk kellett 

a pénzügyigazgatósághoz hitelesítésre. 1916. évi 521/PM számú körrendelet valamennyi kir. 

pénzügyigazgatósághoz, a székesfővárosi kivételével, és a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőhöz. In: 

Rendeletek tára 1916. 1. köt., i. m. 791. 
1367

 Pl. a hitbizományok esetében. 1901-ben a főrendiház elnöke az igazságügy-minisztert a hitbizományok 

alapítási oklevelei és azokat megerősítő legfelső elhatározások másolatainak megküldésére kérte abból a célból, 

hogy az igazoló bizottságnak adatai legyenek arról, hogy az egyes hitbizományok milyen ingatlanokat foglalnak 
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foglalkozunk) pedig ezek az adatok sohasem kerültek feltüntetésre. A főrendiház 

természetszerűleg nem vizsgálta a tagsági jog elismerésért folyamodó főnemes igazolási eljárásba 

be nem vont birtokainak adóját. Előfordult ugyanis, hogy a tagsági jog elismeréséért folyamodó 

arisztokrata nem valamennyi, csak a cenzus teljesítésének bizonyításához szükséges birtoka 1885. 

évi földadójáról csatolt kimutatást kérelméhez.1368 

A főrendiház hivatala nem vállalkozott, jogi felhatalmazás híján nem is vállalkozhatott az örökös 

tagok birtokállományában történt változások számszerű követésére. Az 1886. évi házszabályok 7. 

§-a előírta, hogy a főrendiház tagjai maguk kötelesek azonnal írásban bejelenteni a főrendiháznak 

a tagsági jog szünetelését vagy megszűnését eredményező körülményeket. A ház a bejelentéseket 

vita nélkül tudomásul vette, az igazoló bizottságot a névsor kiigazítására utasította. Ha valaki nem 

tett bejelentést saját tagsági jogára vonatkozóan, de az igazoló bizottságnak vagy a főrendiház más 

tagjának kételye támadt, a ház igazoló bírósága az érintett főnemest nyilatkozatra hívta fel, és ha 

erre válaszul sem érkezett a főrendtől bejelentés, akkor határozott a tagsági jogról (1885:7. tc. 19. 

§ és FHSZ 1886. 8−10. §§).1369 Míg tehát az igazolási ügyekben általában az igazoló bizottság járt 

el úgy, hogy javaslatokat tett a háznak, a kétes, vitás ügyek az igazoló bíróság elé tartoztak, amely 

határozatokat hozott, amiket a plénum csak tudomásul vett. A házszabály szerint azok, akik ellen 

igazoló bírósági eljárás volt folyamatban, tagsági jogukat a kedvezőtlen határozat esetén a 

határozat bejelentését követő napig, vagyoni képesítésük elvesztése esetén az ülésszak lejártáig 

gyakorolhatták.1370 Olyan esetet azonban nem örökítenek meg a főrendiház irományai, amikor egy 

örökös tag vagyoni képesítésének megszűntét az igazoló bíróság mondta volna ki. A vagyoni 

jogosultságuk szüneteltetésének bejelentését elmulasztó főrendek ugyanis legkésőbb az igazoló 

bíróság felhívására minden esetben pótolták a mulasztást. Ez történt 1894-ben br. Jósika Andor, 

1897-ben őrgr. Csáky-Pallavicini Zsigmond és gr. Gyulai Sámuel, 1912-ben hg. Thurn-Taxis 

Miksa Egon és gr. Gyulai István esetében.1371 A főrendiház igazoló bizottságának br. Jósika 

Andor vagyoni képesítésével szemben akkor támadt kételye, amikor gr. Teleki László tagsági 

                                                                                                                                                                                     
magukba. A miniszter azonban azt válaszolta, hogy a kért okiratok nem a tárcánál, hanem a királyi 

törvényszékeknél, mint hitbizományi hatóságoknál, illetve a főudvarnagyi hivatalánál találhatóak meg, és az 

1869 előtti alapítási okiratokban egyébként sincsenek pontosan megjelölve a hitbizományhoz tartozó ingatlanok. 

1901-4235-I-IM, lelőhelye: MOL K 3 1901-125., 39. cs. 

A főrendiházi elnöknek a horvátországi hitbizományok alapító okiratainak másolatát azonban a miniszterelnök 

útján sikerült megkapnia. 1901-2088-I-ME, lelőhelye: 1901-359., 39. cs. 
1368

 Bizonyítja ezt az alábbi két eset. Az 1895-ben már igazolt gr. Vigyázó Sándor 1898-ban beadványt nyújtott 

be a főrendiházhoz annak bizonyítására, hogy a fiának ajándékozott birtokon kívül Pusztaszentmárton községben 

olyan birtokok telekkönyvi tulajdonosa, amelyek után több mint 8000 forint föld- és házosztály-adót fizet, 

ennélfogva a jogszünetelés nem következett be. FI 1896–1901. 8. köt. 393. sz. 323–324. 

Gr. Erdődy Imre 1907-ben azt kérte, hogy a főrendiház „törölje” az addig neje, Migazzy Irma grófnő 

aranyosmaróti hitbizományi uradalma révén élvezett főrendiházi tagságát, és vagyoni képesítését most már az 

atyja, gr. Erdődy Ferenc elhunytával reá szállott galgóci hitbizomány révén ismerje el. Azonban Erdődy tagsági 

jogának törlésére, majd újra beiktatására nem került sor, ugyanis az igazoló bizottság, „intézkedés 

szükségességét fennforogni nem látván”, a plénumnak a bejelentés egyszerűen tudomásul vételét ajánlotta. FN 

1906–1910. 1. köt. 1907. júl. 11. (22. ülés) 240–241.; FI 1906–1910. 14. köt. 614. sz. 159–160. 
1369

 Időnként csak a levéltári iratanyagból derül ki egy-egy bejelentés háttere. Gr. Gyürky Viktor esetében 

például az igazoló bizottságnak a Főrendiházi iratok között kinyomtatott 1909. március 27-i jelentéséből úgy 

tűnik, mintha a főnemes egyszerűen önként bejelentette vagyoni képesítése megszűntét. (FI 1906–1910. 19. köt. 

846. sz. 369.). Valójában Gyürkyt egy „névtelen bejelentés” nyomán már előző év tavaszán felszólította gr. 

Dessewffy házelnök, hogy nyilatkozzon arról, teljesíteni tudja-e a cenzust, de (Gyürky a „fennálló gátló 

körülményekre” hivatkozva a nyilatkozat adása elől kitérő válaszai folytán) még Nagy István főrendiházi titkár 

és Gyürky közötti további két levélváltásra volt szükség ahhoz, hogy a gróf végül megtegye a tőle kért 

nyilatkozatot. Így ügye nem került az igazoló bíróság elé. MOL K 5 1909-9. és 1909-13., 6. cs. 
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 Ereky I.: A házszabályok, i. m. 250. 
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jogosultsága elismerését a Jósikától vásárolt birtokok alapján kérte.1372 Jósika az igazoló bírósági 

eljárás kilátásba helyezését követően azonban nem erre, hanem arra hivatkozva jelentette be 

tagsági joga szünetelését, hogy birtokai nagy részét gyermekeinek átadta.1373 Gr. Draskovich 

József vagyoni képesítésének megszűntéről szintén „magánúton” szerzett tudomást a főrendiház 

hivatala (az iratokból az információ forrása a többi esethez hasonlóan ezúttal sem derül ki). 

Szerencs János főtitkár 1901 decemberében gr. Draskovich Tivadart, a horvát országgyűlés 

főrendiházba delegált képviselőjét kérte fel, hogy rokona „ez idő szerinti lakhelyét, avagy azon 

körülményt, vajjon nevezett gróf úr tényleg bír-e még az 1885:VII. tc. 2. §-ában előírt vagyoni 

képesítéssel vagy nem” közölje, nehogy a bejelentés elmulasztása következtében „ezen ügy az 

igazoló bíróság eldöntése alá terjesztve a nyilvánosság elé kerüljön”.1374 Igazoló bírósági eljárásra 

nem került sor, az igazoló bizottság fél évvel később a főrendiháznak azt jelentette, hogy „a 

beszerzett hiteles adóbizonylat szerint gróf Draskovich József bisagi nagybirtokos főrendiházi 

tagnak vagyoni képesítése megszűnt”.1375 

Fontos kiemelnünk azt a főrendiház munkaképességét nagyban érintő tényt, hogy az 

örökös jogát gyakorló főrendiházi tag számára az 1885:7. tc. nem adott lehetőséget arra, hogy 

tagsági jogáról lemondjon. Csak arra volt lehetősége, hogy birtokait másra átruházva szüneteltesse 

tagsági joga gyakorlását. Jól mutatja ezt a következő eset. Gr. Serényi László 1893-ban levelet 

intézett a főrendiház elnökéhez, amelyben bejelentette, hogy agg korára és betegeskedésére 

tekintettel lemond örökös főrendiházi tagsági jogáról. Ez a főrendiház igazoló bizottságának 

jelentésében így jelent meg: „Gróf Serényi László […] bejelentvén, hogy putnoki birtokát, mely 

után a főrendiházban ülési és szavazati joggal bír, fiának Serényi Béla grófnak átadta. A bizottság 

e bejelentés alapján, figyelemmel az 1885:VII. t.-cz. 3. §-a rendeletére, s arra, hogy joga az     

1885:VII. t.-cz. 11. §-a d) pontja értelmében a folyó ülésszak végétől szünetel, nevezett grófot a 

[tagsági jogukat gyakorló] főrendek jegyzékéből, ehhez képest majdan törlendőnek határozta.”1376 

1898-ban gr. Esterházy István bejelentette a főrendiháznak tagsági jogosultsága megszűntét, 

egyszersmind fia, Esterházy János részére királyi meghívólevél kieszközlését kérte.1377 

Ugyanebben az évben gr. Vigyázó Sándor viszont arról tett bejelentést, hogy az eddigi vagyoni 

képesítését igazoló ingatlanokat fiának ajándékozta ugyan, de saját vagyoni képesítését más 

ingatlanok adójával igazolni fogja.1378 1910-ben br. Baich Milán hasonló bejelentést tett.1379 1901-

ben gr. Nákó Kálmán vagyonának Sándor fiára történt átruháztatásáról tájékoztatta a főrendiház 

elnökségét.1380 

A vagyoni képesítés elvesztésének bejelentése azonban nem minden esetben történt meg. 

Ballabás Dániel gr. Széchényi Gyulát hozza fel példaként. Széchényi 1894-ben átadta marcali 

uradalmát fiának, Andor Pálnak, mégis továbbra is szerepelt az örökös jogon meghívott főrendek 
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sorában. Széchényi Gyula zászlósúrként (fő-ajtónállómesterként, majd 1896-tól 

főlovászmesterként) is tagja volt a főrendiháznak.1381 Ballabás Dániel megállapítását, hogy talán 

ez is közrejátszott abban, hogy 1906-ban (amikor Széchényi Andor Pál örökös tagsági 

jogosultságát a főrendiház igazolta)1382 „nem háborgatták” az „agg főrend” tagsági jogának 

kérdését, azzal egészítjük ki, hogy korábban (1900–1903 között) Széchényi Gyula király 

személye körüli miniszter volt,1383 s ezekben az években még kevésbé volt kívánatos a főrendiház 

mindenkor kormányhű elnöksége számára Széchényi jogosultságának a firtatása. Széchényi Gyula 

egyébként nem tartozott a főrendiháznak a nyilvános üléseken aktív tagjai közé. Az örökös jogú 

családokból a cenzus teljesítésére képes 24. év feletti férfi leszármazottak nem kérték 

valamennyien tagsági jogosultságuk elismerését. Láttuk, hogy Széchényi Andor Pál csak 1906-

ban (42 éves korában) kérte, a cenzus teljesítésére feltehetően szintén képes gr. Széchényi Imre 

(1858–1905) pedig, miután választott tagként tagja maradt a főrendiháznak, egyáltalán nem 

folyamodott tagsági jogosultága igazolásáért. Ballabás Dániel szerint azért, mert a főrendiház 

1885-ben élethossziglani tagságra megválasztott 50 tagja közé tartozott, ami „lehetővé tette 

számára az országgyűlési politizálást, ugyanakkor nem korlátozta a birtokaival való szabad 

rendelkezésben”.1384 

Uray Bálint ügye 1908-ban a földadó cenzus igazolási gyakorlatának több problematikus elemére 

rávilágít. Uray Bálint (1864–1926) beregsurányi lakos még 1906. szeptember 24-én kelt 

kérvényében kérte vagyoni képesítése elismerését.1385 A főrendiház igazoló bizottsága november 

30-án tartott ülésében a jogosultság elismerését javasolta, amit a főrendiház december 21-i ülésén 

meg is tett. Uray azonban 1908 februárjában azzal a kéréssel fordul az elnökséghez, hogy nevét a 

főrendek jegyzékéből minden további meghallgatása nélkül töröltessék. Kérelmét azzal indokolta, 

hogy iratai utólagos átvizsgálásánál arról győződött meg, hogy 1906-ban benyújtott kérvényéhez 

nem lett mellékelve kiskorú gyermekei Bihar megyei birtokairól az adókimutatás, anélkül pedig 

nem éri el a cenzust.1386 Az igazoló bizottság ezt követően megállapította, hogy az 1906-os 

bizonylaton szereplő 4865 korona 48 fillér helyett Uray birtokainak 1885. évi földadója 865 

korona 48 fillér, és „a >>4<< ezres szám önkényesen lett ezen bizonylatba beírva”. A bizottság 

javaslatára a főrendiház 1908. április 10-i ülésén törölte a tagok közül Urayt és megbízta a 

főrendiház elnökét, hogy ismeretlen tettes ellen közokirathamisítás bűntette miatt tegyen 

feljelentést.1387 

Az első, amit kiemelünk, Uray azzal védekezett, hogy „azt nem tudta, s arról senki fel nem 

világosította, hogy a főrendiházi tagság adócenzusába csak a föld- és házosztály adó vonható bele. 

Ő mindig abban a tévhitben élt, hogy az adócenzus alapjául az összes adókat számítják és ezért 

egy percig sem kételkedett abban, hogy a törvényes követelményeknek eleget tett.” Uray ezen 

kijelentésének mind a főrendiház, mind a nyomozó hatóság hitelt adott, ami arra vall, hogy nem 

volt egyedi a tagsági jogért folyamodó tájékoztatlansága. A fentiekben láttuk, hogy gyakran még a 

adóigazolást kiállító hatóságok sem voltak tisztában a megkívánt adatok körével (bár esetükben 

nem a figyelembe veendő adó fajtájával, hanem általában az évével volt probléma). A másik 

figyelemreméltó elem Uray védekezésében, hogy azt hangoztatta, hogy „ő a dologhoz egyáltalán 
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nem értett és a szükséges adatok – telekkönyvi másolatok és adóbizonylatok – megszerzésével a 

szomszédságában lakó Csörghe Zoltán körjegyzőt bízta meg”. A főrendiház elnöki és hivatali 

iratanyagában fennmaradt kérvények alapján a vagyoni jogosultság intézését ritkán végezte maga 

a kérelmező, gyakran ügyvédet, esetleg gazdatisztjét bízta meg ezzel a feladattal.  

Uray Szerencs János főtitkár segítségét is igénybe vette. Csörghe vallomása szerint 1906 közepén 

már Szerencs visszaküldte egyszer a nem megfelelő kérvényt, illetve Szerencs maga azt állította, 

hogy a főrendiház elnökségéhez 1906 szeptemberében benyújtott kérvényt „a báró megbízásából 

megfogalmazta s a bárótól személyesen átadott mellékletekkel felszerelte”. Nem tudjuk, hogy 

Szerencs ezért a szolgálatáért kapott-e, fogadott-e el anyagi ellenszolgáltatást (gyakori pénzügyi 

zavarai ismeretében nem zárjuk ki, hogy igen), de az biztos, hogy máskor is aktívan 

közreműködött az igazolási ügyekben, amennyiben a nem megfelelően felszerelt kérvényeket 

pótlásra, javításra visszaküldte a folyamodónak. Méghozzá valószínűleg úgy, hogy ezeket a 

kérvényeket a főrendiház elnökének be sem mutatta (az biztos, hogy az igazoló bizottságig ebben 

a hiányos állapotukban jutottak el).1388 A főrendiház alkalmazottainak 1896-ban kiadott szolgálati 

utasítása (SZU 1896.),1389 illetve 1907-ben kiadott szolgálati szabályzata (SZFSZ 1907.)1390 a 

főtitkár, illetve a titkár munkakörébe utalta a tagsági jogosultságban beállott változásokkal 

kapcsolatos ügyeket (SZU 1896. 12. §; SZFSZ 1907. 24. §) és a bizottsági ülésekre az előiratokat 

előkészítését (SZFSZ 1907. 25. §), de nem rögzítette, hogy mennyiben járhat el önállóan az ügyek 

előkészítésében. Az előírás, amely szerint az elnöki titkár átveszi a beadványokat (SZU 1896. 7. 

§), illetőleg a főrendiházi iroda ezzel megbízott tisztviselője „a főrendiházhoz érkezett összes 

beadványokat átveszi, felbontja, iktatja, az elnöknek bemutatja, s az ő rendelkezése szerint az 

elintézésre illetékesnek közegnek kiadja” (SZFSZ 1907. 26. §), a főrendiházi elnök szoros 

felügyeletére utal. A bevett gyakorlat azonban valószínűleg az volt, hogy a főtitkár az igazolások 

adatpótlási rutinügyeivel nem terhelte a főrendiház elnökét. Szerencs hivatali utóda, Nagy István 

is saját nevében levelezett ilyen ügyekben.1391 Az igazolási eljárás előkészítésében tehát a 

főrendiház (elnöki) titkárának jelentős szerepe volt, habár a házszabályok meg sem említették az 

igazolásról szóló fejezetekben (FHSZ 1886. III. fejezet). 

Az adóbizonylatok, telekkönyvi kimutatások nem közvetlenül kerültek a hitelesítő hatóságtól a 

főrendiház elnökéhez, hanem több kézen mentek át, ami magában hordozta a visszaélés 

lehetőségét. A visszaélést természetesen akkor sem lehetett volna maradéktalanul kizárni, ha az 

adóbizonylatok az egyes hatósági közegektől közvetlenül a főrendiházba érkeznek. Az 

adóbizonylatokat kiállító Csörghe pl. azt vallotta, hogy a báró „több ízben arra iparkodott őt 

rávenni, hogy az adóbizonylatokba az illető községi jegyzők által a valóságnak meg nem felelő 

számadatokat vezettesse be. Ezt a tervet azonban mindannyiszor visszautasította.” 

Növelte a hiba lehetőségét, hogy az igazolási eljárásba nem volt kontroll beépítve. A főrendiház 

elnöke el is ismerte: Uray „kezdeményezése nélkül a főrendiház intézkedésének téves volta talán 

soha ki sem derült volna”. Valójában azonban Uray kényszerhelyzetben volt. Második felesége, 

br. Uray Margit a válóper során havi 1500 korona tartásdíjat követelt tőle, a feleség ügyvédje 

pedig a főrendiházhoz benyújtott adókimutatásokkal igazolta, hogy Uray nagy kiterjedésű és 

értékes földtulajdonnal rendelkezik. Uray ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a főrendiházhoz 

benyújtott adatok (első házasságából származó) kiskorú gyermekei tőkéjére kivetett 

tőkekamatadót is tartalmazzák. Az ügyvéd viszont kijelentette, hogy a kérelemben kiskorúak 

adója nem szerepel. Ezek után Uray aközött választhatott, hogy elfogadja az általa „horribilis 
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nagyságúnak” tartott tartásdíjat vagy jelzi a főrendiháznak, hogy az igazoláshoz benyújtott adatai 

problematikusak. A hatóság ennek ellenére Uray ártatlansága mellett szóló érvnek tekintette, hogy 

ő maga jelentette, hogy nincsenek rendben a főrendiházhoz beadott adatai, s emellett szóló érvnek 

látták azt is, hogy „tehermentes ingatlanai alapján könnyen rendelkezett akkora hitellel, melynek 

felhasználásával maga is szerezhetett olyan adóalapot képező ingatlant”, ami által „minden 

áldozat és nehézség nélkül elérhette volna azt, hogy a főrendiházi tagsághoz megkívánt 

adóösszeget, még kiskorú gyermekei adójának beszámíttatása nélkül is, kimutassa”. A gyanú 

Csörghe körjegyzőre és Szerencs (ekkor már nyugalmazott) főtitkárra terelődött, de mivel az 

ügyészség nem találta bizonyítottnak egyikük bűnösségét sem, ezért 1908 szeptemberében a 

nyomozást megszüntette.1392 

Az ügynek a főrendiházi igazoló eljárásra nézve annyi következménye volt, hogy a főrendiház 

igazoló bizottsága elhatározta, hogy a jövőben az igazolási kérelmeknél megköveteli a folyamodó 

két tanú vagy közjegyzői által hitelesített sajátkezű aláírását, illetve a nevében eljáró személy 

szabályszerű meghatalmazását. Emellett a bizottság felkérte a főrendiház elnökét, keresse meg a 

pénzügyminisztert, hogy az adóbizonylat kibocsátására vonatkozó rendeletét úgy módosítsa, hogy 

a pénzügyigazgatóság hitelesítési záradékában az adóösszeg betűvel is szerepeljen.1393 Utóbbi 

rendelet hamarosan meg is született, arra vonatkozóan azonban nincs adatunk, hogy az előbbi 

rendelkezés betartotta-e a bizottság.1394 

 

A főrendiház 21-es bizottságának tevékenysége 1885 májusában 

Az 1885:7. tc. a 23–25. §§-ban az örökös jogú családok névjegyzékének, valamint a törvény 

életbe lépésekor a cenzust teljesítő nagykorú örökös jogú főnemesek névsorának a kormány által 

beterjesztett adatok figyelembe vételével történő összeállítását egy a főrendiház által a törvény 

kihirdetését követően azonnal megválasztandó 21 tagú bizottságra bízta. A főrendiház 1885. 

május 1-ji ülésén megválasztotta a bizottságot, miután előzőleg Andrássy Gyula indítványára a 

bizottságot megbízta azzal is, hogy tegyen javaslatot a 25. § értelmében választandó 50 tag 

megválasztásánál követendő eljárásra. A bizottságba a főrendiház tekintélyes, a reformtörvény-

javaslat vitájában általában aktívan részt vevő tagok kerültek be.1395 A bizottság elnökévé Szlávy 

Józsefet, jegyzőjévé br. Rudnyánszky Józsefet választotta. A 21-es bizottság 1885. május 3-ai és 

5-ei ülésén végezte el a rá bízott feladatokat.1396 

A bizottság az örökös jogú családok jegyzékének összeállításakor az 1884−1887. évi 

országgyűlésre meghívást nyert személyek jegyzékéből indult ki, ezt egészítette ki az országos 

levéltár által rendelkezésre bocsátotta a jegyzékek alapján azon főnemes családokkal, amelyek 

nem haltak ki, de az 1884−1887. évi országgyűlésre egy családtagjuk sem kapott meghívót (négy 

grófi, 11 báró nemzeti főnemesi családdal, valamint két hercegi, 14 grófi, öt báró indigena 
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családdal), valamint az erdélyi nagyfejedelemségben annak Magyarországgal történt egyesítése 

előtt a magyar királyok által grófi vagy bárói címet nyert családokkal (egy grófi és négy bárói 

családdal). A bizottság az indigena családok közül nemcsak azokat vette fel a jegyzékbe, amelyek 

honfiúsítása az ülés- és szavazati jog becikkelyezése mellett történt, hanem tekintettel arra, hogy 

„a hazai joggyakorlatban […] a szokás törvényerővel bír”, azokat is, amelyeknél ez hiányzott, de 

rendszeresen meghívást kaptak a főrendiházba.1397 A pontos szabályozás érdekében az 

indigenáknál a honfiúsítottak keresztnevét és a honfiúsítási törvényt is megjelölték, továbbá az 

1885:7. tc. 23. §-a értelmében azon családokra nézve, amelyeknek csak egyes ágai rendelkeztek 

örökös joggal, az ágakat is feltüntették.1398 A bizottság minden bizonnyal támaszkodott a Szerencs 

János főrendiházi elnöki titkár által 1884−1885 fordulóján kiadott Magyarország és 

Társországainak főrendei című könyvre, amely a rang elnyerésének dátumával felsorolja a 

nemzeti és (1550-től kezdődően) a honfiúsított főnemesi családokat.1399 

A 21-es bizottság külön jegyzéket készített az összeírt családok azon férfi tagjairól, akik a 

24. életévüket 1885. július 1-jéig betöltik és a meghatározott vagyoni képesítéssel bírnak. A 

bizottság ezt a jegyzéket szintén a kormány által rendelkezésre bocsátott, a pénzügyminiszter által 

1885 tavaszán összeállított (a cenzusról szóló fejezetben már említett) lista felhasználásával 

készítette el. A kormány és ’Sennyey házelnök között még a bizottság üléseit megelőzően, 1885 

áprilisában nézeteltérés alakult ki arról, milyen módon történjen az örökös jogon tagon 

névsorának összeállítása, illetve a tagok igazolása. Szapáry pénzügyminiszter 1885. április 9-én 

Tisza Kálmán belügyminiszterhez intézett átiratában a reform utáni első ülésszak örökös jogú 

tagjainak jogosultsága esetében azt ajánlotta, hogy a községi elöljáróság vagy a városi adóhivatal 

által kiállított és az adófelügyelő által hitelesített bizonyítványokkal igazolják jogosultságukat. 

Nem tartotta célszerűnek azt a „több oldalról szóba hozott módozatot”, hogy a vagyoni képesítés 

az adókönyvek bemutatása által legyen igazolandó. Rámutatott, hogy az adókönyvek sok esetben 

nem a földbirtok tulajdonosánál, hanem a bérlőinél vannak (a bérletnek része, hogy ők fizetik az 

egyenes adót), és ők az okmányt nem szívesen adnák ki kezeikből. Más esetekben az adókönyvek 

hivatalos eljárásokhoz vannak mellékelve, ezért nem szerezhetőek meg. Végül azt az érvet is 

felhozta, hogy „nem mindenkire nézve kellemes az, hogy nyilvánosan bírálat tárgyává tétessék, 

megfelelt-e az adófizetési kötelezettségének, s e végett is nem szívesen mutatandja be az 

adókönyvet”. Szapáry tehát azt a hivatalos eljárást kívánta alkalmazni már 1885 tavaszán-nyarán 

is a tömeges esetek elbírálásakor, amit aztán a későbbi években az örökös tagsági jog 

elismeréséért folyamodók esetében alkalmaztak. A 21-es bizottság működésének megkönnyítése 

érdekében elő kívánta írni, hogy az adókimutatások egységes formában kerüljenek 

benyújtásra.1400 Tisza a pénzügyminiszter javaslatát elküldte ’Sennyeynek, aki „szükségtelennek s 

meg nem felelőnek” tartotta, hogy a főrendiháznak a reformot követő első megalakulása előtt a 

vagyoni képesítés igazolását azoktól is megköveteljék és „egy mintegy pályázati eljárás 

igényeltessék” azok esetében is, akiknek a „jogosultságok már is a létező adatok nyomán 

kétségtelen”. Szerinte „sem a közérdek, sem az egyesek, de még az adó alapján kimaradók érdeke 
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 Gr. Szapáry Géza pénzügyminiszter átirata gr. Tisza Kálmán miniszterelnöknek és belügyminiszternek. 

1885. ápr. 9. 1885-589-PM, lelőhelye: MOL K 148 1885-III-1418. 
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sem kívánja azt, hogy az első névsor megállapításánál túl szigorú eljárás alkalmaztassék.” 

Javasolta, hogy a kormány által már összeállított névlistát adják át a 21-es bizottságnak, „mely azt 

időhaladék nélkül megvizsgálván azon tagokra nézve, kikre nézve kétség nem merült fel, a 

névsort megállapítja, s azt – kihagyásával az adótételi összegeknek, melyek a közönségre nem 

tartoznak – közhírré téteti” és felhívja a kimaradt jogosultakat, hogy „kellő adatokkal ellátott 

felszólamlásukat […] adják be”. Felszólamlások igazolásául legyen elég a telekkönyvi kivonat és 

az illető adófelügyelő bizonylata, utóbbit pedig akár adókönyvek, akár községi bizonyítványok, 

akár pedig adóhivatali kimutatások megvizsgálása alapján ki lehessen állítani.1401 

A miniszterelnök a 21-es bizottság eljárására vonatkozóan elfogadta ’Sennyey álláspontját. A 

bizottság feladata így a kormány által már összeállított névjegyzék megvizsgálása, kiegészítése és 

javítása lett.1402 A bizottságnak nem volt ideje genealógiai kutatásokba vagy adóbizonylatok 

tömeges elemzésébe bocsátkozni, de a tagok többségének valószínűleg megfelelő szakértelme és 

affinitása sem volt ehhez. A névsor a bizottsági ülések idejére még mindig nem véglegesült, 

Szlávy azzal a megjegyzéssel terjesztette a kormánytól kapott névjegyzéket a bizottság elé, hogy a 

lista még módosulhat. A bizottság igyekezett a függő esetek végére járni, ennek érdekében (a 

főrendiházi elnök útján) adatokat kért a pénzügyminisztertől, illetve az érintett főnemesektől.1403 

 

Az örökös tagsági jog gyakorlására jogosultak köre 1885 őszén 

A főrendiház a 21-es bizottság jelentését1404 május 13-i ülésén érdemi hozzászólás nélkül, 

közfelkiáltással fogadta el. Ezáltal a főrendek jóváhagyták az örökös tagsági jogú családok, 

valamint ezek az adó- és életkori cenzust teljesítő tagjainak névjegyzékét, és döntöttek az utóbbi 

névjegyzéknek „felszólalhatás céljából” a hivatalos lapban való közzétételéről, amit egyébként az 

1885:7. tc. 24. §-a is előírt. A főrendek hozzájárultak a bizottság azon javaslatát is, hogy az 50 

főrendi tag választása titkos szavazással és viszonylagos többség mellett történjen meg a 

következő ülésen.1405 

Az örökös jogú tagok névjegyzéke a Budapesti Közlöny 1885. május 18-i számában 

jelent meg. A jegyzék szerint az ekkor meghívóval rendelkező 735 főnemesből1406 205 tudta 

teljesíteni a cenzust (28%). Az 1885:7. tc. 24. §-a alapján a névjegyzékből kimaradt 

jogosultaknak (ha a főrendiház reform utáni első ülésszakának kezdetén részt kívántak venni) a 

névjegyzék közzétételtől számított három hónap alatt a főrendiház elnökéhez, majd az ülések 

elnapolását (május 21-ét) követően a belügyminiszterhez kellett eljuttatniuk a jogosultságukat 

igazoló okmányaikat. Még a 21-es bizottság felkérte a kormányt, hogy a pótlólagos 

igazolásokhoz „szükséges okmányok mentől gyorsabban és pontosabban kiállítva, a lehető 
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legcsekélyebb megterheltetéssel bocsáttassanak a felszólamlók rendelkezésére”. A kérés folytán 

a pénzügyminiszter már említett 1885. május 8-án kelt 801. számú körrendeletében utasította az 

adóhatóságokat a szükséges adóigazolások soron kívüli kiállítására, az igazságügy-miniszter 

pedig május 10-i, 22,985. számú, ugyancsak említett rendeletében szólította fel a királyi 

bíróságokat mint telekkönyvi hatóságokat, hogy az igazoláshoz szükséges teljes vagy kivonatos 

telekkönyvi másolatokat soron kívül és bélyegmentesen állítsák ki. A két rendelet tehát a 

következő országgyűlési ülésszak megnyitása előtt, 1885 nyarán várható reklamációk 

elintézésének megkönnyítése érdekében született meg. Az igazolási eljáráshoz szükséges 

hivatalos iratok kiállítása később is így történt, hiszen a pénzügyminiszteri rendelet 1916-ig, az 

igazságügy-miniszteri rendelet 1894-ig hatályban maradt. Hangsúlyozzuk: az újjászervezett 

főrendiház kezdő örököstag-kontingensének, azoknak, akik a Budapesti Közlönyben közreadott 

jegyzéken szerepeltek (’Sennyey főrendiházi elnök fellépésének köszönhetően) nem kellett 

igazolniuk okmányokkal tagsági jogosultságukat, csak azoknak, akik ezen nem szerepeltek, és a 

jegyzék közzétételét követően folyamodtak tagsági jogosultságuk elismeréséért. Az 1885 

májusában, az ülésszak berekesztése előtt a főrendiházhoz beérkezett kérelmekről a 21-es 

bizottság véleményezését követően a plénum döntött. Így a régi formájában ülésező főrendiház 

utolsó, május 21-i ülésén a bizottság javaslatának megfelelően még megszavazta gr. Dessewffy 

Aurélnak, id. gr. Forgách Károlynak gr. és gr. Zay Albertnak az örökös tagok jegyzékébe való 

felvételét.1407 

A belügyminisztériumhoz 1885 nyarán több megkeresés érkezett az örökös főrendiházi 

tagsági jog ügyében. Ezek közül kiemeljük gr. Teleki Károly ügyét, amely betekintést enged abba, 

hogy a 21-es bizottság milyen metódussal dolgozott 1885 májusában. Teleki 1885 júliusában a 

belügyminiszterhez intézett levelében nehezményezte, hogy az újságokban neve mellett 3300 

forint adó volt feltüntetve, holott ő jóval többet, 6430 forintot fizet, és kérvényezte az 

adókimutatást helyesbítését. A belügyminisztérium (Beniczky államtitkár) a főrendiház (volt és 

jövendőbeli) elnökéhez továbbította a kérvényt. ’Sennyey július 30-i átiratában azt válaszolta, 

hogy a „21-es bizottság az idő rövidsége miatt a minisztériumtól kapott adatok tüzetes 

vizsgálatával nem foglalkozhatott”, csak azt nézte, eléri-e a kapott jegyzékben szereplő személy 

adója a cenzust, továbbá a listán feltüntetett összegekben a házosztály-adó egyébként sem 

szerepelt. A bizottság javaslatára a főrendiház a hivatalos lapban csak a jogosultak nevét tétette 

közzé, az általuk fizetett adó összegét nem; egyes újságok azonban megszerezték a listát és 

közölték az összegeket is, amelyek nem minden esetben voltak pontosak. Mivel az ülésszak már 

lezárult (így ’Sennyey), a belügyminiszter illetékes eljárni a jogosultsági ügyekben, ezért nem lát 

módot arra, hogy a Teleki által kért módosítás eszközölhessék, és a joga elismerése szempontjából 

nem is tartja azt szükségesnek. Az elnök csak annyit ígért, hogy a Teleki által küldött adatokat 

mellékelik a 21-es bizottság irattárba helyezett irataihoz. Átiratát azzal zárta, hogy „[h]a 

Nagyméltóságod netán a folyamodó grófnak hiúsági érdekét is némileg kielégíteni hajlandó, az 

esetben egy félhivatalos lapban, de nem a hivatalos rovat közt” meg lehetne említeni, hogy 

földadója hiteles adatok alapján 6340 ft 76 krajcár.1408 Teleki esete nem volt egyedi, gr. Festetics 

Tasziló július végén hasonló tárgyú megkeresést intézett a belügyminiszterhez, kérte föld- és 

házadója 59.000 forintról 80.769 forint 20 krajcárra [!] helyesbítését a nyilvántartásban.1409 Ezzel 

szemben id. gr. Bethlen Béla ügyvédje útján közölte a főrendiház elnöki hivatalával, hogy a 

minisztérium által kimutatott (3109 forint) adót testvérével együtt fizeti, és kérte, hogy töröljék 
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nevét a meghívandók közül.1410 Tömeges reklamációkra azonban nem került sor. Az országgyűlés 

nyári szünetelése alatt a belügyminiszternél tíz gróf és egy báró folyamodott sikerrel 

igazolásért,1411 további hét esetben az arisztokrata igazolása sikertelen volt, vagy a pótlólag kért 

adatok még nem érkeztek be.1412 Figyelembe véve az utolsó ülésszak kezdete óta bekövetkező 

egyéb változásokat is (az optálásokat, illetve gr. Karácsonyi Guidó, gr. Zichy-Ferraris Bódog, br. 

Prandau-Hilleprandt Gusztáv és br. Wodiáner Mór elhunytát) az újjászervezett főrendiház 1885 

őszén kezdődő első ülésszakára a belügyminiszter 20 főherceg, 9 herceg, 163 gróf és 38 báró, 

összesen 210 személy számára eszközölt ki az uralkodónál meghívólevelet.1413 

A belügyminiszter az 1885 nyarán hozzá érkezett igazoló okmányokat az új ülésszak 

kezdetét követően a főrendiház elnökségének adta át. A királyi meghívóért folyamodóknak a 

későbbi években is a belügyminiszterhez kellett fordulniuk, hogy elküldjék kérelmüket abban az 

esetben, ha az országgyűlés nem volt együtt (FHSZ 1886. 11. §). Míg azonban 1885 nyarán (az 

1885:7. tc. 24. § előírása alapján) a belügyminiszter bírálta el a kérelmek szabályszerűségét, 

illetve jogosságát, a továbbiakban a miniszter a kérelmeket az országgyűlés megnyitását és a 

főrendiház elnökének kinevezését követően egyszerűen továbbította a főrendiház elnökségének, 

amely azokat az igazoló bizottságnak adta ki jelentéstételre. 

 

Az 1886:8. tc. az örökös jogon tagságra jogosult családokról és ezek nyilvántartásáról 

Az 1885:7. tc. 23. §-a kimondta, hogy a kormány az örökös jogú családok főrendiház által 

jóváhagyott névsorának (az időközben netalán történt felszólalások figyelembe vételével 

történő) törvénybe iktatása végett „a közelebbi ülésszak megnyitása után azonnal” terjesszen be 

törvényjavaslatot. Ezt a javaslatot Tisza Kálmán 1885. november 21-én terjesztette be a 

képviselőházban. A szabályozás kiterjedt arra is, hogy az örökös tagsági jogot újonnan elnyerő 

családok nevét minden törvényhozási ciklus végén iktassák törvénybe, továbbá nyilvántartás 

céljából előírta családkönyv vezetését. A képviselőház december 16-i ülésén tárgyalta a 

törvényjavaslatot. Az igazságügyi bizottság által felkért előadó, Gáll József az intézkedések 

„szembeötlő” célszerűségére tekintettel nem tartotta szükségesnek a javaslat részletes 

indoklását. A törvényjavaslatnak a kormány nem tulajdonított közjogi horderejéhez méltó 

figyelmet: a bizottság elé került szövegben számos tárgyi tévedés és sajtóhiba fordult elő. Egyes 

függetlenségi képviselők a tárgyalásba közjogi ellentéteket igyekeztek vinni. Az általános 

vitához Herman Ottó és Madarász József szólt hozzá. Herman azt hangoztatta, hogy kizárólag a 

nép bizalmából eredő törvényhozói jogot fogadja el legitimnek, Madarász kijelentette, hogy nem 

tartja a „kor szellemével megegyeztethetőknek azon intézkedéseket, melyek a sötét századok 

hagyományaiként óhajtanak ismét belenyúlni a közéletbe”. Elvi fenntartásuk kinyilvánítását 

követően mindketten leszögezték, hogy nem szavazzák meg a törvényjavaslatot. A javaslat 

általánosságban megszavazásra került, majd a részletes vita során – több sajtóhiba helyesbítése 

és a névsornak a Pálffy hercegi családdal kiegészítésén kívül – a képviselőház egyetlen 

változtatást hajtott végre a javaslat szövegén: elfogadta az igazságügyi bizottság álláspontját, 

miszerint közjogi szempontból helyesebb, ha a törvényhatóságok a belügyminiszternek tesznek 

                                                           
1410

 Szerencs János elnöki titkár feljegyzése [br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök részére]. Bp., 1885. 

[június/július]. Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 3 1885-208., 14. cs. 
1411

 Gr. Cebrián László, Csáky Kálmán, Degenfeld Sándor, Eszterházy Miklós József, Eszterházy Miklós Móric, 

Forgách Sándor, Hunyady László, Serényi László, Teleki József, Vay Tihamér, br. Jósika Andor. 

Tisza belügyminiszter megküldi a főrendiház elnökségének a főrendiház tagjainak névjegyzékét, és a 

kísérőlevélben felsorolja az 1885 nyarán bekövetkezett változásokat. 1885. szept. 25. 1885-51000/II/[BM], 

lelőhelye: MOL K 3 1885-236., 14. cs. 
1412

 Hg. Lobkovitz Rudolf, gr. Bombelles Márk, Eszterházy Mihály, Mikes Árpád, br. Bánffy Zoltán, Jósika 

Lajos, Luzsenszky Henrik. Uo. 
1413

 FI 1884−1887. 3. köt. Melléklet a 170. számú irományhoz 5−13. 
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jelentést a területükön lakó örökös jogú tagok elhunytáról. (A szövegbe nem került be, de az 

ügymenetből adódóan ez azt jelentette, hogy a belügyminiszter ezután értesíti a főrendiház 

elnökét.) Thaly Kálmán függetlenségi képviselő „a modern népképviseleti alkotmánnyal” 

ellenkező, „a régi rendi alkotmányra emlékeztető intézkedésnek”, „felesleges irka-firkának” 

minősítette, hogy a törvényhatóságok az örökös tagokra vonatkozóan nyilvántartási feladatot 

lássanak el, „mintha [az örökös jogú tagok] a természetnek valami különös más teremtményei 

lennének, mintsem más ember fia”, módosítványt azonban nem nyújtott be. Tisza 

miniszterelnök és a bizottsági előadó magyarázatát követően, amely szerint a törvényhatóságok 

számára nem jelent túlzott terhet a nyilvántartás, hiszen a haláleseteket és különösen a 

magszakadási eseteket addig is be kellett jelenteniük, a törvényjavaslatot részleteiben is 

megszavazta a képviselőházi többség.1414 

Az örökös jogú családokra vonatkozó törvényjavaslatot a főrendiház általánosságban észrevétel 

nélkül, részleteiben az igazoló bizottság módosítási javaslatainak elfogadásával szavazta meg. A 

stiláris és az egyes családok különböző rangú ágainak megkülönböztetését célzó módosítások1415 

mellett, törlésre kerültek a szövegből a kihalt br. Laffert és br. Rudics családok, valamint (Melczer 

István javaslatára) a gr. Tige család férfiágon már kihalt egyik ága.1416 A képviselőház a 

főrendiház módosításaihoz kettő kivételével hozzájárult. Annak kifejezésére, hogy a gr. Lamberg 

és a gr. Trauttmansdorff családnak mindenkor csak egy-egy tagja viseli a hercegi címet, a 

főrendiház által elfogadott szöveg helyett az igazságügyi bizottság által javasolt formulát szavazta 

meg. Derültséget váltott ki, hogy Csanády Sándor függetlenségi képviselő arra hivatkozva 

támogatta a képviselőház bizottságának szövegezési javaslatát, hogy a főrendiház fensőbbségét 

még olyan formában sem hajlandó elismerni, hogy még akár „az ily stylaria kitételeknél is 

úgyszólván kötölőzködjék”. 1417 A főrendiház észrevétel nélkül elfogadta a képviselőház által tett 

két módosítást.1418 A főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. törvénycikk 23. 

szakaszának végrehajtásáról című törvény 1886:8. tc. szám alatt került az Országos 

Törvénytárban kihirdetésre. 

A családok törvénybe foglalt névjegyzéke 273 „családot” (főnemesi ágat) (232 nemzetséget) jelölt 

meg.1419 Ez azonban nem volt teljes, tíz évvel később került sor a br. Thoroczkay és a br. Horváth 

család pótlólagos becikkelyezésére (1896:31. tc.).1420  

Ugyanakkor a 1886:8. tc. olyan családokat, főnemesi nemzetségeket is felsorolt, amelyek ekkorra 

már fiágon kihaltak,1421 valamint egyes családokat hibásan1422 kétszer is, rangemelésük előtti és 

                                                           
1414

 KN 1884−1887. 7. köt. 1885. dec. 16. (153. ülés) 278−280. 
1415

 Az 1885:7. tc. 23. §-a ugyanis előírta, hogy „[o]ly családokra nézve, melyeknek csak egyes ágai bírnak 

örökös joggal, ezen törvényben az ágak is pontosan megjelölendők”. 

A hivatalos dokumentumok terminológiája nem következetes. Az 1885:7. tc. 23. § előírta, hogy „[o]ly 

családokra nézve, melyeknek csak egyes ágai [kiemelés: TBV] bírnak örökös joggal, ezen törvényben [a későbbi 

1886:8. tc.-ben] az ágak is pontosan megjelölendők”. A későbbiek folyamán, így az 1886:8. tc.-ben, a 

Családkönyvben, valamint az újonnan örökös jogot nyerteket becikkelyező törvények szövegében a külön 

főnemesi rangra emelt ágak már külön családként szerepelnek. 
1416

 FN 1884−1887. 1886. jan. 16. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától számított] 17. 

ülés) 59–60. 
1417

 KN 1884−1887. 9. köt. 1886. febr. 24. (191. ülés) 263−264. 
1418

 FN 1884−1887. 2. köt. 1886. márc. 8. ([az 1885:7. tc. hatályba lépésétől számított] 25. ülés) 93. 
1419

 Összehasonlításként: az ausztriai Herrenhausba 1862–1918 között 106 főnemesi család (nemzetség) 127 ága 

nyert meghívást. 
1420

 KN 1892−1896. 34. köt. 1896. szept. 21. (155. ülés) 148. 
1421

 Az 1886:8. tc.-ben tíz olyan családot találtunk, amely 1885 vége előtt fiágon már kihalt: gr. Barkóczy, gr. 

Buttler, gr. Chamare, gr. Izdenczy, gr. Nesselrode, gr. Prandau-Hilleprand, gr. Rosenfeld, gr. Windischgraetz 

(csak a grófi ág!), br. Szepessy, br. Zobek. Ezek a Barkóczy, a Nesselrode és a Zobek család kivételével utólag 

törlésre kerültek a Családkönyvből. A gr. Breyner családnév valószínűleg tévesen, a törvényben szintén szereplő 

Breuner családnév elírásaként került be az 1886:8. tc.-be, ez utólag szintén törlésre került a Családkönyvből. 
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utáni állapotában egyaránt megemlített.1423 Saját kutatásunk eredményét az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze:1424 

  család ebből 

indigena 

százalékban 

indigenák 

összes 

ág 

ebből 

indigena 

százalékban 

indigenák 

hg 13 8 69% 13 11 87% 

gr 121 41 34% 130 53 41% 

br 113 21 19% 109 20 18% 

összesen:  247 70 28% 252 84 33% 

 

Az 1886:8. tc. az örökös tagsági joggal bíró családok felsorolásán kívül szabályozta ezek 

nyilvántartását (2. §), előírta, hogy a jövőben a belügyminiszter minden országgyűlés utolsó 

ülésszakában az újonnan örökös tagsági jogot nyert családok névjegyzékét törvénybeiktatás végett 

a törvényhozásnak beterjessze (4. §), intézkedett a törvényhatóságok nyilvántartási és bejelentési 

kötelezettségéről, valamint a fiutódokban történt magszakadás esetén követendő hivatalos 

eljárásról (5. §).  

 

A Családkönyv vezetése1425 

1895-ben Perczel Dezső belügyminiszternek komoly nehézségébe került eleget tennie Bánffy 

Dezső miniszterelnök kérésének, hogy állítassa össze az 1867 óta kihalt főnemesi családok 

névjegyzékét. A problémát az 1886 előtti magszakadások megállapítása jelentette, ugyanis, mint 

Perczel írta, „1886 előtt a vezetésemre bízott belügyministeriumban valamint az örökös 

főrendiházi tagsággal felruházott családokról, úgy ezek magvaszakadási eseteiről is rendszeres és 

                                                                                                                                                                                     
1886 elején következett be a br. Tommasich család fiági magszakadása, azonban az 1886:8. tc.-be még bekerült 

a család neve, és csak 1888-ban jegyezték be a magszakadást a nyilvántartásban. 
1422

 E családoknál a rangemeléskor nem maradt alacsonyabb rangú másik ág, vagy a rangemelés óta fiágon kihalt 

a magasabb rangú ág. 
1423

 Az 1886:8. tc. összesen 273 főnemesi „családot” (külön megnevezett ágat) sorol fel. Ballabás Dániel 

összesen 33 olyan 1848–1918 között még leszármazottal rendelkező főnemesi nemzetséget kutatott fel, 

amelynek főrendiházi tagsági jogosultsága nem került 1886-ban (sem pótlólag később) becikkelyezésre, az 

1886:8. tc.-ben felsoroltak közül pedig 10 nemzetségről (ez a 10 nemzetség a törvényben egy névelírás folytán 

11 nemzetségnév alatt szerepelt) pedig kimutatta, hogy a törvény megszületésének idejére férfiágon már 

kihaltak. (Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1220. (21. jegyzet)) Az utóbbiak között említett gr. Porcia 

és br. Apfaltrern család esetében azonban adataink szerint 1886-ig nem következett be magszakadás: 1884-ben 

meghívást nyert gr. Porcia Lajos (1839−1902) (ld. „Porcia” szócikk. In: Pallas nagylex. 14. köt., i. m. 116−117.) 

és br. Apfaltrern Rezső (1898-ban Bezirkshauptmann Ptujban) (ld. Pettauer Zeitung 1898 (9. letnik) okt. 17. (42. 

številka) 3.). 

Az 1886:8. tc. a hercegi családok között hat esetben nem önálló hercegi családot, hanem az egy-egy nemzetség 

grófi vagy bárói ágából származó hercegi rangú utódait jelölte meg (a hercegi rangot általában az ág legidősebb 

férfi tagja viselte). 

Saját számításunk szerint (az előző lábjegyzetekben jelzett korrekciók elvégzésével) 234 nemzetség volt 1885 

végén a főrendiházi meghívásra jogosult (az azonos rangfokozatú ágakat egy családnak tekintve: 13 hercegi, 121 

grófi, 113 bárói – összesen 247 – család, ezek közül 13 családnak hercegi és grófi, vagy grófi és bárói ágai is 

volt). Ezek összesen 252 külön rangemelt (13 hercegi, 130 grófi, 109 bárói) ágat foglaltak magukba. A 

korrekcióhoz felhasznált könyvek: Fh. évkv. 1900.; Nagy I.: Mo. családai; Kempelen B.: Magyar nemes 

családok; Gudenus J. J.: A Mo-i főnemesség; Gudenus J. J. − Szentirmay L.: Összetört címerek, valamint a 

Petőfi Irodalmi Múzeum Életrajzi adattárak című adatbázisa 

(http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1 [2014.04.27.]). 
1424

 Az azonos rangfokozatú ágakat egy, az eltérőeket külön családnak számoltuk. Nem tekintettük külön ágnak, 

ha a hercegi leszármazott a grófi vagy bárói ág egyik (általában a legidősebb) férfi tagja volt. Az összesen 234 

főnemesi nemzetségből 68 volt indigena (29%). 
1425

 A már a főrendiház reformját után örökös tagsági jogot nyert családok nevének törvénybe foglalásával (amit 

az 1886:8. tc. 4. §-a írt elő) az új örökös jogú családokról szóló fejezetben foglalkozunk. 

http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1
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hiteles nyilvántartás nem vezettetett. [kiemelés az eredetiben] A főrendiházba meghívandó tagok 

névjegyzéke pótlás, illetőleg helyesbítés végett időnkint megküldetett ugyanis a 

törvényhatóságoknak, valamint több ízben körrendeletileg felhívattak ezek a területükön elhalt 

főrendiházi tagok elhalálozásának bejelentésére, de ezen szórványos adatokból az 1867–1886 közt 

előfordult magvaszakadási esetek hivatalos jegyzése most össze nem állítható.” 1426 

Az 1886:8. tc. 2. §-a kimondta, hogy „az örökös jogú főrendekről egy számozott s átfűzött 

családkönyv készíttetik, két eredeti ugyanazonos példányban, melyeknek alakját, berendezését s 

rovatait a főrendiház elnöke és a magyar királyi belügyminister együttesen állapítják meg, s 

melyek a főrendiház elnöke és egyik jegyzője, továbbá a magyar királyi belügyminister és az 

országos levéltárnok aláírásával és hivatalos pecsétjével, végre lapszámmal látandók el. Ezen 

családkönyv egyik példánya a főrendiház levéltárában, másik az országos levéltárban őriztetik.” A 

törvény úgy rendelkezett, hogy a Családkönyv két példányába az 1886:8. tc.-ben felsorolt 

családok nevein kívül a jövőben évente bevezetésre kerüljenek az utolsó bejegyzés óta örökös 

jogot nyert családok nevei. A családkönyvi bejegyzések előkészítésére, elvégzésére és 

hitelesítésére vonatkozóan a belügyminisztériumban a főrendiház elnökségével történt egyeztetést 

követően szabályzat készült.1427 A szabályzatnak megfelelően a Családkönyvbe az új 

adományozásokon és rangemeléseken kívül bejegyezték a magszakadásokat is. Az 1886:8. tc. 5. 

§-a értelmében a magszakadásról szóló hivatalos (törvényhatósági) bejelentés esetén a főrendiház 

elnöke és belügyminiszter közös hirdetményt tett közzé a hivatalos lapban. Ha a közlemény 

megjelenését követő hat hónap alatt nem történt ezt cáfoló bejelentés, akkor a magszakadás ténye 

bejegyzésre került a Családkönyvbe. Előfordult, hogy a magszakadási hír tévesnek bizonyult,1428 

de előfordult, hogy a magszakadási hirdetmény hatására örökségre számító nőrokonok 

jelentkeztek a főrendiháznál vagy a belügyminisztériumnál.1429 

A Családkönyv két példánya közül ismereteink szerint csak az országos levéltári példány maradt 

fenn.1430 A kötet első felében az 1886:8. tc.-ben felsorolt családok nevei olvashatóak, míg a könyv 

                                                           
1426

 Perczel Dezső belügyminiszter átirata gr. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz. 1895. febr. 21. 1895-10496-I-a-

BME, 1895-628-ME, lelőhelye: K 26 1895-176., 338. cs. 

Pauler Gyula, az Országos Levéltár főlevéltárnoka közreműködésével az 1847-re szóló sematizmust (amelyben 

„az akkor élő főúri családoknak – meglehetős hanyagul szerkesztett – [utolsó] jegyzéke is foglaltatik”) 

kiindulópontnak tekintve végül levéltári adatok, a Heraldikai és Genealógiai Társaság által kiadott Magyar 

nemzetségi zsebkönyv, valamint a Szerencs János által 1885-ban kiadott Magyarország és társországainak 

főrendei című kiadvány segítségével sikerült összeállítani a kihalt családok (hozzávetőleges) listáját. 
1427

 A szabályzatról a belügyminiszter előzetesen egyeztetett a főrendiház elnökségével. Főrendiházi elnöki átirat 

(Szerencs János főrendiházi elnöki titkár aláírásával) Tisza Kálmán belügyminiszternek. 1886. júl. 26. 

(Fogalmazvány). MOL K 3 1886-317., 16. cs. 

A Szabályzat az örökös jogú főrendek családkönyvének alakjáról, berendezéséről, rovatairól és vezetéséről 

című, 1887. május 11-i keltezésű szövegének gépiratos másolata megtalálható a Családkönyvnek az egykor az 

Országos Levéltárban vezetett példányába belehelyezve. MOL R64 9. t./A. 

1888-tól azt az eljárást követték, hogy először a Családkönyv főrendiházi példányába történt meg a bejegyzés, 

ennek hitelesítése után vezették be ennek pontos másolatát az országos levéltári példányba. A 

belügyminisztérium és a főrendiház elnöki irodájának erre vonatkozó levélváltását ld. MOL K 3 1888-11., 18. 

cs. 
1428

 1902-ben br. Kavanagh-Ballyane Henrik nyilatkozatot juttatott el a főrendiház elnökéhez arról, hogy 

családjának két tagja, ő és James fia még életben vannak. Az ír eredetű főnemesi család 1825-ben nyert 

honosítást. Henrik (1844−1912?) az indigenatust elnyerő Henrik unokája, James (Jakab) (1868−1930) pedig a 

dédunokája volt, mindketten katonák. MOL K 3 1902-743. (Iktatókönyv 103. köt.) 
1429

 1898-ban a Rhédey családra vonatkozó hirdetmény után gr. Rhédey Gábor örököseként jelentkezett özv. Föll 

Ignácné Sineger Ágnes és Schmidt Gyuláné, szül. Rhédey Magdolna. MOL K 3 1898-527. és 1898-528. 

(Iktatókönyv 99. kötet) 
1430

 MOL R 64 9. t./C: Magyarország és társországai örökös jogú főrendeinek családkönyve. I. Az Országos 

Levéltár példánya 1886. 

Mellette a Családkönyv vezetésének gépiratos szabályzatán kívül megtalálhatóak a bejegyzésre került 

főrendiházi határozatok fogalmazványai is (9. t./B). 
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második felében az 1886 után hozott határozatok (örökös tagsági jog vagy rangemelés 

adományozása, fiági magszakadás kimondása). Ezekből kitűnik, hogy 1902−1903-ban törölték a 

Családkönyvből az 1886:8. tc.-be tévesen bekerült, mert addigra már kihalt családok egy 

részét.1431 A Családkönyvben a dualizmus időszakában az utolsó bejegyzések 1915. december 15-

i dátummal történtek.1432 Az 1916–1918-ban örökös tagsági jogot nyert, illetve rangemelt 

családok bejegyzésére csak utólag, az 1926:22. (az országgyűlés felsőházáról szóló) tc. 17. §-a 

értelmében,1433 1926. november 30-i dátummal került sor. Az utolsó években bekövetkezett fiági 

magszakadások bejegyzése már nem történt meg.1434 

 

A főrendiház tagjainak nyilvántartása 1885 előtt 

A főrendiház tagjainak meghívása a dualizmus időszakában az uralkodótól a belügyminiszter által 

kieszközölt királyi meghívólevelek útján történt.1435 A meghívólevelek kézbesítését (mint ez a 

belügyminisztérium elnöki és általános irataiból kiderül) a belügyminisztérium Magyarországon a 

törvényhatóságok útján végezte.1436A minisztérium a horvátországi illetőségük tagok 

meghívólevelét a horvát miniszterhez vagy a bánhoz juttatta el, aki az illetékes törvényhatóságok 

vezetőjének továbbította azt kézbesítésre. Ausztriában és a Monarchián kívülre a király személye 

körüli miniszter, illetve a külügyminiszter közreműködésével történt a kézbesítés.1437 A 

meghívólevelek kézbesítéséről elvileg a belügyminisztérium gondoskodott, de esetenként a 

                                                           
1431

 A gr. Buttler, gr. Chamaré, gr. Windisch-Grätz, br. Izdenczy, br. Prandau-Hilleprand, br. Rosenfeld, br. 

Szepessy család. Szintén törlésre került a gr. Breyner család neve, amely Ballabás Dániel kutatása alapján 

elírásként került be a törvénybe. Nem került törlésre viszont a már szintén a főrendiházi reform előtt kihalt gr. 

Nesselrode, gr. Porcia, br. Apfeltern és br. Zobek család. A Mittrovsky nemzetség grófi ága nem volt honosítva, 

ennek ellenére szerepelt az 1886:8. tc.-ben és a Családkönyvben. Szerencs J.: A főrendiház évkv. 1907., i. m. 

650., 652., 656., 657., 705.; Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1120. (21. lábjegyzet) 
1432

 Az 1886:8. tc. 3. §-a értelmében minden év december 15-én kellett bevezetnie a Családkönyvbe a 

főrendiházi örökös tagsági joggal az előző bejegyzés óta felruházott családok neveit, a Családkönyv 

főrendiházban őrzött példányában a főrendiház elnökének és egyik jegyzőjének aláírása mellett, az országos 

levéltárban őrzött példányban a főrendiház elnökétől vett értesítés után a belügyminiszter és az országos 

levéltárnok aláírásával. A bejegyzések elmaradásában szerepet játszhatott, hogy az 1916 végén−1917 elején 

örökös tagsági jogot nyert személyek többsége (1918 nyaráig hg. Lónyay Elemér, gr. Kendeffy Gábor, gr. 

Jankovich-Bésán Endre és József, gr. ’Sennyey Béla és Géza, gr. Révay Simon és László, br. Kende Zsigmond, 

br. Ivánka László) nem mutatta be főnemesi oklevelét a főrendiház elnöki hivatalában, az általában követett 

eljárás szerint pedig a tagsági jog adományozására vonatkozó legfelső királyi elhatározást csak az oklevelek 

bemutatását követően jegyezték be a Családkönyv mindkét példányába. Ld. Wekerle Sándor a belügyminiszter 

és gr. Hadik-Barkóczy Endre főrendiház elnök 1818 júniusi levélváltását az 1917. december 15-én esedékes 

családkönyvi bejegyzésekről. MOL K3 1918-194., 84. cs. 
1433

 „Az örökös főrendiházi tagsági joggal felruházott családokról az 1886:VIII. törvénycikk értelmében eddig 

vezetett családkönyvet az eddigi szabályoknak és a jelen törvény rendelkezéseinek megfelelően tovább kell 

vezetni, mint a felsőházi tagok választására jogosult családok családkönyvét. 

A családkönyvbe a törvény életbeléptétől számított tizenöt nap alatt be kell iktatni az eddig fel nem vett azokat a 

jogosult családokat is, amelyeknek az utolsó beiktatás után adományozták az örökös főrendiházi tagság jogát. A 

beiktatást a családkönyv mindkét példányában a belügyminiszter és az Országos Levéltár igazgatója írja alá.”  
1434

 Pl. a br. Wenckheim család 1913-ban Wenckheim József halálával bekövetkezett fiági magszakadása nincs 

bejegyezve. 
1435

 1870-től a meghívólevelek kiállítása (szövegezése) a belügyminisztériumban történt. (MOL K 150 1870-II. 

kútfő-10. tétel-7132., 79. cs.). A meghívólevelek akkor voltak érvényesek, ha a miniszterelnök és a király 

aláírása is szerepelt rajtuk. Utóbbit a belügyminiszter a személye körüli minisztérium útján eszközölte ki. (MOL 

K 150 1870-II. kútfő-10. tétel-23619., 158. cs.) 
1436

 A törvényhatóságok főispánjainak vagy az alispánjainak jelentései a meghívólevelek kézbesítéséről, illetve 

annak elmaradásának okáról (ami legtöbbször a címzett távolléte vagy elhalálozása volt) nagy számban 

megtalálhatóak a belügyminisztérium általános iratanyagában. MOL K 150 [1870–1895 közötti évek]-II. kútfő-

10. tétel; [1895–1902 közötti évek]-III. kútfő, [1904–1918]-13. tétel. 
1437

 A király személye körüli minisztérium a címzett felkutatásához esetenként a bécsi cs. kir. rendőri 

igazgatóság segítését is igénybe vette. Ld.: id. br. Ambrózy Lajos regálisának kézbesítését 1875-ben. MOL K 

150 1878-II. kútfő-10. tétel-38667., 880. cs. 
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főrendiház végezte.1438 A bevett gyakorlat szerint a meghívottak a meghívóleveleket az elnöknek 

adták át vagy küldték el, és tőle kapták vissza. Az elnök a praesentatummal (bemutatási 

záradékkal) ellátott meghívólevelet az igazoló bizottságnak továbbította. Miután az igazoló 

bizottság elvégezte munkáját, a főrendiházi elnöki irodája (közvetlenül vagy a törvényhatóságok 

közvetítésével) az igazolásra beadott vagy beküldött királyi meghívókat átadta vagy visszaküldte 

a főrendeknek, hogy a családi levéltárakban is nyoma maradjon, kik voltak jelen az 

országgyűlésen. 1439 Ez fontos aktus volt, ugyanis újonnan folyamodó főnemes esetében a 

családtagjai meghívásáról tanúskodó királyi meghívólevél bizonyítékként szolgált a meghívási 

igény jogosságára. Ha egy addig meg nem hívott arisztokrata meghívásért folyamodott, az igazoló 

bizottság (elvileg) megvizsgálta azt is, hogy a folyamodó teljeskorú-e, mellékelte-e főnemesi 

diplomája másolatát, ha indigenaként folyamodott, akkor azt is, hogy szerepelt-e törvényben 

honfiúsítása. Az igazoló bizottság (jelentései tanúsága alapján) azonban abban az esetben, ha 

folyamodó valamely felmenője a korábban meghívott tagok sorában szerepelt, további adatként 

csak a teljeskorúság igazolását kérte. 

1848-tól a házszabályok értelmében a belügyminiszter minden országgyűlési ciklus 

kezdete előtt a meghívót kapott tagok névsorát közölte a főrendiházi elnökkel, aki továbbította a 

jegyzéket az igazoló bizottsághoz átvizsgálásra.1440 Az igazoló bizottság feladata volt annak 

megállapítása, hogy „azoknak, kik meghíva vannak, törvényesen meg kellett-e hivattatniok; s nem 

maradtak-e ki olyanok, kiket meghívni kellett volna; s kik meghivattak, megjelentek-e; és ha nem, 

mi elegendő okot hoznak fel elmaradásuk mentségéül”.1441 1861-ben az igazoló bizottság 

jelentésében jelezte a főrendiháznak, hogy a meghívottak köréből sokan hiányoznak: a magyar 

királyi testőrség kapitánya, a horvát bán, a fiumei kormányzó, a „horvát- és tótországi” „fő 

egyházi személyek” és főispánok, valamint születésüknél fogva felsőházi tagok, az aurániai perjel, 

továbbá általában az 1848:7. tc. alapján meghívásra jogosult erdélyi tagok. A jelentés azt is 

kifogásolta, hogy a hivataluknál fogva meghívott tagok esetében a törvények által igényelt 

magyar belügyminiszteri ellenjegyzés hiányzik.1442 A főrendiház úgy döntött, hogy a bizottság 

                                                           
1438

 Ilyenkor a főrendiház elnöki irodája, illetve az igazoló bizottság elnöke kapta meg a belügyminisztériumtól 

kézbesítésre a meghívólevelet. Ld. pl. MOL K 5 1869-7. és 1869-13., 1. cs.; MOL K 150 1870-II. kútfő-10. 

tétel-2347., 79. cs. 

Előfordult az is, hogy a belügyminisztérium által kézbesíthetetlennek nyilvánított meghívóleveleket a főrendiház 

elnöki irodája kísérelte meg célhoz juttatni (főrendektől, a király személye körüli minisztériumtól stb. 

tájékoztatást kérve). Ld. pl. MOL K 5 1881-129., 1881-146., 1881-141., 1881-147., 1884-1510., 1884-1516., 

2.cs. 
1439

 FN 1869–1872. 1. köt. 1869. ápr. 29. (3. ülés) 9. 
1440

 A főrendiház 1848., 1861. és 1872. évi házszabályai azt írták elő, hogy az országgyűlés ünnepélyes 

megnyitása előtti napon a főrendiház korelnöke a meghívottak a belügyminiszter által vele előzetesen közölt 

névsorát a főrendiház elé terjeszti, amely azt az igazoló bizottsághoz utasítja megvizsgálásra. A valóságban a 

Helytartótanács elnöke, majd 1869-től a belügyminiszter általában (az 1881-es és az 1884-es év kivételével) nem 

a korelnöknek, hanem a főrendiház (az uralkodó által már kinevezett, de hivatalosan helyét a főrendiházban még 

el nem foglalt) elnökének küldte el a meghívottak listáját. 1861-ben és 1865-ben a személyi egybeesés miatt 

tulajdonképpen nem is beszélhetünk „küldésről”, hiszen a Helytartótanács elnöke 1861-ben Mailáth György 

főrendiházi másodelnök, 1865-ben br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök volt. 

A meghívott tagok névsorán belüli sorrendet a szokásjog határozta meg: első helyen az egyházi főrendeket, 

utána a zászlósurakat, azután Horvátország képviselőit, majd a főispánokat kinevezésük sorrendjében, végül a 

születési jogon tagokat sorolta fel. A belügyminiszter által küldött névjegyzékben a szokott sorrendtől való 

eltérést (azt, hogy a jegyzék rögtön az uralkodócsalád főrendiházi tagjai után sorolta fel a hercegeket és a főrendi 

tagsági joggal bíró minisztereket) 1875-ben több főrend nehezményezte. FN 1875−1878. 1. köt. 1875. szept. 5. 

(3. ülés) 8−11. 
1441

 FHSZ 1848. 2. § 
1442

 FI 1861. 1. köt. 4. ülés 4. 
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észrevételeit elviekben helybenhagyja, de azok tárgyalását elhalasztja „az ország 

kiegészítésének”, illetve a felelős minisztérium kérdésének országgyűlési megvitatása idejére. 1443 

Az igazoló bizottság a következő országgyűlés kezdetén, 1866. január 26-én kelt jelentésében 

ismét felhívta a főrendiház figyelmét arra, hogy „az aurániai perjel, a magyar testőrség kapitánya, 

a horvát- és tótországi főispánok, a fiumei kormányzó, kik viselt méltóságuknál fogva a magyar 

főrendiháznak kiegészítő tagjai, a névjegyzékből kimaradtak”.1444 A plénumon erre az 

észrevételre csak gr. Cziráky János reagált: a királyi testőrség kapitányának hivatala nincs 

betöltve, ezért a felszólalást ennek meghívása érdekében mellőzzék. Valójában a főrendiház nem 

hozott határozatot, nem fordult a Helytartótanácshoz a horvátországi tagok meghívása érdekében 

sem.1445 A főrendiház ugyanazon ülésén, amely a igazoló bizottság jelentését tárgyalta, kapta meg 

a képviselőház határozatát, amely a horvát-magyar közjogi viszony rendezésére országos 

bizottság kiküldését mondta ki, felszólította a főrendiházat, hogy egyezzen bele a 12 tagú 

deputáció kiküldésébe, illetve válasszon „aránylagos számban” tagokat a bizottságba.1446 1866-

ban az igazoló bizottmány a meghívottak névjegyzékében talált olyan tagot (br. Gavenda Antalt), 

akinek jogosultságát kétségesnek találta. A jogosultság tisztázására a főrendiház elnökét kérte 

fel.1447 Az igazoló bizottság 1872-ben a novii, pristinai, belgrádi címzetes püspökök, valamint a 

kővárvidéki főkapitányt, továbbá a fiumei kormányzót hiányolta a meghívottak sorából.1448 

Az igazoló bizottság az országgyűlés kezdetén a meghívottak névjegyzékének átvizsgálásán kívül 

összeállította a megjelent, az igazoltan és az igazolatlanul távol maradó főrendiházi tagok 

névsorát is. A bizottság ezek benyújtásakor többnyire jelezte, hogy a listák nem véglegesek (pl. a 

képviselővé választott főrendiházi tagokról még nincs pontos adata).1449 Már az 1848. évi 

házszabályban szerepelt, hogy „bármely tárgy érvényes eldöntésére a tagok közül legalább 50-nek 

jelenléte szükséges” (FHSZ 1848, 40. §), azt azonban először az 1872 őszén hatályba lépett 

házszabály tartalmazta (FHSZ 1872. 2. §), hogy az országgyűlési ciklus kezdetén a ház 

megalakulásához ötven tag igazolása szükséges, amelyet az igazoló bizottság végez. Ugyanez a 

házszabály különbséget tett a főrendiházban személyesen megjelent és a meghívólevelüket csupán 

beküldő főrendek között: a ház megalakulásához szükséges ötven főbe csak az előbbieket 

számította bele.1450 1872-től az a gyakorlat alakult ki, miszerint az igazoló bizottság első 

jelentésében csak arról számolt be, hogy a házszabályok értelmében a főrendiház 

                                                           
1443

 A tárgyalás során nem a maga a bizottsági jelentés, hanem gr. Zichy Károly azon (végül többséget nem 

nyert) javaslata idézett elő vitát, hogy azok a főispánok, akik „a még a most is életben levő törvényesen 

megkoronázott király V. Ferdinánd őfelsége által főispánokká kineveztettek és azon idő óta hivatalaiktól elestek 

vagy leléptettek anélkül, hogy azt maguk kívánták volna”, pótlólag nyerjenek meghívást. Véleménykülönbség 

alakult ki annak kapcsán is, hogy a születési jogon tagok megjelenésének előfeltétele-e a királyi meghívó kézhez 

vétele. FN 1861. 1. köt. 1861. ápr. 16. (3. ülés) 7−11. 
1444

 FI 1865−1868. 1. köt. 10. sz. 15. 

Az igazoló bizottság első jelentésének benyújtását követően derült ki, hogy Krajl János aurániai perjel kapott 

meghívót. Az igazoló bizottság 1866. március 3-i jelentése. FI 1865−1868. 1. köt. 17. sz. 41−42. 
1445

 FN 1865−1868. 1. köt. 1866. márc. 20. (12. ülés) 33−34. 
1446

 A főrendiház az 1866. március 21-i ülésen tagjai sorából gr. Mailáth Antalt, gr. Szécsen Antalt, Szőgyény 

Lászlót és Jankovich Lászlót választotta meg a regnikoláris deputációba. FN 1865−1868. 1. köt. 1866. márc. 21. 

(13. ülés) 37. 

Az 1866. április 21−június 16 között zajlott horvát-magyar tárgyalások eredménytelenül végződtek. Mo. tört. 

kron. 3. köt., i. m. 736−737. 
1447

 FI 1865−1868. 1. köt. 10. sz. 15. 
1448

 Az igazoló bizottság 1872. szeptember 3-i és szeptember 19-i jelentése FI 1872–1875. 1. köt. 4. sz. 15.; 20. 

sz. 40. 

A főrendiház zárt ülésen tárgyalta a jelentést. A kővárvidéki főkapitány pótlólag kapott meghívót, Földváry 

József főkapitány azonban felmentést kért a megjelenés alól: FN 1872−1875. 1. köt. 1872. dec. 5. (17. ülés) 82. 
1449

 Az igazoló bizottság 1869. május 12-i jelentése FI 1869−1872. 1. köt. 10. sz. 22. 
1450

 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. ápr. 4 (156. ülés) 453. 
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megalakulásához és határozatképességéhez szükséges ötven megjelent tag igazolása megtörtént, a 

névsorokat pedig egy későbbi időpontban terjesztette a plénum elé.1451 

Az országgyűlés elején a tagokról összeállított névsorokat az igazoló bizottság 1885 előtt és után 

egyaránt bemutatta a háznak, azok kinyomtatásra kerültek a főrendiházi irományok között. Az 

1884-es év annyiban rendhagyó volt, hogy az országgyűlés megnyitását követően a főrendiházi 

reform tárgyalása előtt és alatt folyamatosan és viszonylag nagy számban érkeztek az igazoló 

bizottsághoz az elbírálandó meghívási kérelmek, illetve bemutatásra a meghívók, így a 

főrendiházi reformot megelőzően a bizottság már nem készítette el, illetve mutatta be a 

főrendiháznak a megjelent és a távollévő tagok névsorát.1452 1906-ban szintén elmaradt a névsor 

közzététele. Az országgyűlések hátralévő ideje alatt is az igazoló bizottság végezte a meghívásért 

folyamodók igényének elbírálását, illetve az arról való állásfoglalást a plénum számára. Az 

igazoló bizottság tehát a ház alakulása előtt és azt követően az országgyűlés egész tartama alatt 

működött. 

Az igazoló bizottság az igazolatlanul távolmaradt tagok magas számára tekintettel 1866-

ban kötelességének tartotta, hogy a „mlgos főrendek figyelmét a főrendiház messze alig 

halasztható törvényes rendezésének szükségére” „irányozza”.1453 A bizottság a későbbi 

országgyűlések kezdetén is hasonló helyzettel szembesült, jelentésének visszatérő eleme volt a 

javaslat, hogy igazolatlanul távolmaradt tagok „elnökileg” szólíttassanak fel az országgyűlésen 

való megjelenésre avagy távolmaradásának igazolására.1454 1872 őszén, az országgyűlési ciklus 

kezdetén, miután a főrendiház zárt ülésben határozatot hozott, hogy az igazolatlanul távolmaradt 

főrendeket az elnök szólítsa fel, hogy jelenjenek meg vagy elmaradásuk alapos indokait közöljék, 

Mailáth házelnök a belügyminisztertől kérte a vidéken tartózkodó főrendek lakcímének 

megküldését. A jegyzéket, amely 822 születési jogon tag nevét tartalmazta, Tóth Vilmos három 

hét múlva azzal a megjegyzéssel küldte meg, hogy „a külföldön tartózkodó, valamint a horvát-
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 FI 1872−1875. 4. sz. 15. 

Valószínűleg eseti elbírálás függvénye volt, hogy a későbbiekben a meghívólevelüket csak beküldőket 

megjelentnek vagy igazoltan távol lévőnek tekintette a főrendiház. 
1452

 Az igazoló bizottság 1884. szeptember 24-i jelentése. FI 1884−1887. 1. köt. 4. sz. 14. 
1453

 FI 1865−1868. 1. köt. 17. sz. 42. 
1454

 Az 1865. december 10-én megnyitott országgyűlésen 1866. január végéig 260 főrendiházi tag mutatta (vagy 

küldte) be meghívólevelét, felmentést kért vagy képviselői mandátumot szerzett 290, igazolatlanul maradt távol 

210 tag. Az 1869-ben az április 20-ára összehívott országgyűlésen május 12-ig mindössze 80 főrendiházi tag 

mutatta be meghívólevelét, további 124 főrend kért felmentést a megjelenés alól, ezzel szemben 396 

távolmaradását nem igazolta. 1872-ben az országgyűlés megnyitását követő napokban 821 meghívottból 120 

mutatta be meghívólevelét, 123 tag kért felmentést a megjelenés alól, 546 tag elmaradását nem igazolta.  

Az 1875-ben az augusztus 28-ára összehívott országgyűlésre szóló meghívót 19 tagnak ismeretlen tartózkodási 

hely miatt nem tudták kézbesíteni. 1875. november 5-ig 185 főrendiházi tag mutatta be meghívólevelét, 111 tag 

igazoltan maradt távol (20 fő határozatlan időre szabadságért folyamodott, 91 fő előre haladott kor, testi 

fogyatkozás és betegség, családi viszonyai vagy hivatalos elfoglaltság miatt az országgyűlés egész tartamára 

felmentését kérte a megjelenés alól), további 30 személy képviselővé választása következtében kapott felmentést 

a megjelenés alól. 399 tag távollétét nem igazolva maradt távol.  

1878-ban az országgyűlés megnyitását követő két hónap folyamán 186 tag mutatta be meghívólevelét, 105 

főrend kért felmentést a megjelenés alól, 43 tagot képviselővé választottak, 422 nem jelent meg vagy távozott 

felmentés kérése nélkül.  

1881-ben az országgyűlés összeültét követő egy hónap alatt a 713 meghívót kapott személy közül 185 mutatta be 

meghívólevelét, 75 felmentésért, 11 szabadságért folyamodott, 47 mint képviselő volt igazoltan távol, 398 tag 

igazolás nélkül maradt távol. Kilenc olyan személy is részt vett az üléseken, aki (még) nem mutatta be 

meghívólevelét. 

Az adatokból kitűnik, hogy az országgyűlés összehívását követő egy-két hónap folyamán a meghívottak 

negyede, de volt, hogy csak hetede jelent meg a főrendiházban, a tagok pedig fele–kétharmada (legalábbis az 

országgyűlés elején) indoklás nélkül távol maradt. 

FI 1865−1868. 1. köt. 10. sz. 15−26.; FI 1869−1872. 1. köt. 5. sz. 6−15. és 10. sz. 21−22.; FI 1872−1875. 1. köt. 

4. sz. 15. és 20. sz. 40−53.; FI 1875−1878. 1. köt. 17. sz. 48−61.; FI 1878−1884. 1. köt. 21. sz. 94−105.; FI 

1881−1884. 1. köt. 21. sz. 44−71. 
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szlavónországi főrendiházi tagok lakhelye a belügyminiszter előtt ismeretlen lévén, az ő királyi 

meghívó levelüket a király személye körüli miniszter, illetve a horvát minisztérium útján lettek 

kézbesítve, az ő lakhelyük nem szerepel a kimutatásban”.1455 Egy hónappal később Mailáth elnök 

jelentette a főrendiháznak, hogy 272 igazolatlanul távollevő főrendhez levelet intézett. Száz 

személytől érkezett válasz, a megjelenés alól hosszabb-rövidebb ideig tartó felmentésre vonatkozó 

kérelem.1456 A következő ciklus elején hasonlóan járt el,1457 a későbbiekben az elnök azonban 

inkább hírlapi felhívás útján tájékoztatta a főrendeket a következő ülés időpontjáról, illetve 

szólította fel a távollévőket megjelenésre egy-egy fontosabb törvényjavaslat tárgyalása előtt.1458 A 

főrendiház elnöke esetenként a fővárosban élő tagokhoz intézett körlevél formájában próbálta 

megjelenésre sarkallni a tagokat.1459 

Az igazoló bizottság a tagok névsorának összeállításakor figyelembe vette a meghívók 

kiküldése óta bekövetkezett változásokat. Törölte a belügyminiszter által a főrendiház 

(kor)elnökének elküldött és általa az igazoló bizottságnak továbbított névjegyzékről a már a 

meghívás előtt elhunyt (vagyis tévesen meghívott) vagy azóta meghalt, a hivatalukról időközben 

lemondott, vagy tagságukat más okból elvesztett személyeket, felvette a listára az időközben 

meghívót nyerteket. Eleinte az igazoló bizottság maga bírálta el a meg nem hívott, de meghívásra 

igényt tartó személyek panaszait, és ha jogosnak ítélte a folyamodást, ő kérte fel az elnököt arra, 

hogy intézzen átiratot a belügyminiszterhez a királyi meghívó kieszközlése érdekében. 1872-től 

nem a bizottság döntött, hanem amennyiben jogosnak találta a meghívási kérelmet, csak javasolta 

a főrendiház plénumának, hogy az szólítsa fel a főrendiházi elnököt: kérje a belügyminisztertől, 

hogy folyamodjon az uralkodóhoz a meghívó kiállításáért.1460 

                                                           
1455

 1872-33001-[BME], lelőhelye: MOL K 3 1872-195., 2. cs.; MOL K 150 1872-II. kútfő-10. tétel-33001., 158. 

cs. 
1456

 FN 1872–1875. 1. köt. 1872. nov. 15. (16. ülés) 80. 
1457

 FI 1875–1878. 1. köt. 17. sz. 49.; FI 1875–1878. 1. köt. 1875. nov. 8. (10. ülés) 28. 
1458

 Ld. pl. Mailáth György házelnök bejelentését 1880-ban a költségvetés tárgyalása előtt. A házelnök azonban 

egyidejűleg azt is kilátásba helyezte, hogy „ha ennek a felszólításnak nem volna eredménye, kénytelen lennék a 

névsort felolvastatni, hogy lássuk, kik azok, a kik a jogok legszebbikével élni nem kívánnak”. FN 1878–1881. 2. 

köt. 1880. dec. 2. (120. ülés) 120. 

A főrendiháznak az Országos Levéltárban őrzött elnöki iratanyagában (K 3) a dualizmus időszakából számos 

fogalmazvány maradt fenn, amelyben a főrendiházi elnök, illetve megbízása nyomán az elnöki titkár a következő 

ülés időpontjának politikai napilapokban való meghirdetéséről, vagy jegyzők, bizottsági tagok, egyes a 

napirenden szereplő témák által érintett tagok távirat útján megjelenésre felkéréséről intézkedik. A megjelenésre 

felkérés célja lehetett a főrendiházi döntésképességének biztosítása (pl. hogy ne hiúsuljon meg a delegáció 

tagjainak megválasztása), illetve (ritkábban) egy-egy javaslat megszavazásához a kormány számára a többség 

biztosítása. 
1459

 Gr. Csáky Albin elnök 1901. november 7-én kelt levélből kiderül a helyzet akut és súlyos volta, egyben az, 

hogy az elnökség eszköztelen volt ebben a kérdésben (Csáky nem tudott többet tenni, mint „tisztelettel felkérni” 

a megjelenésre): „Egy egész évi tapasztalás azon felette sajnos körülmény constatálására indít engem, hogy az 

országgyűlés székhelyén, Budapesten állandóan tartózkodó Méltóságos főrendeknek jelentékeny része nem 

látogatja a főrendiház nyilvános és bizottsági üléseit oly mérvben, mint azt a törvényhozói kötelmeknek 

magasztossága, a főrendiháznak alkotmányos szervezetünkbeni tekintélye és súlya és a Méltóságos főrendek 

kétségtelen hazafias érzelme is megkívánná. Nem lehet feladatom a Méltóságos főrendeknek nagybecsű 

figyelmét arra felhívnom, hogy kivált a nyilvános ülések felette gyér látogatottsága a közvéleményben minő 

felfogásokat és balvéleményeket táplál, nem is tartom szükségesnek házszabályaink 36. §-ára hivatkozni, 

amelyben a ház tanácskozásaiban való részvétel kötelezően kimondatik oly formán, hogy a megjelenést gátló 

körülmények a ház elnökének bejelentendők, de egyszerűen teljes tisztelettel felkérem a Méltóságos főrendeket, 

hogy amennyire más hivatalos elfoglaltságuk vagy egészségi állapotuk csak megengedi, a főrendiház üléseiben 

pontosan megjelenni és ekképp legfőbb törvényszerű és hazafias hivatásuknak megfelelni méltóztassanak.” Már 

az irat (fogalmazvány) eufemisztikus tárgymegjelölése − „elnöki intézkedés a főrendiház üléseinek pontosabb 

látogatása [kiemelés: TBV] tárgyában a fővárosban állandóan tartózkodó főrendekre vonatkozólag” – is utal az 

elnök és a tagok kapcsolatára. MOL K 3 1901-847., 40. cs. 
1460

 FN 1869−1872. 2. köt. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 454. 
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1885 előtt jogszabály nem írta elő sem az igazoló bizottság, sem a főrendiház irodája, sem 

a belügyminisztérium számára, hogy a tagságban a ciklus kezdetét követően bekövetkezett 

változásokról rendszeres nyilvántartást vezessen. A főrendiházban ekkor is vezettek 

nyilvántartást, vagy legalábbis évente regisztrálták a tagok körében bekövetkezett 

változásokat.1461 A tagok jelenlétének (és lakcímének) folyamatos központi nyilvántartása 

azonban a főrendiház esetében kevésbé volt fontos, mint a képviselőház esetében, ahol 

elengedhetetlen volt a pártviszonyok pontos ismerete (az igazolatlan távollét miatti tiszteletdíj-

levonást csak az 1913. évi házszabály 260. §-a vezette be). A belügyminisztériumban a dualizmus 

első éveiben nem állt rendelkezésre folyamatosan naprakészen tartott jegyzék a főrendiházi 

tagokról. A tárca a főrendek meghívásához szükséges adatokat a főrendiháztól vagy a 

törvényhatóságoktól szerezte be.1462 Később a minisztériumban is létezett egy nyilvántartás, ám 

nem valószínű, hogy ezt hosszabb időn keresztül rendszeresen vezették volna.1463 

 

A főrendiház tagjainak nyilvántartása 1885 után 

A főrendiház reformja a tagok nyilvántartásában változásokat hozott. Az 1885:7. tc. 21. §-a 

kimondta, hogy „[a] főrendiház minden országgyűlés kezdetén, midőn az igazolási eljárás 

befejeztetett, összes jogosult tagjainak névsorát összeállíttatja és kinyomatja, s egyúttal intézkedik 

az iránt, hogy az országgyűlés tartama alatt jogosultságot nyert új tagok nevei is, igazoltatásuk 

után, ezen névsorba fölvétessenek; azoknak nevei pedig, kik a jogosultságot bármely okból 

állandóan vagy ideiglenesen elvesztették, az ok megjelölése mellett, a névsorból töröltessenek.” 

Az igazoló bizottság továbbra is minden országgyűlés elején összeállította és a főrendiház elé 

terjesztette a tagságra jogosultak névjegyzékét.1464 Ez a névsor azonban már nem a 

                                                           
1461

 A főrendiház hivatala az 1870-es évektől minden évben a Hof- und Staatshandbuch szerkesztősége és a 

Magyarország tiszti cím- és névtárat összeállító Magyar Királyi Statisztikai Hivatal részére (és később más 

kiadványok − Athenaeum Nagy Képes Naptár, Közigazgatási Nemzeti Kalendárium, Budapesti cím- és 

lakjegyzék − kiadói számára) megküldte a tagok aktualizált listáját. (A főrendiház hivatali iratai között 

fennmaradt legkorábbi ilyen tárgyú dokumentum a Hof- und Staatshandbuch szerkesztőségének tagok 

névsorának korrigálását kérő levele 1874 januárjából. MOL K 5 1874-2., 1. cs.) 

A főrendiházi nyilvántartás azonban a lakcímekre nem minden esetben terjedt ki, mutatja ezt 1872 őszén a 

főrendiház elnökének már említett, az igazolatlanul távol maradt tagok lakcímére vonatkozó adatkérése a 

belügyminisztertől. 

A főrendiház az országgyűlésen megjelent tagok lakcímjegyzékét a dualizmus időszakában ismereteink szerint 

1869-től adta közre, ezt követően a jegyzék általában minden ciklusban legalább egyszer megjelent, az 1890-es 

évekig azonban csak az országgyűlés alatti budapesti elérhetőségüket tartalmazta. 
1462

 1869-ben az országgyűlés előtt a belügyminisztérium a főrendiház elnöki irodaigazgatójától szerezte be az 

előző országgyűlésre meghívott főrendek „teljes név- és címjegyzékét”. (MOL K 5 1869-2., 1. cs.) 

1872-ben viszont a minisztérium a törvényhatóságokhoz fordult adatokért. (MOL K 150 1872-II. kútfő-10. tétel-

11529., 159. cs.) 

A törvényhatóságok a helyi hivatalos közegek (pl. szolgabírók) útján szerezték be az adatokat, (hogy pontosan 

miként, arra nincs adatunk), mindenesetre a törvényhatóságok adatszolgáltatásának köszönhetően tudta a 

belügyminiszter 1872 őszén a főrendiház elnökének kérésére elküldeni neki a tagok név- és lakcímjegyzékét. 
1463

 A belügyminisztériumi nyilvántartás létezésére utal, hogy 1877 novemberében Nehrebeczky Sándor 

belügyminiszteri tanácsos Szerencs János főrendiházi elnöki titkár figyelmét felhívta arra, hogy „a főrendiház 

tagjainak világlatban tartása céljából – azok névjegyzékének összehasonlítása szükséges”, és megjelölt egy 

belügyminiszteri fogalmazót, akivel Szerencs egyeztethet ez ügyben. (MOL K 5 1877-9., 1. cs.) 

Amikor azonban a belügyminiszter 1883-ban körrendeletben felszólította a törvényhatóságokat a királyi 

meghívót igénylők, földadójuk összegét is tartalmazó névjegyzékének felterjesztésére, semmilyen előzetes 

támpontot nem nyújtott nekik, és Pozsony megye kérésére is csak az 1881-ben az országgyűlésre meghívott 

(állandó lakhellyel a megyében rendelkező) tagok névjegyzékét tudta megküldeni. 1883-2509. 1883. jún. 23. 

(fogalmazvány); 1883-10544. 1883. júl. 10. (fogalmazvány), lelőhelyük: MOL K 148 1883-4078-III a, 85. cs. 
1464

 A névjegyzéken belüli sorrend a következő volt: főhercegek, római és görög katolikus érsekek és püspökök, 

főapát, prépost, görög keleti szertartású érsekek és püspökök (mindkét kategórián belül az érsekek és a püspökök 

kinevezésük sorrendjében), a református és az evangélikus egyháznak hivatalban legidősebb három-három 

püspöke, a református egyház hivatalban legidősebb három főgondnoka, az evangélikus egyháznak egyetemes 

főfelügyelője és hivatalban legidősebb két kerületi felügyelője, az unitárius egyház hivatalban idősebb 
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belügyminisztertől kapott lista, hanem a főrendiház által vezetett rendszeres nyilvántartás (erről az 

alábbiakban részletesen írunk majd) alapján készült. 1885 után már nem került sor a megjelent és 

a távolmaradt tagok listájának összeállítására, főrendiház elé terjesztésére. Az igazoló bizottság 

feladata maradt az új jogosultak esetében a javaslattétel a plénumnak a meghívó kieszközlésére, 

illetve a tagok listájába felvételre. További változás, hogy a tagok névsora már nem volt azonos az 

aktuálisan királyi meghívót kapott főrendek listájával. Az 1885:7. tc. 18. §-a értelmében ugyanis a 

tagságra jogosultak nem mint korábban, minden országgyűlést megelőzően, hanem csak a 

jogosultság elérésekor, elnyerésekor, feléledésekor1465 illetve a meghívás alapjául szolgáló 

jogosultság vagy hivatal megváltozásakor1466 kaptak meghívólevelet. Az összes tag minden egyes 

országgyűlésen külön igazolását feleslegessé tette, hogy a főrendiház tagjai nem egy-egy 

országgyűlésre, hanem egyszer s mindenkorra hívattak meg, és a főrendiház folyamatos 

nyilvántartást vezetett a jogosult tagokról.1467 A szábor küldöttei továbbra is királyi meghívólevél 

nélkül, a horvát országgyűlés határozatából származó jogosultság alapján jelentek meg a 

főrendiházban. A meghívóleveleket 1885 után is a belügyminisztérium állította ki (a 

rendelkezésre álló formanyomtatványok felhasználásával), majd a miniszterelnökhöz továbbította 

őket aláírásra és a királyi aláírás kieszközlése végett. A századfordulón Széll Kálmán 

belügyminiszternek és gr. Csáky Albin főrendiházi elnöknek csak többszöri üzenetváltás nyomán 

sikerült a meghívólevelek címzését, illetve a címzettek megszólítását „a változott közjogi 

állapotoknak és az újkori társadalmi felfogásnak megfelelően átalakítani[a]”. Nem volt elég a 

főrendek régebbi általános címzését, amely a „Nagyságos” volt a „Méltóságosra” cserélni. A 

címzések, illetve a megszólítások bonyolult rendszerét (Pauler Gyula országos főlevéltárnok 

véleményét is kikérve) úgy alakították ki, hogy tükrözze az egyházon belüli hierarchiát, és 

figyelemmel legyen bizonyos kitüntetésekre (valóságos belső titkos tanácsos, az Aranygyapjas 

rend lovagja). Ezen kívül azonban speciális politikai-taktikai szempontokat is érvényesíteni 

kellett. Az 1892 óta használt, de a magyar közjognak ellentmondó „cs. és kir. főherceg” címzés 

helyett a nemzeti érzékenységet kímélve kellett másikat találni, ami Széllnek, a 

kompromisszumok nagymesterének sikerült is. Az egyházpolitikai kérdésekben tapasztalt Csáky 

javaslatára tekintettel voltak arra, hogy a bíbornokok új címzésükben „a megrövidítésüknek csak 

látszatát” se fedezhessék fel.1468 

1886 tavaszán a belügyminiszter a főrendiház elnökéhez intézett átiratában azt javasolta, 

hogy az ezután örökös tagsági jogot nyerő vagy annak gyakorlásába lépő tagok részére a királyi 

meghívólevelet ne a főrendiház elnöksége, hanem közvetlenül a belügyminisztérium, illetve az 

illetékes törvényhatóságok kézbesítsék. Az elnök helyett válaszoló Szerencs elnöki titkár nem 

emelt kifogást ezellen, azt azonban szükségesnek tartotta, hogy a főrendiház elnöke minden 

esetben értesítést kapjon a meghívó kézbesítéséről.1469 

Ugyancsak az igazoló bizottság indítványozta a főrendiháznak az elhunyt és tagsági jogukat 

elvesztő vagy szüneteltető személyek nevének törlését a tagok sorából. Ezeket a változtatásokat a 

                                                                                                                                                                                     
főgondnoka vagy püspöke, országbíró, horvátországi bán és tárnokmester, többi zászlósúr kinevezése 

sorrendjében, pozsonyi gróf, koronaőrök, a királyi Curia elnöke, másodelnöke és a budapesti királyi ítélő tábla 

elnöke, a szábor által küldött képviselők, fiumei kormányzó, hercegek (elöl az uralkodócsaládból származók), 

grófok, bárók, választott tagok, kinevezett tagok (utóbbi két kategória időnként együtt). 

FI 1884−1887. 3. köt. 170. sz. 4.; 178. sz. 94. 
1465

 Új meghívólevelet kaptak azok az örökös főrendiházi tagok, akiknek vagyoni képesítése megszűnt, majd azt 

ismét megszerezték. 
1466

 Az egyháznagyok érseki méltóságra emeltetésük vagy megválasztatásuk, más egyházmegyébe történő 

megválasztatásuk, áthelyeztetésük, illetve kineveztetésük esetén méltóságuknak megfelelő jogcímen új királyi 

levelet nyertek. Mantuano R.: A m. törvényhozás, i. m. 99. 
1467

 Ereky I.: A házszabályok, i. m. 249. 
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névsorban, és a főrendiházi tagok nyilvántartásának egész adminisztrációját azonban nem az 

igazoló bizottság, hanem a főrendiházi elnöki iroda végezte. A főrendiházi iroda számára 1895-

ben készült szolgálati utasítás szerint1470 az irodát vezető főrendiházi elnöki titkár feladata volt a 

vagyoni képesítés elvesztése miatt szünetelő, megszerzése folytán feléledő tagságú főrendek 

nyilvántartása, a Családkönyv bejegyzéseinek megfogalmazása, ő tett jelentést az elnöknek a 

halálesetekről (az elnök pedig közölte a hírt a főrendiházban, illetve az igazoló bizottsággal), ő 

vezette a tagok nyilvántartására szolgáló könyveket, és azokat minden ülésszak végén lezárva az 

igazoló bizottság elnökének aláírás végett bemutatta. Az elnöki titkárt a főrendiházi titkár 

helyettesítette, és ő gondoskodott főrendiházi tagok lakhelyének nyilvántartásáról. 1471 Az 1907. és 

az 1913. évi szolgálati szabályzat is a főrendiházi iroda, illetőleg az elnöki hivatal feladatai közé 

sorolta a nyilvántartási feladatokat.1472 

A főrendiház tagjainak nyilvántartókönyve1473 négy nagy fejezetből állt. Az első fejezet 

ciklusonként felsorolta a tagokat az országgyűlés megnyitásakor. A nevek mellett feltüntetésre 

került a kinevezés, a lemondás, a képviselővé választás ténye. Ha a személy az országgyűlés ideje 

alatt meghalt, neve mellett általában feltüntetésre került elhunytának pontos dátuma és helye, 

1885−1887-ben általában csak az év, az 1910-ban kezdődött országgyűlési ciklus idején azonban 

már sokszor csak annyi, hogy „meghalt”. A ciklus megnyitásakor tagságra jogosultak névsora 

után feljegyezték (ülésszakonkénti bontásban) az országgyűlés megnyitása után tagsági jogot 

nyert személyek neveit is. A nyilvántartó könyv második nagyobb egysége címe alapján a tagsági 

jogukat szüneteltető tagok felsorolását tartalmazta, vagyis ciklusonként felsorolta a képviselővé 

megválasztott és a mandátumot elfogadó örökös és választott tagokat, valamint katolikus és 

ortodox főpapokat,1474 továbbá a vagyoni cenzus nem teljesítése, csőd, gondokság miatt tagságuk 

szüneteltetésére kényszerülő tagok nevét. A harmadik fejezet szintén országgyűlésenkénti 

bontásban a jogosultságukat elvesztett tagokat sorolta fel. Ehhez kapcsolódik az a rész, amely 

ciklusonként, azon belül időrendben tartalmazza az elhunytak nevét, feltüntetve tagsági 

jogosultságuk típusát, a halál pontos dátumát és helyét (1885−1887-ben csak az évet), valamint 

azt, hogy az örökös tag utolsó férfitagja volt-e a családnak. Az elhalálozott tagok felsorolásban az 

utolsó bejegyzés ifj. gr. Esterházy Pál 1915. június 26-án bekövetkezett elhunytát regisztrálta. 

Figyelemre méltó, hogy ebben a névsorban mindössze kilenc személy, míg a Családkönyv alapján 

az 1886−1915 közötti időszakban 31 főnemesi nemzetség 33 ága esetében következett be fiági 

magszakadás. Az eltérést azzal magyarázzuk, hogy a nyilvántartó könyv említett fejezetében csak 

azokat a fiági kihalásokat tüntették fel, amely családoknál a magszakadás örökös főrendiházi 

tagsági jogát gyakorló családtag halálával következett be, szemben a Családkönyvvel, amelybe 

(elvileg) bejegyezték az utolsó fisarj halálát akkor is, ha az elhunytakor éppen nem volt a 

főrendiház tagja.  

A nyilvántartó könyv utolsó fejezete országgyűlésenkénti bontásban, azon belül 

időrendben tartalmazta azon főrendek névsorát, akiknek „feléledt tagsági jogosultsága”. 

Valójában nemcsak a tagság feléledését, hanem örökös tagok esetében annak előszöri elismerését 

is itt rögzítették. Így ide került bejegyzésre a teljes kort elért főhercegeknek, örökös jogú családok 

korábban tagsági jogukat nem gyakorló leszármazottainak és az újonnan örökös tagsági jogot 
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nyert személyeknek a neve is. A jegyzékben feltüntették a jogosultság igazolásának dátumát, 

valamint azt, hogy mikortól gyakorolható a részvételi jog, azt azonban nem, hogy tényleges 

feléledésről van szó (ami leggyakrabban a földadó cenzus ismételt teljesítésével vagy a képviselői 

mandátum letételével következett be), vagy az igazolt személy korábban még nem volt tagja a 

főrendiháznak.1475 A nyilvántartás ezen fejezetében is több pontatlanság fordul elő (pl. egyes 

személyek neve abban az ülésszakban is szerepel, amikor igazolták jogosultságukat, és a 

következőben is, amikor már ténylegesen részt vehettek az üléseken; gr. Degenfeld-Schonburg 

Imre gondnokságának megszűnése nem szerepel, sőt az ő esetében a jogosultsága szünetelése a 

ciklusonkénti fejezetben sincs jelölve). Az utolsó bejegyzés ebben a fejezetben 1912 

decemberéből származik, az ezt követően igazolt tagok névsora az igazoló bizottság jelentései 

alapján állítható össze.  

Az egyes ülésszakok végén a bizottsági elnök aláírásával hitelesítette a bejegyzéseket elvileg 

minden fejezetben. Ez a hitelesítés egyes ülésszakoknál (1887-ben, 1905-ben) elmaradt, az 

1910−1918. évi országgyűlés második ülésszakától pedig minden fejezetben hiányzik. 

A nyilvántartó könyvből és a bizottsági jelentésekből hozzávetőlegesen rekonstruálható, hogy 

milyen úton értesült a főrendiház elnöke a különböző típusú tagok esetében a tagsági 

jogosultságról. A főhercegek királyi meghívólevélének kiállításáról a főrendiház elnöke a 

belügyminiszter átiratból értesült. A római katolikus főpapok kinevezéséről a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter átirata tudósított, az ortodox püspök megválasztásának legfelső 

jóváhagyással történt megerősítéséről és a királyi meghívólevél kézbesítéséről pedig a 

belügyminiszter átirata. A zászlósurak esetében eleinte a kinevezésükről szóló legfelső 

elhatározás kelte, később az elhatározásról értesítő belügyminiszteri átirat kelte és száma került 

feljegyzésre. Az ítélőtábla elnökének kinevezése legfelső kézirattal történt, a nyilvántartó könyvbe 

ez vagy az igazságügy-miniszternek erről szóló átirata került bejegyzésre. A horvát szábor 

küldöttei esetében a szábor elnökének átirata, az örökös tagok esetében a belügyminiszter a királyi 

meghívólevél kiállításáról és kézbesítéséről szóló átirata, az élethossziglani kinevezést nyert tag 

esetében eleinte a legfelső elhatározásról, és később a királyi meghívólevél kézbesítéséről szóló 

belügyminiszteri átiratot regisztrálták a nyilvántartó könyvben. A protestáns egyházi vezetők 

tagsági jogának bejelentése nem volt egyöntetű. Az egyházak a főrendiházi tagságra jogosultakat 

hol közvetlenül a főrendiház elnökének, hol a kultuszminiszternek, hol a belügyminiszternek, sőt 

némely esetben a miniszterelnöknek jelentették be. Ezen tagsági csoport nyilvántartása sok 

nehézséget okozott a főrendiház igazoló bizottságának és elnöki irodájának, de a 

belügyminisztériumnak is, ahol (noha a királyi meghívólevelek kiküldése ezt már nem indokolta) 

szintén létezett nyilvántartás a főrendiházi tagokról. 1890. június 7-én kelt átiratában gr. Szapáry 

Gyula belügyminiszter arról tájékoztatta br. Vay Miklós főrendiházi elnököt, hogy a főrendiházi 

tagokról a belügyminisztériumban vezetett nyilvántartás átnézésekor kiderült, hogy a református 

egyház három hivatalban legidősebb főgondnoka közül csak kettő (br. Vay Miklós tiszáninneni 

főgondnok és Vályi János tiszántúli főgondnok) van felvéve.1476 Az, hogy csak két főgondnok 

szerepelt a nyilvántartásban, nem volt új keletű, már a főrendiház igazoló bizottsága által az 

országgyűlés elején, 1887-ben a főrendiházban bemutatott névsorban is csak Vay és Vályi került 

felsorolásra.1477 A minisztérium hirtelen jött érdeklődése valószínűleg összefüggött azzal, hogy 

1890 márciusában változás következett be a miniszterelnök és a belügyminiszter személyében 
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(Tisza Kálmán és gr. Teleki Géza posztját is Szapáry vette át). Ezt követően a belügyminisztérium 

megkeresése folytán a vallás- és közoktatási minisztérium felszólította a protestáns egyházakat, 

hogy a személyi változásokat a főrendiház tagjairól a belügyminisztériumban vezetett a 

nyilvántartás helyessége és a királyi meghívó levelek érdekében kieszközlése érdekében a vallás- 

és közoktatásügyi minisztériummal mindig a lehető leggyorsabban közöljék. Az 

információáramlás azonban a későbbiekben sem volt zökkenőmentes. A főrendiház igazoló 

bizottsága 1895. szeptember 27-én, miután több lemondott evangélikus püspök és elhunyt 

felügyelő helyébe meghívandó egyházi vezető nevét hivatalosan nem közölték a főrendiházzal, 

felkérte a főrendiház elnökét, Szlávy Józsefet, hogy az evangélikus egyház főfelügyelőségétől 

kérjen tájékoztatást. Br. Prónay Dezső, az evangélikus egyház egyetemes főfelügyelője a 

főrendiházi elnökének 1892. október 3-én adott válaszában ismertette az 1894 vége óta 

bekövetkezett változásokat, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a személyi változásokat a vallás- és 

közoktatásügyi minisztériumnak mindenkor bejelentette, és ennek alapján a főrendiház tagjairól a 

belügyminisztériumnál vezetett nyilvántartás annak idején kiigazítható lett volna.1478 A 

nyilvántartás ügye csak 1911 tavaszán rendeződött. Ekkor a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

felkérte a protestáns egyházak vezetőségeit, hogy a változásokat minden esetben neki 

jelentsék.1479 Az igazoló bizottság örömmel fogadta a püspökök, gondnokok, felügyelők a 

miniszter által megküldött, hivatalba lépésük időpontját is tartalmazó névsorát, továbbá azt az 

ígéretet, hogy a minisztérium a jövőben nyilvántartást fog vezetni, és időről időre értesíti a 

főrendiház elnökét a személyi változásokról. Az igazoló bizottság úgy döntött, hogy a miniszter 

által küldött adatokat a főrendiház elnöki titkárságával egy e célra nyitandó, külön nyilvántartási 

könyvben rögzítteti, amelybe később a változások is bejegyzésre kerülnének.1480 A főrendiház 

elnöke br. Rudnyánszky József háznagyot kérte fel arra, hogy készítse el a vezetendő könyv 

tervezetét, és a későbbiek folyamán gondoskodjon a nyilvántartás vezetéséről.1481 A református, 

evangélikus és unitárius egyháznagyok 1911-ben elkészített és 1918 őszéig vezetett nyilvántartó 

könyvét ma az Országos Levéltárban a főrendiház általános iratai között, a Családkönyv mellett 

őrzik.1482 A kötet külön-külön fejezetben tartalmazza a református, az evangélikus és az unitárius 

világi és egyházi főtisztségviselők (egyháznagyok) nevét, feltünteti egyházkerületüket, hivatalba 

lépési idejüket, főrendiházi tagként való igazolásuk dátumát, a hivatal-viselésének megszűntét és 

ennek okát, valamint országgyűlési képviselővé történt megválasztásuk tényét. A másik 

nyilvántartó könyvvel és a Családkönyvvel ellentétben a névsort nem zárták le ülésszakonként. 

Miközben a főrendiházban hivataluk révén tag protestáns egyházi vezetők nyilvántartása a 

dualizmus korának utolsó országgyűlése alatt pontosabbá vált, addig a tagok 1885-ben 

megkezdett nyilvántartó könyvét a századforduló után egyre kevésbé gondosan vezették. Így 1896 

után megszűnt annak feltüntetése, hogy a közös listában felsorolt választott és élethossziglan 

tagok közül ki melyik kategóriába tartozik. Az országgyűlés megnyílta után királyi 

meghívólevelet kapott tagok felsorolása egyre kevésbé volt ülésszakokra tagolva, 1905-től nem 

szerepel a tagsági jogot adományozó legfelső elhatározás dátuma, illetve a meghívólevél 

bemutatásának időpontja. 1910 után már nem vezették be a nyilvántartó könyvbe már az átiratok 

számát és keltét, illetve a halálozás időpontját és helyét sem. 

A főrendiház reformját követően a hatóságok adatszolgáltatása a főrendiháznak szintén 

jogilag szabályozott formában történt. Az 1886:8. tc. alapján a törvényhatóságok feladata volt, 
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hogy a főrendiháznak a területükön állandó lakással bíró örökös jogú tagjait nyilvántartsák és a 

haláleseteket a belügyminiszternek rögtön hivatalból jelentsék (5. §). Tisza belügyminiszter az 

említett törvénycikk nagy fontosságára tekintettel 1886. évi május 4-én körrendeletében 

figyelmeztetette a törvényhatóságokat feladatukra. Tájékoztatásul azt is közölte, hogy az újonnan 

szervezett főrendiház tagjainak jegyzéke a Budapesti Közlöny 1886. évi 70. számában megjelent, 

a továbbiakban az új örökös tagok nevét (a törvény által az új családok esetében előírt 

becikkelyezés mellett) esetről-esetre a hivatalos lapban közzéteszik, ahogy minden országgyűlés 

kezdetén a főrendiház teljes névsorát is.1483 A Budapesti Közlönyben a tagok sorában történt 

egyéb változásokat (pl. elhalálozás, lemondás), mint említettük, a főrendiház elnöksége tétette 

közzé. 

Még 1889-ben nézeteltérés alakult ki br. Orczy Béla belügyminiszter és br. Vay Miklós 

főrendiházi elnök között arról, hogy az örökös jogú tagok sorában történt változást a 

belügyminiszter vagy a főrendiház elnöke hozza-e a Budapesti Közlönyben nyilvánosságra. Orczy 

arra hivatkozott, hogy az 1886:8. tc. 5. §-a a „nyilvántartást és közzétételt a belügyminiszterre 

bízza”, de végül elfogadta, hogy az addig követett gyakorlatnak megfelelően a főrendiház elnöke 

küldje el a hirdetményt a hivatalos lapnak.1484 A főrendiház elnöki irodája ezt követően a tagok 

névjegyzékében történt változás a belügyminiszterrel és a Budapesti Közlöny szerkesztőségével 

való közlésére külön űrlapot rendszeresített. Az 1886:8. tc. és a belügyminiszter körrendelete 

külön hangsúlyozta a magszakadási esetek törvényhatósági bejelentésének szükségességét. A 

fiutódokban bekövetkezett magszakadásról a törvényhatóságtól (főispántól) érkezett hivatalos 

jelentést követően a főrendiház elnöke és a belügyminiszter együttes hirdetményt bocsátott ki a 

Budapesti Közlönyben azon felhívással, hogy a magszakadás bekövetkeztét tagadók a 

kihirdetéstől számított hat hónapon belül igazolják állításukat a főrendiház elnökénél. A határidő 

lejárta után, ha bejelentés nem történt, vagy nem volt igazolható a férfiutódokban beállott 

magszakadás, az (a főrendiház erre vonatkozó határozatát követően) a két Családkönyvben 

bejegyzésre, a család neve pedig törlésre került. 

Az 1886:8. tc. hiányosságát pótolta a Horvátországban állandó lakhellyel rendelkező 

örökös tagok nyilvántartását szabályozó 1893:29. tc. Ez a törvény előírta, hogy a horvátországi 

törvényhatóságok az örökös jogú tagok elhalálozását és családjuk fiági magszakadását a bánnak 

tartoznak bejelenteni, aki a tájékoztatást a magyar miniszterelnöknek továbbítja. 

A belügyminisztériumban a főrendiház reformja után sem vezettek rendszeres 

nyilvántartást a tagokról. Ezt támasztja alá, hogy 1895 decemberében a miniszter a főrendek 

névjegyzékéből több példányt kért.1485 1899-ben Perczel Dezső belügyminiszter kijelentette, hogy 

a minisztérium (pontosabban a neki alárendelt országos levéltár) számára ilyen jellegű 

kötelezettséget törvény (az 1886:8. tc. 2. §-a) csak az örökös jogú családok tekintetében ír elő, a 

Családkönyvben azonban az olyan elhalálozásokat, amelyek nem idéztek elő fiági magszakadást, 

nem rögzítik. „A belügyminisztérium a főrendekről éppen úgy, mint az orsz. képviselőkről, 

képviselőválasztásokról stb. vezet ugyan nyilvántartást, de erre semmiféle törvényes rendelkezés 

nem kötelezi.” – jelentette ki a belügyminiszter. Az 1886:8. tc. 5. §-a kimondta, hogy „[a] 

törvényhatóságok a főrendiháznak területükön állandó lakással bíró örökös jogú tagjait 

nyilvántartják, s minden halálesetet, különösen minden magvaszakadási esetet, a 

                                                           
1483

 A m. kir. belügyministernek 17,737. számú körrendelete, a törvényhatóságok területén állandó lakással bíró 

örökös jogú főrendiházi tagoknak nyilvántartása tárgyában. In: Rendeletek tára 1886., i. m. 385−386. 
1484

 Br. Orczy Béla belügyminiszter és br. Vay Miklós főrendiházi elnök levélváltása 1889-11572-II-[BME]. 

1889. febr. 27., 1889-53-FHE. 1889. márc. 6. (Fogalmazvány), 17583-II-[BME]. 1889. ápr. 26., lelőhelyük: 

MOL K 3 1889-53., 19.cs. 
1485

 MOL K 3 1895-716. (Iktatókönyv 97. köt.)  
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belügyministernek rögtön hivatalból följelenteni tartoznak”. Az 1894:33. tc. 1. §-a pedig 

rögzítette, hogy a születések, házasságok és halálesetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítására 

kizárólag az állami anyakönyvek szolgálnak, a tagok elhalálozásának hivatalos igazolásaként a 

területileg illetékes anyakönyvvezetőség által kiállított halotti anyakönyvi kivonat szolgál, ezt kell 

megküldeniük a hivataloknak (közvetlenül vagy a felügyelő hatóság [polgármester, alispán, járási 

főszolgabíró] útján) a belügyminiszternek, aki azt továbbítja a főrendiház elnökének, ő pedig az 

igazoló bizottságnak. Valójában a legtöbb esetben 1894 után is a családtagok bejelentése alapján 

kerültek törlésre az elhunyt főrendek. Perczel belügyminiszter az 1898 végén a főrendiház 

elnöksége és saját megbízásából kiküldött vegyesbizottság (Szerencs János főrendiházi főtitkár, 

Nagy István főrendiházi titkár és dr. Samassa Adolf miniszteri segédtitkár) állásfoglalására 

támaszkodva tagadta, hogy a törvényhatóságoknak minden esetben jelenteniük kellene a 

főrendiházi tagok elhunytát a belügyminisztériumnak. Kijelentette, hogy a „a magszakadás nélküli 

elhalálozás esetében az igazoló bizottság hivatalos jelentés nélkül, saját értesülése alapján is 

eljárhat”, az 1886:8. tc. előírása csak arra az esetre szól, ha a főrendiház az örökös jogú 

főrendiházi tag elhunytáról közvetlenül nem értesül. A főrendiház elnöke elfogadta a 

belügyminiszter álláspontját.1486 Tíz hónappal később, 1899. október 13-án azonban Perczel 

hivatali utóda, Széll Kálmán rendeletet intézett a magyarországi törvényhatóságokhoz és 

Fiuméhez,1487 amelyben figyelmeztette őket jogszabályban előírt kötelességükre a területükön 

állandó lakhellyel rendelkező örökös tagsági jogú főrendek vonatkozásában, és előírta, hogy a 

halál- és magszakadási eseteket távirati úton azonnal jelentsék a belügyminisztériumnak. A 

belügyminiszter rendelete mellékleteként megküldte a főrendiház névjegyzékét, valamint az 

örökös tagsági jogú családok névsorát. A törvényhatóságok feladatkörét bővítette, amennyiben 

előírta, hogy a főrendiház nem örökös jogon tagjait is vegyék nyilvántartásba, és az ilyen tagok 

elhunytáról ugyancsak távirati úton azonnal tegyenek neki jelentést.1488  

A főrendiház nem sokkal a rendelet kiadását követően a főrendiház tagságára és azon túl 

„a magyar állami élet minden egyes ágazataira is kiterjedő munkálat” kiadásának támogatását 

határozta el. Döntését azzal indokolta, hogy a törvényhatóságok a rájuk rótt feladatot csak akkor 

lesznek képesek végrehajtani, „ha a nyilvántartásra vonatkozó összes adatok rendelkezésökre 

bocsáttatnak”.1489 Az 1900-ban, 1902-ben, majd 1907-ben A főrendiház évkönyve címen 

megjelenő kiadvány összeállítását Szerencs János elnöki főtitkár kezdeményezte és végezte, az 

nem a főrendiház hivatalos kiadványa volt, hanem Szerencs kizárólagos tulajdonát képezte.1490 A 

főrendiház azonban támogatta a vállalkozást, 1899 novemberében az első kötet 600 példánynak 

átvételére vállalt előzetes kötelezettséget. Szerencs 1900 júniusában az elkészült mű 600 

példányáért 8000 korona átalányt kapott a főrendiháztól.1491 Összehasonlításként: Szerencs elnöki 

                                                           
1486

 MOL K 3 1899-41., 36. cs. 
1487

 Továbbá felkérte a miniszterelnököt Horvátország vonatkozásában hasonló intézkedés megtételére. FN 

1896−1901. 4. köt. 1899. nov. 27. (55. ülés) 35. 
1488

 A m. kir. belügyminister 1899. évi 92.594. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, a 

törvényhatóság területen állandó lakással biró főrendiházi tagok nyilvántartása tárgyában. In: Rendeletek tára 

1899. 2. köt., i. m. 1810.  
1489

 FI 1896−1901. 16. köt. 678. sz. 42−43.; FN 1896−1901. 4. köt. 1899. nov. 27. (55. ülés) 55. 
1490

 Szerencs megromlott anyagi helyzete − 1898 végén bírósági végrehajtó tiltotta le fizetését (MOL K 5 1898-

136., 4. cs.) − szerepet játszhatott a vállalkozás elindításában. 
1491

 FI 1896−1901. 19. köt. 813. sz. 66.; FN 1896−1901. 5. köt. 1900. jún. 8. (66. ülés) 24. 

Szerencs ezt megelőzően a már említett, Magyarország és társországainak főrendei címen 1885-ben kiadott 

adattáron kívül, 1893-ban A főrendiház szervezete megvilágítva a fennálló törvények, szabályok és rendeletek 

által címmel közreadott egy dokumentumgyűjteményt is. 

Szerencsnek korábban is voltak már pénzügyi nehézségei: 1883 elején a budapesti királyi törvényszék csődöt 

rendelt el ellene, amely azonban fél év múlva megszűnt. Ekkor a csőd miatt ellene indított hivatali fegyelmi 

eljárást beszüntette az elnökség. (MOL K 3 1883-98. [K 3 Iktatókönyv 93. köt.], 1883-134. [K 3 Iktatókönyv 93. 

köt.]) 
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főtitkári éves fizetése 1900-ban 10000 korona volt.1492 A főrendiház elnöke felkérte a bel-, a pénz- 

és az igazságügy-minisztert, hogy tegyen előzetes ígéretet további 400 példány átvételére. 1493 A 

belügyminiszter körrendeletben írta elő a törvényhatóságok számára a kiadvány megvásárlását (a 

kötet ára 10 korona volt), a pénzügyminiszter 1900 augusztusában 1000 koronát utaltatott ki a 

központi állampénztárral a főrendiház elnöksége számára az évkönyv átadott példányaiért.1494  

A főrendiházi főtitkár még ugyanabban az évben az évkönyv újabb, az 1901−1906 közötti 

évekre szóló (valójában a főrendiház 1902. májusi és azt megelőző tagságára vonatkozó adatokat 

tartalmazó) kiadásához kért a főrendiháztól támogatást. A gazdasági bizottság arra hivatkozva, 

,,hogy „utalványozott segélyösszeg a műnek csak egyszer s mindenkorra leendő kiadása céljából 

engedélyeztetett”, nem javasolta a vállalkozás támogatását.1495 Később azonban a gazdasági 

bizottság megváltoztatta álláspontját. Arra hivatkozott, hogy a gazdasági bizottság kebeléből 

kiküldött öttagú albizottság befolyást gyakorolt ugyan az összeállítására, az újabb kötet mégis 

magántermészetű műként fog megjelenni, és javasolta, hogy a főrendiház Szerencs részére 600 

példány átengedésére vonatkozó ígérete fejében 6000 korona segélyt szavazzon meg, amit a 

főrendiház 1902 februárjában meg is tett.1496 A főrendiház ezt az összeget későbbiekben további 

3000 koronával [!] toldotta meg azzal az indoklással, hogy a könyv az előző kötetnél „két ívvel 

nagyobb terjedelmű, s beltartalmára nézve biographiai, genealógiai és történeti szövegekkel 

kibővítve a magyar irodalomban egyedül álló kútforrási művet képez”.1497 A főrendiház az 

évkönyv harmadik, 1907−1911-re szóló évfolyamának (1907 februárjában lezárt adatgyűjtésű) 

kiadásához három részletben összesen több mint 12000 korona támogatást nyújtott.1498 A 

főrendiház (ismét csak a gazdasági bizottság javaslatára) azonban ezt követően, 1907 nyarán azt a 

döntést hozta, hogy az évkönyv újabb köteteinek kiadását anyagilag nem támogatja.1499 Ebben 

szerepet játszhatott az is, hogy a továbbra is igen zilált anyagi helyzetű főtitkárt 1907. január 1-jén 

nyugdíjazták.1500 

A főrendiház évkönyvének alapvető célja az volt, hogy elősegítse, hogy a 

törvényhatóságok képesek legyenek megfelelni a törvényben előírt adatszolgáltatásnak. 

Ugyanakkor a törvényhatóságok nyilvántartási feladatainak támogatásához elégséges lett volna 

egy alkalommal brosúra formájában eljuttatni az illetékes hatóságokhoz a főrendiházi tagsági 

joggal rendelkező családok életben lévő férfitagjainak név- és lakcímjegyzékét (lehetőleg megyék 

                                                                                                                                                                                     
1898-ban, néhány hónappal azután, hogy Szerencs főtitkári kinevezést és azzal együtt fizetésemelést kapott, 

értesítés érkezett a főrendiház elnökségéhez arról, hogy fizetésének egy része bírósági végrehajtó által 

lefoglalásra került (Szerencs egyébként 1892-ben kapta meg a Lipót-rend lovagkeresztjét is). MOL K 3 1898-

492., 1898-807., 1898-856. (K 3 Iktatókönyv 99. köt.) 

Azonban a főrendiház évkönyvének kiadása sem eredményezte a főtitkár pénzügyi helyzetének tartós rendezését. 

1906 tavaszán már ismét Szerencs fizetésének kisebb-nagyobb részét letiltó végrehajtói rendelvények érkeztek a 

főrendiház elnökségéhez. (MOL K 3 1906-312., 1906-404., 1906-429. [K 3 Iktatókönyv 104. köt.]) 

Szerencs nyugdíjba vonulását (amelyet maga kért 1906 végén [MOL K 3 1906-883. /K 3 Iktatókönyv 104. 

köt./]) követően sem szűntek meg a letiltások: a főrendiház elnöki iratainak iktatókönyve szerint még 1910-ből is 

több ilyen végzés érkezett a főrendiházhoz. (MOL K 3 1910-4., 1910-38., 1910-48. [K 3 Iktatókönyv 107. köt.]) 

A főrendiház elnöki iratai alapján az intézmény több más alkalmazottjának is voltak rendszeres pénzügyi 

problémái (br. Perényi Ödön terembiztos, Borbula János felügyelő). 
1492

 FI 1896−1901. 12. köt. Melléklet az 570. számú irományhoz 297. 
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 A törvényhatósági megrendelésekre ld. MOL K 5 1900-83. iktatószámtól 90. iktatószámig, továbbá 90-94., 

96-101, 105., 108-110., 112-119., 124., 139., 148., 183-184., 4. cs. 

A pénzügyminiszter rendeletére ld. MOL K 5 1900-185., 4. cs. 
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 FI 1896−1901. 20. köt. 905. sz. 331.; FN 1896−1901. 5. köt. 1900. dec. 21. (74. ülés) 78. 
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 FI 1901−1905. 1. köt. 51. sz. 93.; FN 1901−1905. 1. köt. 1902. febr. 4. (6. ülés) 51. 
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 FI 1901−1905. 3. köt. 145. sz. 181.; FN 1901−1905. 1. köt. 1902. jún. 19. (13. ülés) 172. 
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 FI 1906−1910. 1. köt. 404. sz. 89. 
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 FI 1905−1906. 1. köt. 20. sz. 34.; FN 1905−1906. 1. köt. 1905. márc. 22. (4. ülés) 14−15.; FI 1906−1910. 1. 

köt. 404. sz. 89.; FN 1906−1910. 1. köt. 1907. jún. 6. (20. ülés) 210. 
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szerinti bontásban),1501 továbbá az 1885 óta meghalt örökös tagok, illetve a fiágon magvaszakadt 

családok felsorolását, esetleg függelékként csatolva hozzá az örökös tagú családok és tagjaik 

nyilvántartására vonatkozó miniszteri rendeleteket. Ezzel szemben Szerencs évente, de legalábbis 

országgyűlési ciklusonként ki kívánta adni az évkönyvet, ráadásul ötszáz, sőt nyolcszáz oldalt 

meghaladó terjedelmű, kemény kötéstáblájú, elegáns szedéstükrű, széles margójú reprezentatív 

külsejű kiadvány formájában. A főtitkár ugyanis (valószínűleg a minél nagyobb bevétel érdekében 

is) nem érte be a törvényhatóságokkal és minisztériumokkal mint potenciális vásárlókkal, hanem 

célközönségének tekintette a főnemesi családokat is. Az első kötet előszavában kijelentette, hogy 

„a főrendiházi családok gyakorlati érdekeit is szolgálja a mű a magyar genealógiai viszonyokra 

vonatkozó eddigi közlésekben előforduló hiányok és hibák helyreigazításával”.1502 Az évkönyv 

nemcsak a magyar főnemesi családok Magyarországon, Ausztriában, Németországban, 

Olaszországban és Oroszországban élő tagjainak és rokoni kapcsolatainak (részben maguktól a 

főrendektől kapott adatok alapján összeállított) felsorolását tartalmazta,1503 továbbá a főrendiház 

reformjáról szóló, továbbá az örökös jogú családok felsorolását tartalmazó törvényeket, hanem 

azon miniszteri rendeletek szövegét is, „melyek által a főrendiházi tagságot szorgalmazó felek 

kellő felvilágosítást nyernek”, végül a főrendiházi tagsági igazolási eljárás rövid ismertetését, 

valamint a főrendiház házszabályainak szövegét is. A kötetek tartalmából egyértelműen 

érzékelhető Szerencs törekvése, hogy minél terjedelmesebb kiadványt adjon közre: az 1900. évi 

kötetbe (valószínűleg a Tiszti név- és címtárból átvéve) felvette az uralkodói, a főhercegi és -

hercegnői udvartartások tisztségviselőinek, továbbá az Osztrák–Magyar Monarchiában honos 

lovagrendek tagjainak névsorát, és a császári és királyi valóságos belső titkos tanácsosoknak és 

kamarások felsorolását is.1504 Szerencs terjedelemnövelő buzgalmát mutatja, hogy az évkönyvben 

olyan fejezetekkel is találkozunk, amelyek sem a törvényhatósági tisztviselők, sem a főnemesi 

családok tagjai számára nem bírtak gyakorlati haszonnal, így például közölte az 1871:7. tc. 35. §-a 

szerint alakult királyi és országos legfőbb fegyelmi bíróság ügyviteli szabályait, valamint ennek 

elvi jelentőségű határozatait. 

A tagok és tagságra jogosult családok névsorának többszöri közzététele ellenére a 

századforduló után is akadozva érkeztek az információk a hivatalos közegektől a főrendiház 

elnökségéhez. 1908 áprilisában gr. Dessewffy Aurél főrendiházi elnök átiratban kérte a 

belügyminisztert, hogy „miután gyakran előfordul, hogy a főrendiház tagjainak elhalálozásáról 

hivatalos jellegűnek tartható értesítés nem jön a főrendiházhoz, s így az igazoló bizottság az 

elhunyt főrendiházi tagoknak jegyzékéből való törlésénél nem járhat el az elhalálozás tényét 

kétségtelenül igazoló okiratok alapján”, ezért utasítsa az anyakönyvvezetőket, hogy a főrendiházat 

értesítsék a tagok elhalálozásáról.1505 Az információáramlás továbbra is akadozhatott, mert 

Dessewffy az igazoló bizottság határozatára hivatkozva a következő év novemberében 

megismételte kérését.1506 1910-től azonban – amint az a főrendiház elnöki iratai között fennmaradt 

értesítvények, valamint az igazoló bizottság jelentései alapján megállapítható – a korábbiaknál 
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 Szerencs 1901-ben azt válaszolta Nagy Lajos Arad megyei alispán érdeklődésére, hogy a képviselőház 
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Lajos Arad megyei alispánnak. Bp., 1901. máj. 2. (Fogalmazvány). MOL K 5 1901-44., 4. cs. 
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Szerencs az évkönyv 1907-ben megjelent kötetében, amelybe felvette „azon főrendi családok nőtagjait is, 

amelyek hiteles családi okmányaikat a rendelkezésére bocsátották”, a kiadvány „geneologiai és biographiai” 

„kútforrás” jellegét hangsúlyozta. A fh. évkv. 1907., i. m. IX-X. 
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 Az udvartartások tagjainak felsorolásától a későbbi kötetekben eltekintett, a tanácsosok névsorát az 1902-ben 

megjelent évkönyv nem, az 1907-ben megjelent azonban ismét tartalmazta. 
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 MOL K 3 1908-242., 50. cs. 
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 MOL K 3 1909-392., 54. cs. 
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több esetben jelentették a törvényhatóságok (főszolgabíró, alispán), illetve az anyakönyvvezető 

hivatalok a főrendiházi tagok elhunytát. Ugyanakkor sokszor továbbra is elmaradt a haláleset 

bejelentése. Az igazoló bizottság ezért akkor, ha halálhír megbízható forrásból származott (családi 

gyászjelentés, rokontól érkezett sürgöny), a hivatalos értesítés nélkül is elvégezte az elhunyt 

nevének törlését a tagok névsorából.1507 Miután a főrendiház 1918 novemberében berekesztette 

tanácskozásait, a háznagyi hivatal igyekezett alapszinten ellátni a tagok nyilvántartásának 

feladatát. Br. Rudnyánszky József háznagy 1919-ben és az 1920-as évek elején több esetben kérte 

anyakönyvi hivataloktól elhunyt főrendiházi tagok elhalálozását hitelesen igazoló anyakönyvi 

kivonat megküldését.1508 

A fentiekben láttuk, hogy a főrendiházi tagsági joghoz kapcsolódóan az adó- és telekkönyvi 

hatóságoknak igazoláskiállítási, a törvényhatóságoknak bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége 

volt. A bírói hatóságoknak is voltak bejelentési kötelezettségeik, mielőtt azonban ezeket 

ismertetnénk, áttekintjük a tagsági jog szünetelésének és megszűnésének lehetséges okait. Mint 

láttuk, az örökös jogú (nem Habsburg főherceg) tagok főrendiházi tagsági (részvételi) joga 

szünetelt a földadó cenzus teljesítésének elvesztése és országgyűlési képviselővé választás 

elfogadása esetén, továbbá valamennyi tag tagsági joga szünetelt gondnokság (kivéve a távollét 

alapján elrendelt gondnokságot) és vagyoni csőd idején, végül a politikai jogok gyakorlásának 

bűntett vagy vétség miatti felfüggesztésének időtartama alatt. A cenzus nem teljesítése miatti 

szünetelés nem kezdődött meg azonnal, hanem csak a folyamatban levő ülésszak befejezését 

követően (1885:7. tc. 11. §). Ugyanígy a feléledt tagsági jog a cenzus teljesítésének igazolását 

követő legközelebbi ülésszaktól kezdve volt gyakorolható (1885:7. tc. 3. §). Ezzel szemben az új 

örökös tagok (vagyis az 1886:8. tc.-ben felsorolt családok tagsági jogukat korábban még nem 

gyakorolt sarjai és az újonnan örökös tagsági jogban részesült család tagjai) esetében a főrendiház 

azt a gyakorlatot követte, hogy tagsági jogukat a jogosultság igazolását követően azonnal 

gyakorolhatták.1509 Szünetelt a főrendiházi tagsági jog a képviselői mandátumot vállalt az örökös 

tagok, választott tagok, valamint katolikus és ortodox főpapok esetében is.  Főrendiházi tagsági 

joguk a képviselői mandátum letételének bejelentését követő ülésszakban éledt fel (1885:7. tc. 12. 

§, 25. §). Gr. Zichy Nándor 1894-ben így magyarázta a törvény fenti rendelkezéseit: „igen 

természetesen, nem kívánhatjuk azt, hogy a főrendiházi tagsági jognak gyakorlata politikai 

célzatosságból igénybe vétessék, majd a képviselőházban való joggyakorlattal cumuláltassék. De 

azt sem tartotta a törvényhozás megfelelőnek, hogy valaki, aki egy birtokot ma elad, főrendiházi 

tagsági jogának alapját ez által elveszíti, ha holnap birtokot szerez, ismét a főrendiházba 

beléphessen, hogy tehát így a főrendiházi tagsági joggyakorlata úgyszólván birtokvásárlási és 

eladási, esetleg szavazat gyakorlata céljából csak színlelt, vagy valóságosan is csak ezért 

életbeléptetett viszonyoknak játékává tétessék. A főrendiház ekép mintegy átmenő csarnok lenne, 

melynek egyik ajtaján belépni, a másikon kilépni lehetne a politikai nézetváltoztatások vagy a 

birtokszerzés és eladás esélyei szerint.”1510 
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 Ld.: gr. Széchényi Sándor elhunytáról érkezett értesítések: FI 1910–1918. 12. köt. 563. sz. 255. 
1508

 MOL K 3 Főrendiházi tagok okmányai 2. rész, 87. cs.  
1509

 A törvény nem tartalmaz határozott útmutatást arra nézve, hogy mikortól kezdődően éled fel azoknak főrendi 

jogosultsága, akik a főrendiháznak újjászervezése előtt tagjai voltak, de 1885-ben nem teljesítették a földadó 

cenzust, csak később szerezték meg (vagyis nem 1885 után kényszerültek tagságuk szüneteltetésére, hanem 

1885-tól). Az ilyen esetek túlnyomó részében a főrendiház úgy bírálta el a jogszünetelést, mint az új 

főrendiházban már egyszer elismert vagyoni képesítésüket elveszített, majd visszanyert tagoknál, vagyis a 

feléledést a következő ülésszaktól kezdődő hatállyal mondta ki. Fordulópontot jelentett az 1916-ban br. Fiáth Pál 

ügyében hozott igazoló bírósági határozat. A változásban döntő szerepe volt annak, hogy a világháború idején a 

tagsági jog gyakorlásának a következő ülésszak kezdetéig felfüggesztése akár egy-két évre terjedő késleltetést is 

jelenthetett. FI 1910–1918. 22. köt. 1262. sz. 386−390. 
1510

 FN 1892–1896. 3. köt. 1894. ápr. 25. (46. ülés) 109. 
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Az 1915:4. tc. a folyamatban levő országgyűlés tartamát a békekötést követő hatodik hónap 

végégig hosszabbította meg, de az ülésszakokról nem rendelkezett, amit a főrendiház igazoló 

bizottsága úgy értelmezett, hogy a folyamatban levő ülésszak került meghosszabbításra. Ennek 

következtében az igazoló bizottság a „következő ülésszak” alatt, 1916. december 6-án – 

figyelembe véve azt, hogy az országgyűlés meghosszabbított tartama már meghaladta az egy évet, 

amit az 1886:1. tc. (közvetett módon) egy ülésszak időtartamaként meghatároz – azt az elvi 

jelentőségű döntést hozta, hogy a képviselői mandátumról lemondott gr. Andrássy Sándor feléledt 

örökös tagsági jogát azonnal gyakorolhatja.1511 A főrendiház 1918. június 27-én ennek 

analógiájára (gr. Révay Simon ügyében) úgy foglalt állást, hogy a vagyoni cenzus újra 

teljesítésével feléledt örökös tagsági jog esetén sem kell megvárni a következő ülésszakot, és a 

főrend a főrendiház döntését követően azonnal gyakorolhatja ülés- és szavazati jogát.1512 

Az élethossziglan kinevezett tagok a képviselői mandátum letétele után csak újabb kinevezéssel 

nyerhették vissza főrendiházi tagságukat. A főrendiházi gyakorlat szerint a képviselővé 

megválasztott főrend tagsági joga azt követően szünetelt vagy szűnt meg, hogy az illető 

nyilatkozott a választás elfogadásáról, előfordult azonban, hogy a főrendiház elnöke a 

képviselőház elnökétől kérte a képviselőként igazolt főrendek névsorának megküldését, majd ez 

alapján szólította fel nyilatkozatra a mandátumhoz jutott tagokat.1513  

Szintén csak a tagsági jog ismételt „megnyerhetése” útján kerülhettek vissza a főrendiházba a 

képviselői mandátumot vállaló zászlósurak, pozsonyi gróf, koronaőrök (12. §).1514 A törvény 

felsorolta a tagság megszűnésének többi esetét is. Megszűnt a hivatal vagy méltóság alapján tag 

tagsági joga, ha lemondott tisztségéről vagy fegyelmi, esetleg bírói eljárás következtében 

elvesztette azt. A törvény nem említette, de a bírósági vezetők esetében a tagsági jog 

természetesen nyugdíjazással is bekövetkezett. A gyakorlatban a nyugalmazott főbírók közül 

többen az uralkodótól élethossziglani főrendiházi tagi kinevezést nyerve továbbra is tagok 

maradtak. Az élethossziglan kinevezett tagságról lemondás csak a minisztertanács felterjesztése 

nyomán az uralkodótól kapott jóváhagyás birtokában történhetett.  

A horvát országgyűlés által választott tag főrendiházi tagsága véget ért megbízatása lejártával1515 

(1885:7. tc. 10. §). A törvény nem tartalmazta, de a szábor küldötteinek tagsági joga 

értelemszerűen akkor is megszűnt, ha lemondtak a horvát törvényhozásbeli tagságukról.1516 A 

tagsági jog elvesztésének sajátos, a törvényben szintén nem szereplő esetei voltak azok, amikor 

egy főherceg lemondott főhercegi rangjáról – mint 1890-ben János Szalvátor, későbbi nevén 

Johann Orth (1852–1890) –, vagy az uralkodó megfosztotta tőle – mint 1911-ben Ferdinánd 

Károly Lajos főherceget, későbbi nevén Ferdinand Burgot (1868–1915). 

Visszatérve a hatóságok bejelentési kötelezettségére: az igazságügy-miniszter 1886. 

március 15-én rendeletben szólította fel a bíróságokat „a főrendiházi tagsági jog elvesztéséről 

vagy felfüggesztéséről szóló bírói ítéleteknek és végzéseknek a főrendiház elnökségével való 
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 FI 1910–1918. 23. köt. 1377. sz. 344–345. 
1512

 FI 1910–1918. 24. köt. 1594. sz. 494.; FN 1910–1918. 5. köt. 1918. június 27. (113. ülés) 182. 
1513

 MOL K 3 1896-1039., 1896-1105. (K 3 Iktatókönyv 98. köt.)  
1514

 Az 1869:4. tc. értelmében a bírók nem lehettek egyszersmind országgyűlési képviselők, így a hivatal révén 

tagok közül a királyi Curia elnökét, másodelnökét és a budapesti királyi ítélőtábla elnökét, később pedig a 

Közigazgatási Bíróság elnökét és másodelnökét ez a § értelemszerűen nem érintette. A fiumei kormányzó mint a 

király által a minisztérium előterjesztésére, a miniszterelnök ellenjegyzése mellett kinevezett hivatalviselő az 

1875:1. tc. 1. §-a értelmében szintén nem vállalhatott képviselői mandátumot. 
1515

 A horvát küldöttek megbízatása a közös országgyűlés végéig, vagy ha időközben feloszlatásra került a horvát 

országgyűlés, az újra összehívott száborban történő új választásig szólt. 1868:30. tc. 34. § 
1516

 Br. Inkey Nándor 1890-ben. 
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közlésére”.1517 A rendelet némileg pontatlanul fogalmazott, ugyanis a bírósági ítéletek és végzések 

– a politikai jogok gyakorlata esetének felfüggesztésének kivételével –1518 nem mondták ki 

közvetlenül a tagsági jog elvesztését vagy felfüggesztését (szünetelését), hanem maguk után 

vonták azok bekövetkeztét. Három típusú bírósági eljárás, a büntetőjogi, a csőd- és gondnoksági 

eljárás eredményeképpen születhetett olyan ítélet, illetve végzés, amely az 1885:7. tc. értelmében 

a tagsági jog megszűnését vagy szünetelését vonta maga után. A büntetőjogi esetekkel kezdve 

vizsgálódásunkat: a főrendiházi tagja elvesztette tagsági jogát, ha rendes bíróság fegyházra vagy 

súlyos börtönre ítélte, továbbá ha nyereségvágyból eredő bűntett vagy vétség miatt elítélték, vagy 

ha magyar állampolgárságát elvesztette (ami azonban nemcsak bírósági ítélet miatt következhetett 

be, hanem pl. huzamos távollét folytán is) (10. §). Nem vesztette el tagsági jogát, de szünetelt 

annak gyakorolhatósága azon idő alatt, amelynek tartamára rendes bíróság egyéb bűntett vagy 

vétség miatt politikai jogai felfüggesztésére ítélte (11. §).1519 A főrendiház nyilvántartókönyvében, 

valamint a főrendiházi irományokban és naplókban nem találtunk olyan esetet 1861−1918 között, 

amikor az imént felsorolt tárgyú bírósági ítélet miatt következett volna be egy főrendiházi tag 

tagsági jogának elvesztése vagy szünetelése. Meg kell jegyeznünk, hogy a főrendiházi tagok elleni 

panaszok többnyire nem jutottak el a főrend kihallgatásának, illetve az eljárás megindításának 

fázisáig, mert a főrendiház a mentelmi jogot nem függesztette fel a mentelmi ügyek legalább 

harmadában. Nem kizárható azonban az sem ki, hogy született ilyen büntetőítélet, de a bíróság 

elmulasztotta arról értesíteni a főrendiházat.1520 

Szünetelt a főrendiházi tag tagsági joga az ellene elrendelt csőd tartama alatt. Ez csak az 

1885:7. tc. 11. §-ában került kodifikálásra, az 1885 előtti időszakból is ismerünk azonban egy 

esetet, amikor főrendiházi tag részvételi joga csőd következtében szüneteltetésre került. Miután 

1881 májusában Mailáth György elnök a főrendiháznak bejelentette, hogy a budapesti királyi 

törvényszék értesítette arról, hogy gr. Eszterházy Géza1521 ellen csődnyitást rendelt el, hozzátette: 

„természetes, hogy a csőd tartama alatt a nevezett főrendi tag e házban jogait nem 

gyakorolhatja”.1522 Lehetséges, hogy Mailáth 1881-ben a szünetelés kijelentésekor a 

képviselőválasztási törvény analógiájára járt el.1523 Még ugyanabban az évben jelentette a 

főrendiház elnöke a háznak, hogy a törvényszék Eszterházy Géza végzést hozott a csőd 

beszüntetéséről.1524 1885−1918 között két esetben került sor a főrendiházi tagsági jog csőd miatti 

szüneteltetésére. 1890 februárjában a budapesti királyi törvényszéknek gr. Keglevich István ellen 

mondott ki csődöt.1525 Keglevich ipari és mezőgazdasági vállalkozásai (konyakgyár, 

mintagazdaság) sorra sikertelenül végződtek. 1886-ban operaházi és nemzeti színházi intendánsi 
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 A m. kir. igazságügyministernek 9,372. szám alatt az összes kir. törvényszékekhez és járásbíróságokhoz 

intézett körrendelete, a főrendiházi tagsági jog elvesztéséről vagy felfüggesztéséről szóló bírói ítéleteknek és 

végzéseknek a főrendiház elnökségével való közlése tárgyában. In: Rendeletek tára 1886., i. m. 245. 
1518

 A büntetőtörvénykönyv (1878:5. tc.) 56. §-a kimondta, hogy a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése 

magába foglalja, hogy az erre ítélt személy nem lehet tagja az országgyűlésnek. 
1519

 A képviselők vonatkozásában hasonló szabályozást csak később született. Az 1901:24. tc. 12. §-a kimondta, 

hogy megszűnik a képviselői megbízatás a politikai jogok gyakorlásának felfüggesztésére vonatkozó jogerős 

ítéleten kívül gyilkosság, rablás, gyújtogatás, lopás, orgazdaság, okirat-hamisítás, csalás, csalárd bukás, hamis 

tanúzás vagy hamis eskü miatti elítélés esetén is. 
1520

 Feltevésünket arra alapozzuk, hogy a törvényszékek számos esetben a mentelmi jog felfüggesztésének 

kérelmezése tekintetében is tájékozatlanságról tettek tanúbizonyságot. 
1521

 Gr. Eszterházy (Esterházy) Géza (1838–1897) 
1522

 FN 1878−1881. 2. köt. 1881. máj. 11. (155. ülés) 284. 
1523

 Az 1874:33. tc. 12. §-a kizárta a vagyonbukottakat a képviselőválasztó-jog, és ezzel a képviselővé 

választhatók közül. A csődtörvény (1881:17. tc.) nem szabályozta a vagyonbukottság hatását a politikai jogok 

gyakorlására. Már megválasztott képviselő mandátumviselésének összeférhetetlenségét a csőd alá helyezéssel 

csak az 1895:10. tc. 1. §-a mondta ki. Ezt az 1901:24. tc. 12. § 3. pontja megerősítette. 
1524

 FN 1881−1884. 1. köt. 1881. nov. 30. (7. ülés) 35. 
1525

 FI 1887−1892. 7. köt. 393. sz. 78–80.; FN 1887−1892. 3. köt. 1890. márc. 11. (48. ülés) 45.; FI 1887−1892, 

7. köt. 514. sz. 197. 
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kinevezést nyert, 6000 forintos kegydíjjal, de állásáról 1888-ban a sajtótámadások következtében 

lemondott.1526 A csőd megszűntét kistapolcsányi uradalma eladása útján még 1890 folyamán 

sikerült elérnie.1527 Ez év decemberében jelentette is a főrendiháznak a csőd, egyben azonban 

vagyoni képesítése megszűntét, ezért neve törlésre került a tagsági jogukat gyakorló örökös tagok 

névsorából.1528 Egy évvel később viszont élethossziglani kinevezést nyervén az uralkodótól ismét 

helyet foglalhatott a főrendiház tagjai sorában.1529 Ismert személyiség volt a főrendiházat 

vagyonbukás miatt elhagyni kényszerülő egy másik tag is. 1901-ben gr. Festetics Andor, volt 

földművelésügyi miniszter tagsági joga került (mint utóbb kiderült, élete végéig) szüneteltetésre 

csőd következtében.1530 Festetics alsószelestei kastélyának építkezési költségei és kudarcot vallott 

vállalkozásai miatt került pénzügyi zavarba 1896 táján, és kért 1901-ben csődöt maga ellen. 1906-

ban engedélyt kapott arra, hogy a hitbizományhoz tartozó szelestei uradalmat eladja, és annak 

árából adósságait rendezze.1531  

A főrendiházi tagsági jog gyakorlásában szünetelés következett be a gondnokság alá 

kerülés egyes eseteiben is. Az 1877:20. tc. (a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről) 28. §-

a gondnokság alá helyezést nagykorú személyeknél a) elmebetegség, b) magukat jelekkel 

megértetni nem tudó siket-némák és vagyonuk kezelésére képtelen gyenge elméjűek, c) magukat 

jelekkel megértetni tudó siketnémák, tékozlók, d) legalább egy év óta ismeretlen helyen 

tartózkodó személyek, valamint e) börtönbüntetésre ítéltek esetében tette lehetővé (az utolsó két 

kategóriába tartozóknál csak akkor, ha nem rendeltek ki vagyonuk kezelésére megbízottat, vagy 

az nem, illetve nem megfelelően teljesítette megbízatását).1532 A főrendiház irataiban nincs nyoma 

annak, hogy 1885 előtt gondnokság alá helyezés miatt szünetelt vagy szűnt volna meg valamely 
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 Prokopovych, M.: Diadalmas birodalom, i. m. 49. 
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 Az uradalmat az uralkodócsalád vásárolta meg, I. Ferenc József öccsének, Károly Lajos főhercegnek, majd 

1897-től József Ágost főhercegnek (1872–1962), József nádor unokájának birtokában volt. Ordódy Lajos: Bars 

megye mező- és erdőgazdasága. In: Bars vármegye, i. m. 234. 
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 FN 1887−1892. 4. köt. 1890. dec. 18. (59. ülés) 6. 

A csőd megszűntére ld. a főrendek nyilvántartó könyvének bejegyzését. 
1529

 A Keglevichet élethossziglani tagnak kinevező legfelső elhatározás: 1891-4417-ME, lelőhelye: K 26 1891-

99., 282. cs. 

Keglevichnek a Vasárnapi Újságban megjelent nekrológja kiemelte, hogy élethossziglan kinevezett tagi 

„minőségében az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásakor játszott feltűnőbb szerepet, mint e javaslatok 

pártolója”. Gróf Keglevich István. 1840–1905. Vasárnapi Újság 1905. (52. évf.) 1905. jún. 4. (23. sz.) 366. 
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 FN 1901−1905. 1. köt. 1901. dec. 14. (5. ülés) 34. 

Gr. Festetics Andor (1843–1930) atyja 1857-ben osztrák birodalmi grófi, majd 1874-ben magyar grófi címet 

nyert. Festetics Andor Vas megyei nagybirtokosként tevékenyen részt vett a megye politikai és gazdasági 

életében. 1892–1897 között a Szabadelvű Párt programjával Felsőőr országgyűlési képviselője volt, közben 1894 

júliusa és 1895 novembere között az első Wekerle-, majd a Bánffy-kormányban a földművelésügyi tárca élén 

állt. Az országgyűlési almanach szerint a Festetics család dégi, Gudenus János József adattára alapján viszont a 

tolnai ágához tartozott. Ogy. almanach 1887., i. m. 87.; Gudenus J. J.: A Mo-i főnemesség. [Elektronikus 

dokumentum] 
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 A kastély és a hozzá tartozó birtok 1910-ben br. Baich Mihály tulajdonába került. Tátrai J.: Gróf Festetics 

Andor, i. m. 181–182. 
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 A gondnokság alá helyezést az első három pontban említett esetben a bíróság mondta ki, még pedig a b) és 

c) pont esetében csak akkor, ha ezt a gondnokság alá helyezendő maga vagy pedig fel- és lemenő ágbeli 

rokonai kérték. A bíróság az említett három esetben gondnokság alá helyezés elrendelése után gondnok 

kirendelése végett a gyámhatóságot hivatalból kereste meg. Ezekben az esetekben a gondnokság alá helyezést 

a hivatalos hírlapban a gondnok kirendelésének bevárása nélkül közzé kellett tenni, és amennyiben a 

gondnokoltnak ingatlan vagyona volt, a telekkönyvbe be kellett jegyezni. 

A többi esetben a gondnokság alá helyezést a gyámhatóság rendelte el. Ismeretlen helyen tartózkodás esetén a 

gyámhatóság a távollevő rokonainak vagy azon község elöljáróságának jelentkezésére rendelte el a 

gondnokságot, melynek területén a távollevő utolsó rendes lakhelye volt, vagy amelynek területén legutóbb 

tartózkodott, vagy ahol vagyona megtalálható volt. Börtönbüntetésre ítéltek részére gondnokot a büntető 

bíróság megkeresése alapján rendelt ki a gyámhatóság. A távollévők és a börtönbüntetésre ítéltek feletti 

gondnokság önmagában a gondnokoltnak cselekvési képességét nem korlátozta. (1877:20. tc. 31−33. §§) 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/02736/pdf/VU_EPA00030_1905_23.pdf
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főrend tagsági joga. Az 1885:7. tc. kimondta, hogy a gondnokság alá helyezett főrendiházi tagok 

tagsági jogának gyakorlása a gondnokság tartama alatt szünetel, kivéve a tékozlás vagy távollét 

következtében gondnokság alá helyezetteket (11. § c) pont).1533 A főrendiház a gondnokság alá 

helyezésről nemcsak a bíróságoktól kellett, hogy értesüljön (az 1886. március 15-i igazságügy-

miniszteri rendelet értelmében), hanem a gyámhatóságoktól is. A belügyminiszter ugyanis 1886. 

május 22-i rendeletében a megyei és városi közigazgatási bizottságokat utasította, hogy 

kötelezzék a megyei, városi és községi árvaszékeket (azaz az első fokon eljáró gyámhatósági 

szerveket) arra, hogy főrendiházi tagok gondnokság alá helyezésének eseteit időről időre jelentsék 

a főrendiház elnökének.1534 A miniszteri rendeletek ellenére a hatóságok kezdetben nem 

jelentették a gondokság alá helyezési végzéseket a főrendiháznak. 1888-ban br. Vay Miklós 

főrendiházi elnök a hírlapokból szerzett tudomást arról, hogy id. gr. Esterházy Móricot1535 

elmebetegség miatt a székesfehérvári törvényszék. Az elnök Fabiny Teofil igazságügy-miniszter 

intézkedését kérte, hogy az illetékes bíróságok hivatalos értesítést küldjenek a főrendiháznak, az 

igazoló bizottság ugyanis csak ezek alapján tudta megállapítani a tagsági jog szünetelését.1536 

Fabiny „titkos rendeletben” utasította a királyi törvényszékek elnökeit, hogy „a gyámság 

[!gondnokság] alá helyezési ítéleteket időről időre közöljék a főrendiház elnökségével”.1537 A 

főrendiház 1885−1918 között Esterházyn kívül még további hat tag esetében mondta ki 

gondnokság miatt a tagsági jog szünetelését. Elmebetegség következtében elrendelt gondnokság 

következtében került sor 1888-ban gr. Török László,1538 1890-ben gr. Blankenstein Károly,1539 

                                                           
1533

 Távollét miatt gondnokság alá helyezett személynél nem volt szükség a tagsági jog szüneteltetésének 

kimondására, mert azt értelemszerűen nem gyakorolta. A tékozlás indokával gondnokoltak főrendiházi tagsága 

azonban nemcsak (mint a főrendiházi reform képviselőházi bizottsági vitájának ismertetése során említettük) 

cselekvési képességük hiánya miatt lehetett esetleg kifogásolható, hanem azért is, mert eltért a képviselőházban 

alkalmazott (későbbi) szabályozástól. Az 1874:33. tc. 10. §-a kimondta, hogy a gyámi hatalom alatt állók (csak 

az 1877:20. tc. vezette be a különbségtételt a gyámi és a gondnoki hatalom alatt állók között) választójoggal nem 

bírnak, amiből következett, hogy választhatóak sem voltak. A 1901:14. tc. 12. §-a (bármely okból történő) 

gondnokság alá helyezés esetére kimondta a képviselői mandátum megszűnését. 
1534

 A m. kir. belügyministernek 28,010. szám alatt valamennyi megyei és városi közigazgatási bizottsághoz 

intézett körrendelete a főrendiházi tagsági jog gyakorlatának időleges felfüggesztését eredményező 

gyámhatósági határozatoknak a főrendiház elnökségével leendő közlése tárgyában. In: Rendeletek tára 1886., i. 

m. 393−395. 
1535

 Id. gr. Esterházy Móric (1807–1890) az Osztrák Császárság római követe (1840-es évek), kezdeményező 

szerepet vállalt az osztrák kormány és a Vatikán közötti konkordátum előkészítésében (1855-ben). A 

Schmerling-kormány (1861–1865), majd a Belcredi-kormány tárca nélküli minisztere (1865–1866). A magyar 

országgyűlésben az osztrák–magyar kiegyezés megkötése ellen emelt szólt (1865-ben). 1871-ben visszavonult a 

politikai élettől. 1864-ben 8000 koronát adományozott a Magyar Tudományos Akadémiának. Az ő unokája volt 

Esterházy Móric (1881–1960) politikus, miniszterelnök. 
1536

 Br. Vay Miklós főrendiházi elnök átirata Fabiny Teofil igazságügy-miniszternek id. gr. Esterházy Móric 

gondnoksági ügyében. [Bp.], 1888. máj. 3. (Fogalmazvány). MOL K 3 1888-280. 
1537

 Br. Vay Miklós főrendiházi elnök köszönetét kifejező átirata Fabiny Teofil igazságügy-miniszternek. [Bp.], 

1888. máj. 8. (Fogalmazvány). MOL K 3 1888-338., 18. cs. 

Esterházy főrendiházi tagsági joga szünetelésének kimondására ld. FI 1887−1892. 3. köt. 148. sz. 254.; FN 

1887−1892. 1. köt. 1888. jún. 5. (19. ülés) 140. 
1538

 Gr. Török László (1838–1890) császári és királyi kamarás. 

Törököt a sátoraljaújhelyi törvényszék még a törvényszékeket bejelentésre kötelező miniszteri rendelet hatályba 

lépése előtt helyezte gondokság alá, a gondokság alá helyezésről Vay házelnök feltehetően szintén a sajtóból 

értesült. Az igazságügy-minisztert ebben az esetben is az ítélet megküldésének elrendelésére kérte. Br. Vay 

Miklós főrendiházi elnök átirata Fabiny Teofil igazságügy-miniszternek gr. Török László gondoksági ügyében. 

[Bp.], 1888. máj. 9. (Fogalmazvány). MOL K 3 1888-307., 18. cs. 

Török főrendiházi tagsági joga szünetelésének kimondására ld. FI 1887−1892. 3. köt. 148. sz. 254.; FN 

1887−1892. 1. köt. 1888. jún. 5. (19. ülés) 140. 
1539

 FN 1887−1892. 3. köt. 1890. márc. 11. 48. ülés 45. 

Gr. Blankenstein Károly (1814–1891) az 1887. évi országgyűlési almanach szerint tagsági jogát „nem igen 

gyakorolja, állandóan morvaországi birtokán, Battelauban tartózkodik, amely helységnek polgármestere”. 

Császári és királyi kamarási címmel rendelkezett. Családi szálak sem kötötték Magyarországhoz, felesége 

Hohenlohe Konstancia hercegnő volt. Ogy. almanach 1887., i. m. 73. 
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1905-ben gr. Degenfeld-Schonburg Imre,1540 1906-ban gr. Zay Miklós,1541 1910-ben gr. Széchényi 

Kálmán1542 tagsági jogának szüneteltetésére. 1906-ban Bubics Zsigmond kassai püspököt aggkori 

elmegyengeség miatt saját kérésére helyezték gondnokság alá.1543 Degenfeld-Schonburg 

gondnokság alá helyezése 1906. évi április 18-án megszűnt, a főrendiház tagsági jogának 

feléledését azonban csak 1907-ben mondta ki (visszamenőleges hatállyal).1544 A gondnokság alá 

helyezett főrendek gr. Török László választott tag és Bubics püspök kivételével örökös jogon 

voltak tagjai a főrendiháznak. 

 

8.2. A régi főrendiház utolsó ülése, az új főrendiház alakuló ülése 

Miután a főrendiház 1885. május 13-i ülésén jóváhagyta az örökös jogú családok, valamint azok a 

cenzust teljesítő tagjainak névsorát, a május 15-i ülésen megválasztotta a tagsági jogát 

élethossziglan megőrző ötven tagot, továbbá befejezte a képviselőház által átküldött 

törvényjavaslatok tárgyalását,1545 a május 21-i ülésen felolvasásra került az uralkodónak az 

ülésszakot berekesztő leirata.1546 Ezt követően’Sennyey Pál elnök hosszabb beszédben búcsúzott a 

régi főrendiháztól. ’Sennyey „szíve mélyéből” eredő „hódolatát” fejezte ki a „ritka és 

államéletünk évkönyveiben ragyogó fénnyel tündöklő történelmi tény” előtt, hogy a főrendiház 

„bárhonnan fenyegető nyomás nélkül, egyedül a különböző véleményeknek nemes és komoly 

tusája és mérkőzése után és – amit e helyen hálás tisztelettel kell elismerni – támogattatva az 

alkotmányos kormány és a képviselőház bölcs tapintata és mérséklete által, tagjai nagy 

                                                           
1540

 FN 1905−1906. 1. köt. 1905. febr. 18. (2. ülés) 6. 

Gr. Degenfeld-Schonburg Imre (1869–1955) versenylóistálló-tulajdonos, a Magyar Lovaregylet igazgatója volt. 

A Johannita-rend lovagjai közé tartozott. A budapesti királyi törvényszék azzal indokolta gondnokság alá 

helyezését, hogy „morphinista és hüdéses elmezavarban szenvedvén s ezen elmebetegsége miatt ügyei önálló 

ellátására képtelen”. FI 1905−1906. 1. köt. 12. sz. 12. 

A főrendiház két alkalommal is felfüggesztette rágalmazási ügy miatt mentelmi jogát. FN 1896–1901. 5. köt. 

1900. máj. 23. (65. ülés) 13.; FN 1910–1918.1. köt. 1911. jún. 30. (13. ülés) 77. 
1541

 FN 1906−1910. 1. köt. 1906. máj. 22. 2. ülés 8.; FI 1906−1910. 1. köt. 4. sz. 9. 

Gr. Zay Miklós (1864–1939) horvátországi nagybirtokos, vadászati író, de politikai témájú cikkeket is írt. 1890-

től az orosházi evangélikus egyház felügyelője. 1887-ben képviselőjelöltként lépett fel, de Tisza 

miniszterelnökkel összekülönbözött, visszalépett a jelöltségtől és kilépett a Szabadelvű Pártból. Ogy. almanach 

1892−1897., i. m. 111. 

Felesége, gr. Károlyi Margit már 1901-ben kérelmezte, hogy férjét „illusiók, hallucinatiók és téveszmék által 

jellemzett tébolyodottság” miatt helyezzék gondnokság alá, de ez csak 1904 decemberében történt meg. FI 

1906−1910. 1. köt. 24. sz. 35−39. 
1542

 FN 1910−1918. 1. köt. 1910. jún. 15. 25. ülés 80−81. 

Gr. Széchényi Kálmán (1824–1914) császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos, az iváni 

családi hitbizományok birtokosa, agrárius gazdasági író, a soproni lóversenyek egyik fő támogatója volt. Ogy. 

almanach 1901−1906., i. m. 111. 
1543

 FI 1906–1910. 1. köt. 85. sz. 214–215.; FN 1906–1910. 1. köt. 1906. júl. 3. 6. ülés 38. 

Bubics Zsigmond (1821–1907) 1886-tól novii választott püspök, 1887-től kassai megyéspüspök, 1884-től 

országgyűlési képviselő és az Esterházy-javak zárgondnoka volt. Művészettörténészi és történetírói működést is 

kifejtett. Az Esterházyak bécsi képtárát rendezte és hazaszállította; a Nemzeti Múzeum és az Egyetemi Könyvtár 

képeit és metszeteit rendezte, maga is festett (tájképeket és csendéleteket). 1893-tól levelező, 1900-tól 

tiszteletbeli tagja volt az MTA-nak. 
1544

 FI 1906−1910. 9. köt. 449. sz. 189.; FN 1906−1910. 1. köt. 1907. júl. 11. (22. ülés) 232. 
1545

 Mikszáth Kálmán a következőképpen számolt be a régi főrendiház utolsó üléseinek egyikéről: 

„Végvonaglásban van az ülésszak. Az egész helyzet olyan, mint mikor valaki már el készül menni és csomagol. 

No, még itt egy lom, ki kell seperni; amott egy törülközőkendő, no, még ezt is ki kell mosatni, ne maradjon a 

szennyesládában. A koffer már készen áll. Hanem még ide jó lesz egy szíjat varrni (ez a vízi jog), s ha már 

utazunk, ahhoz legelőször is vasút kell (ez a mátrai vasút). De mielőtt a koffert becsukják, még egyszer meg kell 

próbálni, jól jár-e a kulcsa (azaz meg kell még búcsúzóul szavaztatni a mamelukokat). Körülbelül minden rendbe 

jött. A szegedi dolog el van igazítva. Tisza Lajos újra forrásokat fakasztott a szegedieknek – ki tudja, már 

hányadszor. A főrendiházat szépen nyélbe ütötték. Meg van választva az ötven örökös tag. S valóban kellő 

tekintettel voltak őméltóságaik minden irányban.” Mikszáth Kálmán: A T. Házból. [1885. máj. 17.]. In: Mikszáth 

K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt., i. m. 212. 
1546

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. máj. 21. (46. ülés) 324. 
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többségének egyetértő hozzájárulásával” önnön magát reformálta. Figyelmeztette a tagsági 

jogukat a jövőben is megőrző főrendeket, hogy a törvényhozói jog gyakorlása kötelesség, amely 

kötelességet remélhetően a jövőben az addigiaknál buzgóbban látnak majd el a tagok. Az 

ellenzéki oldalról megfogalmazódó várakozással szemben, hogy a cenzus bevezetése a 

főnemességen belüli hasadáshoz vezet, kijelentette: „sem politikai, sem társadalmi téren 

válaszfalat képezni nem fog” a tagság adócenzushoz kötése. „Egyek maradunk érzésben és 

érdekeinkben, mint egy és ugyanazon százados, történelmi alapon gyarapodott törzsnek 

rokonágai, minden fölény követelése nélkül egyrészről, minden alárendeltség érzése nélkül 

másrészről, és kivált egyek maradunk, mint azon egy és édes hazának egyenhű és egyenrangú 

polgárai, melynek szabad alkotmánya […] a köztevékenység minden ágazatában szabad tért nyit a 

közjóra való működésben, mindazoknak, kik buzgólkodásuk, érdemök és törekvésök folytán arra 

hivatást tanúsítanak”.1547 ’Sennyey beszédéből a reformot megszavazó főrendek, a kormány és a 

„szabad alkotmány” által kínált érvényesülési lehetőségek méltatása mellett nem hiányozhatott az 

uralkodó iránti lojalitás kifejezése sem. A főrendiházi elnök szónoklatát azzal az „imaszerű 

óhajtással” zárta, hogy „az egek ura felséges urunkat és apostoli királyunkat (A ház tagjai 

felállanak.) áldja, tartsa és boldogítsa; áldja legmagasabb családja körében, népeinek 

boldogításában, melynek dicső életének percei szentelvék és áldja hazánk jólétében, 

gyarapodásában és fejlődésében. (Hosszantartó zajos éljenzés.)”1548 

A szokásoknak megfelelően az elnök szavaira a tagok nevében a római katolikus püspöki 

kar egyik tagja, ezúttal Haynald Lajos érsek válaszolt. Kijelentette, hogy „nemzetünk 

eszélyességét, élelmes voltát és szívósságát” figyelembe véve „erősen hisszük”, hogy az új 

főrendiháznak „a kormány által bölcsen tervezett, a törvényhozó testületek által nemrég 

elhatározott, s a legjobb, a legbölcsebb fejedelem által szentesített alakjában való működése is 

áldva lesz az Úrtól”. Haynald – a kormány reformjavaslatának egyik támogatója a püspöki karban 

– a régi főrendiháztól búcsúzva akarva-akaratlan annak elégtelen működését domborította ki, bár 

hangsúlyozta, hogy az intézmény működésének „tökéletlenségei s hiányai” „a haza körül szerzett 

kétségtelen érdemei értékét le nem szállíthatják”. Az érsek beszéde végén megköszönte ’Sennyey 

elnöki működését és annak a kívánságának adott hangot, hogy „megerősödött egészsége, hatalmas 

szellemi ereje és hazafiúi buzgósága még sokáig álljanak és fényesen érdemesüljenek a trón, a 

haza, a nemzet szent érdekei szolgálatában”.1549 Az elnök köszönő szavai után már csak a 

jegyzőkönyv hitelesítése volt hátra, és véget ért a háromnegyed órás ülés, a tisztán rendi eredetű 

összetételű főrendiház utolsó tanácskozása. Átadva a szót a kortárs krónikásnak: „A karzaton 

senki se nézte kimúlását, csak a nap vetette az üveglemezeken át rá fénylő, meleg tekintetét. Ez 

volt az utolsó fénysugár rajta, s azt tartom, az első is.”1550 

 Ezzel szemben az új főrendiház első, alakuló ülése előtt, 1885. szeptember 26-án „a 

karzatról száz meg száz szem” fürkészte a terembe belépőket. A Magyar Állam beszámolója 

szerint az új főrendiház alakuló ülése olyan „rendkívüli érdeklődést keltett a közönség közt”, hogy 

„[a] múzeum környékét jóval az ülés megnyitása előtt nagy tömeg foglalta el, a Sándor utcában a 

közönségtől alig lehetett mozogni. A márvány ülésterem valamennyi karzata, úgy a képviselői, 

mint a hírlapírói, valamint a közönség számára fenntartott karzatok zsúfolásig tömve voltak. 

                                                           
1547

 A korábban függetlenségi újságíró és politikus Szatmári Mór 1928-ban megjelent könyvében azt írja, hogy 

’Sennyeynek a főnemesség egységes voltára vonatkozó szavaiban „minden kétséget kizáró módon benne volt a 

rendiség fenntartásához való ragaszkodás. Ezért a kijelentésért az ellenzéki publicisztika meg is támadta 

Sennyeyt.” Szatmári szerint a főrendiház utolsó ülésén mindössze 24 főrend vett részt, ugyanő azonban az ülésen 

megjelent nevesebb politikusok között gr. Cziráky Jánost is megemlíti, aki valójában már 1884 februárjában 

elhunyt. Szatmári Mór: Az ősi főrendiház utolsó ülése. In: Szatmári M.: Húsz esztendő, i. m. 65−67. 
1548

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. máj. 21. (46. ülés) 324−325. 
1549

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. máj. 21. (46. ülés) 325−327. 
1550

 Mikszáth Kálmán: Az utolsó nap. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt., i. m. 219. 
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Számosan még jegyekkel sem juthattak be.”1551 A Pester Lloyd tudósítója ezt látva egyenesen a 

népképviselet tevékenységére irányuló figyelem csökkenésétől tartott, holott a főrendiház iránt 

tömeges érdeklődés rövid életű volt, csak a történelmi pillanatnak szólt.1552 Az esemény 

látványosság jellege magyarázza, hogy a sajtóhíradások részletesen bemutatták az ülésterem 

képét.1553 A beszámolókból megtudjuk, hogy a terem bútorzatában csak annyi változtatás 

történt,1554 hogy az elnöki emelvény előtt, ahol addig a gyorsírók ültek, két vörös selyemmel 

borított asztalkát és négy vörös, a miniszterek ülőhelyeihez hasonló karosszéket állítottak fel áll az 

esetleg megjelenő főhercegek számára, a gyorsírók asztala az elnöki pulpitus jobb oldalán lévő 

emelvényre, két kisebb [az Egyetértés szerint] gyorsírói asztal az elnöktől jobbra került 

elhelyezésre. Az előcsarnokban a karzat feljárójánál nehéz zöld függönyt helyeztek el a huzat 

megakadályozására.1555 A bíborosok és a kormány tagjai továbbra is kiemelt helyen, az elnöki 

emelvényhez legközelebb elhelyezett székeken foglaltak helyet, amiként a többi római katolikus 

megyéspüspök is megtartotta helyét (az elnökhöz viszonyított) szélső jobboldalon. A zászlósurak 

ott és abban a sorrendben ültek, mint korábban: baloldalt két egyenes padban. Az elnöktől balra 

(balközépen) az első székek az ortodox főpapok számára voltak fenntartva, mögöttük azonban 

már új tagok, a legfelső bírói fórumok képviselőinek padja állt, és közvetlenül mellettük kapott 

helyet Melczer István élethossziglan kinevezett tag, volt septemvir. A mögöttük lévő sorban 

szintén foglalkozási alapon jelölték ki azoknak a főrendeknek a helyét, akik egyúttal főispánok is 

voltak (valószínűleg azért, mert így a korábbihoz képest kevésbé kellett átalakítani az ülésrendet). 

Mellettük foglalt helyet Ráth Károly budapesti főpolgármester és Kautz Gyula, az Osztrák-

Magyar Bank alkormányzója, mindketten kinevezett tagok. A baloldal szélén a negyedik sorban 

volt a protestáns egyházak képviselőinek padja. Az élethossziglan kinevezett főrendiházi tagok 

többsége a baloldali hátsó padokban kapott helyet. Az Egyetértés nehezményezte ezt arra 

hivatkozva, hogy „[a]lkalmasint ők lesznek a főrendiházi ülések legszorgalmasabb látogatói, s a 

rendes üléseken, mikor a ház más oldalán üresek lesznek a padsorok, ez a kicsike csoport lesz a 

főrendiház – a terem hátterében”.1556 

 A jobboldalon, „mely tudvalevőleg a főrendiházi ellenzék helye” volt (Egyetértés) a kinevezett 

tagok közül egyedül Somssich Pál ült. A főrendiház legnépesebb csoportja, a cenzus alapján tag 

főnemesek jobbközépen és baloldalt foglaltak helyet. Balközépen, a cenzus alapján tag mágnások 

                                                           
1551

 A főrendiház ülése szept. 26. Magyar Állam 1885. (26. évf.) szept. 27. (7853.-265. sz.) 3. 
1552

 „Die Befürchtung, die wir in vorigen Jahren ausprechen gehört, dass nämlich das Interesse für das erneuerte 

Oberhaus die Aufmerksamkeit von der Thätigkeit der Volksvertretung ablenken werde, heute am ersten 

Lebenstage des reorganisierten Hauses schien sie vollauf begründet.” Von neuen „Magnatenhause”. Pester Lloyd 

1885. (32. évf.) szept. 26. (esti kiad.) (219. sz.) 2. 
1553

 Az Egyetértés már az ülés előtt ismertette a tanácskozóteremben végrehajtott változásokat, a többi újság az 

első ülésről szóló beszámoló keretében. [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 26. (264. sz.) 1.; [Cím 

nélkül]. Magyar Állam 1885. (26. évf.) szept. 27. (7853.-265. sz.) 2.; Az első ülések. Pesti Napló 1885. (4. évf.) 

szept. 26. (esti kiad.) (264. sz.) 2. 
1554

 A főrendiházi ülésterem 1867. évi ülésrendjére ld. az alábbi litografált kéziratot: A nagyméltóságú Főrendi 

Ház ülési termének vázlata. Összeáll. Pavlovszky Antal. Pest Muhoray Béla 1867. OSZK Kisnyomtatványtár B 

983. 

Az 1902 utáni, az Országház főrendiházi üléstermére vonatkozó ülésrendet megörökítő dokumentumot eddig 

nem sikerült feltárnunk sem az OSZK Kisnyomtatványtárában, sem az Országgyűlési Könyvtár Magyar 

Parlamenti Gyűjteményében. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában egyetlen olyan fényképet 

találtunk ebből az időszakból, amely a főrendiház Országházbeli üléstermét főrendiházi ülés idején ábrázolja. Az 

1918-ban, br. Wlassics Gyula elnöksége idején készült fotón csak az ülésterem egy része látható és ezen 

padokban is csak néhány főrend ül. (MNM Történeti Fényképtár. 72.437.) Az ülésrend pontos rekonstruálása 

tehát további kutatásokat igényel. 
1555

 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 26. (264. sz.) 1. 
1556

 A főrendiház ülése szept. 26-án. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 27. (265. sz.) 2. 

http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1354947324_705178736&DB_ID=2&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=KK%20Muhoray%20B%C3%A9la&HTML_SEARCH_TYPE=SIMPLE
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„árnyékában” ült az ötven választott főrendi tag.1557 Az ülésrend kialakítása ott, ahol nem 

támaszkodhattak a hagyományra, valószínűleg a háznagy döntése alapján történt, ő azonban, 

feltehetően figyelembe vette a tagok igényeit is.1558 

Mikszáth Kálmán leírását némely új tagnak tétova és suta viselkedéséről a terembe 

érkezését követően nem tekinthetjük pusztán az írói képzelet szülöttének.1559 Több újság is 

megörökítette ezt: a függetlenségi Egyetértés azt írta, hogy miközben „[m]indenki kíváncsi volt az 

új tagok első bevonulására, az idegen légkörben való viselkedésökre, a cenzus alapján főrendiházi 

tagsággal bíró mágnásoknak az új elemmel szemben való magatartására”, addig „az új tagok 

tartózkodó zavarral keresték helyöket, s meglátszott arcukon a pillanatnyi öröm, ha ráakadtak”, a 

konzervatív-katolikus Das Vaterland pedig arról számolt be, hogy az új tagok kezdetben némi 

„félénkséget” mutattak, de a prelátusok és az örökös tagok barátságos magatartása hatására 

hamarosan otthonosan érezték magukat.1560  

Az ülés előtti gyülekezés nem nélkülözte a színpadias jelenteket. Lehetséges, hogy csak a 

közös vidékről (Nyitra megye) származás és a hasonló működési terület volt az oka annak, hogy 

Schuszter Konstantin kassai püspök „odasietett az egyszerű protestáns főpaphoz [Geduly 

Lajoshoz, a dunáninneni egyházkerület püspökéhez], s a két egyház képviselője melegen 

üdvözölte egymást”, de a karzat, illetve a sajtó számára is üzenete volt ennek a gesztusnak. Mint 

ahogy „[j]óleső megelégedés volt észrevehető a karzatokon, mikor Trefort miniszter Gedulyhoz 

sietett és barátságos beszélgetésbe bocsátkozott vele, meg mikor Andrássy Gyula gróf Hirschler 

Ignáccal, az egyik zsidó főrendiházi taggal állott hosszabb bizalmas beszélgetésbe.”1561 Trefort és 

Geduly „barátságos beszélgetésének” politikai súlyt kölcsönzött, hogy az evangélikus püspökök 

közül Gedulyon kívül csak Teutsch püspök jelent meg az ülésen, a református egyházi vezetők 

közül pedig egyetlenegy sem (részben mert országgyűlési képviselők voltak, részben talán a 

főrendiházi tagság gyakorlásáról a felekezeten belül fennálló nézeteltérés miatt).1562 

Az új főrendiház tagjából mindössze 74 jelent meg az alakuló ülésen, igaz, ez is több, volt mint az 

a 20–25 tag, aki korábban részt vett a főrendiház ülésein. Az Egyetértés tudósítása szerint „a 

megjelentek legnagyobb kontingensét a kinevezettek és hivatali állásuknál főrendiházi tagsággal 

bíró férfiak alkották”1563 

A főrendiház alakuló ülését formalitások töltötték ki (nyilván ezért is írtak az újságok 

olyan hosszan az ülésrendről és a tagok megérkezéséről). Mikszáth beszámolója szerint: „Még 
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 „Denn hieher auf den Berg – man könnte beinahe »Mons sacer« sagen, haben sich in den Schatten der 

Magnatenvirilisten jene fünfzig Magnaten geflüchtet, die ihre zukünftige lebenslängliche Herrschaft der 

pietätvollen Rücksicht ihrer mit Glückgütern reicher gesegneten Standesgenossen verdanken.” Von neuen 

„Magnatenhause”. Abendblatt des Pester Lloyd 1885 (Nr. 219.) 26. September. 2. 
1558

 Az Egyetértés az első ülés előtt megjelent tudósításában ezt írta: „ A róm. kath. főpapok csoportja mögött 

levő helyek még nincsenek lefoglalva [kiemelés: TBV]. Itt még nincsenek nevek a padokon lévő fehér 

jegyeken.” A következő nap viszont arról számolt be, hogy Somssich Pál felvilágosítása szerint nem ő maga 

választotta a helyét, hanem „a háznagyi hivatal jelölte ki ezt is, mint a többit”. 

[Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 26. (264. sz.) 1.; A főrendiház ülése szept. 26-án. Egyetértés 

1885. (19. évf.) szept. 27. (265. sz.) 2. 

A Pesti Naplóból tudjuk, hogy „Andrássy Gyula: szokott helyén ült, mellette gr. Károlyi Alajos londoni 

nagykövettel”. Az első ülések. Pesti Napló 1885. (4. évf.) szept. 26. (esti kiad.) (264. sz.) 2. 
1559

 Mikszáth Kálmán: Az új főrendiház első ülése. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 91−95. 
1560

 „Die neuen Mitglieder hatten anfänglich einige Scheu befundet, doch kamen ihnen die »erbgesessenen« 

geistlichen und weltlichen Magnaten sofort mit grosser Freudlichkeit entgegen, so dass auch die Neulinge sich 

bald heimlich fühlen mochten.” ±: Aus beiden Häusern des Reichstages. Das Vaterland 1885. (26. évf.) szept. 

28. (266. sz.) [1.] 
1561

 A főrendiház ülése szept. 26-án. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 27. (265. sz.) 2. 

Geduly többek általi üdvözléséről a Pesti Napló is beszámolt. Az első ülések. Pesti Napló 1885. (4. évf.) szept. 

26. (esti kiad.) (264. sz.) 2. 
1562

 Az első ülések. Pesti Napló 1885. (4. évf.) szept. 26. (esti kiad.) (264. sz.) 2. 
1563

 A főrendiház ülése szept. 26-án. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 27. (265. sz.) 2. 
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ugyan üresen áll az elnöki emelvény és a jegyzők helye, de a zászlósurak padjaiból feláll Sennyei 

[!’Sennyey] Pál fekete mentében, kardosan, és síri hangon fölkéri a legöregebb főrendi tagot 

korelnöknek s a legfiatalabb négyet jegyzőknek. Zichy Ferencre jut a korelnökség,1564 […] 

csakhamar felolvassák a királyi leiratot, melyben Sennyei válik elnökké, ki nagy éljenzés közt 

foglalja el székét egy toaszt kíséretében őfelségére a királyra. Amire természetesen Haynald vág 

ki még egy toasztot a Sennyei egészségére. S ezzel az ülés véget ért. De hát mi az ördögöt 

reformáltak itt? Hiszen ez a bizonyos két toaszt keringett örökké a régi főrendiház 

munkaprogramjában is.” 1565 ’Sennyey beszéde tartalmilag is emlékeztetett az előző ülésszak 

lezárultakor mondott szónoklatára. Az új főrendiház összetételének (a magyar alkotmány 

fejlődésével összhangban álló) kettős jellegét hangsúlyozta, amikor kijelentette, hogy 

„megőriztetvén gyökereiben az ősi jogok alapjai, azok az államélet haladó fejlődéséhez képest 

módosíttattak és kiterjesztettek”. A főrendiházi elnök úgy vélte, hogy a változás az intézmény 

súlyának, tekintélyének, munkaképességének és befolyásának emelkedését eredményezi, 

ugyanakkor elősegíti, hogy az intézmény tagjai a jövőben is teljesítsék a ház „dicső hivatását”: 

„erkölcsi és alkotmányos függetlenségük” birtokában, a nemzet életének „sarkköveit” képező 

elvekhez ragaszkodva „a fenntartás és mérséklet feltételeit” „a haladó kor szellemével és 

igényeivel kapcsolatosan ápolják s előmozdítják.” Az ismét az uralkodóház iránti lojalitás 

kifejezésével záruló elnöki beszédre reflektáló Haynald bíboros kijelentette, hogy az „új erőket”, a 

főrendiházban „mindeddig tüzetesen nem képviselt különböző irányában már eddig is jelesen 

érdemesült tehetségeket” „mindenki örvendve üdvözli”, és ismét kifejezte örömét ’Sennyey elnök 

egészségének helyreállta felett.1566 A király a főrendiház egyik alelnökévé id. br. Vay Miklós 

koronaőrt (már előzőleg, 1884 februárja óta is másodelnököt), másik alelnökévé az uralkodóval és 

a Szabadelvű Párttal szembeni lojalitását már többször bizonyító Szlávy József koronaőrt nevezte 

ki. A főrendiház alakuló üléséről szóló beszámolók többnyire megelégedtek az ülés előtt és alatt 

történtek részletes bemutatásával. A kivételek közé tartozott a Pesti Napló, amely a tudósításhoz 

értékelő megjegyzést is fűzött, kijelentette, hogy a főrendiház mostani ülésszakával a 

„Magyarország alkotmányos életének új korszaka nyílt meg”1567 és a Pester Lloyd, amely 

hangsúlyozta a tagság összetétele megváltozásának történelmi jelentőségét.1568 

Mivel a reform következtében a főrendiház tagságának összetétele módosult, 1885 őszén 

(a válaszfelirati bizottság kivételével) a ház összes állandó bizottságát (köztük a mentelmi 

bizottságot is, amelyet egyébként csak országgyűlésenként, nem pedig ülésszakonként 

választottak újjá), valamint a főrendiház által az országos bizottságokba (a delegációba és a függő 

államadósságok ellenőrzésére kiküldött országos bizottságba) és az országos fegyelmi bíróságba 

delegált tagokat is újjáválasztották.1569 

                                                           
1564

 A ház legidősebb tagja, az 1802-ben született br. Vay Miklós koronaőr betegségére hivatkozva távol maradt, 

a korban utána következő, 1806-ban született Szőgyény-Marich László főtárnokmester, arra hivatkozva, hogy 

későn kapta meg az értesítést, a korelnökség vitelét nem vállalta, így a tisztséget az 1811-ben született gr. Zichy 

Ferenc töltötte be, aki korábban Konstantinápolyban az Osztrák–Magyar Monarchia követségének helyettes 

vezetője volt, 1888-tól pedig tárnokmester lett. A főrendiház ülése szept. 26-án. Egyetértés 1885. (19. évf.) szept. 

27. (265. sz.) 2. 
1565

 Mikszáth Kálmán: Az új főrendiház első ülése. In: In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 

94−95. 
1566

 FN 1884−1887. 2. köt. 1885. szept. 26. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 1. ülés) 4. 
1567

 Az első ülések. Pesti Napló 1885. (4. évf.) szept. 26. (esti kiad.) (264. sz.) 2. 
1568

 „[…] da zeigt es sich, dass das neue Haus trotz des Namens, […] kein »Magnaten«, sondern ein veritables 

und demokratisches Oberhaus sei”. Von neuen „Magnatenhause”. Pester Lloyd 1885. (32. évf.) szept. 26. (esti 

kiad.) 2. 
1569

 FN 1884−1887. 2. köt. 1885. szept. 26. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 1. ülés) 2.; FN 1884−1887. 2. köt. 1885. okt. 8. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház 

megalakulásától számított] 5. ülés) 1–15. 
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A főrendiház üléseinek számozása, amely máskor egy-egy országgyűlés alatt folyamatos volt, 

1885 őszén újrakezdődött, majd az 1885. őszi ülésszak naplói és a kapcsolódó irományok is új 

kötetben jelentek meg (egyébként az új ülésszak nem törvényszerűen járt új kötettel). A 

főrendiházi napló és irományok kötetszámozása viszont nem indult újra (ez nem is volt indokolt, 

hiszen a ciklus folytatódott), és az ülések sorszámozásával ellentétben (valószínűleg gyakorlati 

okokból) a főrendiházi irományok számozása sem indult újra, hanem folytatták az első 

ülésszakban megkezdett számozást. 

  

                                                                                                                                                                                     
Az október 6-i ülésen megválasztásra került egy, az új házszabályok kidolgozásával megbízott 15 tagú ad hoc 

bizottság is. 
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III. A főrendiház működésének intézményi keretei és tényezői 

 

9. A főrendiház jog- és hatásköre 

 

Az 1885:7. tc. kimondta, hogy „[a] főrendiház jogköre az, ami volt, a kezdeményezésre is marad 

az eddigi gyakorlat addig, míg az iránt, hogy mely ügyek legyenek a törvényhozás mindkét 

házában, s melyek kizárólag a képviselőházban kezdeményezhetők, külön törvény nem 

intézkedik.” A főrendiház jogköre, mint ismeretes, nem került tételes szabályozásra a dualizmus 

időszakának folyamán. A politikai vezetőréteg a törvényi szabályozás által teremtett merev 

keretrendszer alkalmazása helyett azt az id. gr. Andrássy Gyula által 1885-ben hangoztatott elvet 

követte, mely szerint „[n]em kell a főrendiház hatáskörének más korlát, mint az, mely úgy is 

megvan, a képviselőház, a kormány, a közvélemény és netalán még a korona ellenkező nézetének 

természetes súlyában”.1570 Az alábbiakban röviden áttekintjük a főrendiháznak a dualizmus 

kormányzati rendszerének keretei között elfoglalt helyét, jogait az uralkodó személyével 

kapcsolatban, törvényhozási, valamint bíráskodási jogkörét. 

 

A főrendiház helye az alkotmányos és politikai hatalmi tényezők viszonylatrendszerében 

Andrássy 1885-ben az írott jogi szabályozás szükségtelenségére vonatkozó kijelentéséhez 

hozzátette: „a törvényhozás minden tényezőjének joga csak akkor van gyakorlatilag biztosítva, ha 

egyik sem majorizálhatja a másikat, hanem mindnyájan kénytelenek egymással megalkudni.”1571 

Az újkori parlamentarizmus keretei között a kormány–képviselőház–felsőház 

kapcsolatrendszerben a felsőház általános szerepköre inkább a korrekció, nem pedig a 

kezdeményezés és irányítás volt. Ez a folyamat azonban Magyarországon már a népképviselet 

1848. évi bevezetése előtt, a 18. században megkezdődött, amikor a követek táblája magát a 

nemzet (ti. a rendi natio) kívánságainak és sérelmeinek kifejezőjének tekintve átvette a politikai 

vezető szerepet.1572 Az 1848:5. tc. az alsótáblát népképviseleti alapra helyezte, miközben a 

felsőtábla összetétele nem változott. Ez és a parlamentnek felelős kormány, továbbá a (legalábbis 

elviekben) parlamentáris monarchia bevezetése a képviselőház politikai súlyának további 

növekedését eredményezte. Ugyanakkor tovább élt az országgyűlés egységességéről a rendi 

korszakban kialakult felfogás, mely szerint az országgyűlés két táblára való szétválása ellenére 

továbbra is egy test, a nemzet, az országlakók összességének képviselete maradt.1573 Ferdinandy 

Géza alkotmányjogi összefoglalásában 1902-ben úgy értékelte a két ház viszonyát, hogy „ma is 

csak együtt képviseli[k] a nemzet egyetemét, a szent korona tagjainak összességét[!], az ország 

egész testét; mert mind a két tábla, eltekintve attól, hogy a törvénykezdeményezés ma is a 

nagyobb politikai súlyú képviselő táblát illeti, az országgyűlésnek két egyenlő jogú s független és 

felelőtlen testülete, melyek ugyanazon jogokat gyakorolják, s a legnevezetesebb közjogi 

actusoknál csak együtt vagy egymással egyetértőleg járhatnak el mint országgyűlés”.1574 Az újabb 

jogtörténeti szakirodalomban Szente Zoltán, más oldalról közelítve a kérdéshez, szintén azt 

hangsúlyozta, hogy az országgyűlés „közjogi értelemben egységes szerv volt, még ha két részre 

tagolódott is”.1575 Fedinandy az egység elvéből vezette le a főrendiház képviselőházzal 

egyenrangú részvételi jogát egyes „kormányzati cselekményekben”. A képviselő- és a főrendiház 
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közös aktusa volt a királykoronázás, a hitlevél szövegének megállapítása, a koronaőrök 

megválasztása a király által állított jelöltek közül (és esetleges felmentésük a királlyal 

együttműködve). A két ház együttműködött országos bizottságok megalakításában, országos 

határozatok alkotásában, a törvényjavaslatok megszavazásában, az Állami Számvevőszék 

elnökségére történő jelölésben.1576 Ez utóbbi tevékenységekben azonban már a két ház eltérő 

súlya is kifejeződött, például az országos bizottságokba küldendő tagoknak a képviselőház javára 

eltérő számában, vagy abban, hogy a számvevőszéki elnökségnél a jelöltállításban a 

képviselőházé volt a kezdeményezés joga (1870:18. tc. 6. §). Mint Péter László felhívta arra a 

figyelmet, hogy az az 1867 decemberében lezajlott incidens, „melynek során a főrendiház elnöke 

szükségesnek érezte hangsúlyozni a két ház egyenrangúságát, és visszautasította azt, hogy a 

felsőház pusztán az alsóház árnyéka legyen, jól mutatja, milyen nagy mértékben csökkent a 

felsőház hatalma”.1577 Ehhez hozzátesszük, hogy a dualizmus időszakában a későbbiek folyamán 

számos hasonló eset fordult elő, amikor a főrendek a főrendiház alkotmányos egyenrangúságára 

hivatkozva kifogásolták a törvényjavaslatok tárgyalására rendelkezésre álló idő rövidségét. A 

főrendiház ragaszkodását jogaihoz (legalább is az elvi deklarációk szintjén) 1865–1918 között 

további példák is bizonyítják. Így a főrendiház 1868-ban az alföld-fiumei vasútról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor jegyzőkönyvileg kifejezte, hogy olyan elvi (törvényhozási 

intézkedésre irányuló) következményekkel bíró határozatot, amelyet a képviselőház a 

főrendiházzal való előzetes egyeztetés nélkül hozott, a főrendiház nem tekinti (közjogi 

jelentőségű) országos határozat alapjának, csak a két ház közti megállapodásnak.1578 1870-ben a 

főrendiház a képviselőháznak az 1868. évi állami zárszámadás elfogadására vonatkozó határozata 

tárgyalása során jegyzőkönyvbe vette azon óhaját, hogy jövőre a zárszámadások vizsgálatát ne a 

képviselőház, hanem (azaz a két ház által választott) országos bizottság végezze.1579 A főrendiház 

ezen kérését azonban a kormány, illetve a képviselőház nem méltányolta. Ismeretes, hogy az 

Állami Számvevőszék felállításakor a főrendiház (a korábbi országos szintű hivatalok, 

méltóságok betöltésénél, országos bizottságok és küldöttségek kiküldésénél alkalmazott eljárást 

analógiaként felhozva) jogot kívánt magának a jelöltállításban. Ezzel szemben a képviselőház 

központi bizottsága ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselőház egyedül állítsa a három jelöltet.1580 

A képviselőházban végül Deák Ferencnek a főrendek kívánsága méltánylása melletti felszólalása 

vezetett csak a módosítás elfogadásához.1581 Az 1885 utáni időszakban is előfordult, hogy a 

főrendiház jogfenntartó nyilatkozatot tett. 1903 októberében a Khuen-Héderváry-kormány 

kinevezéséről szóló királyi leirat főrendházi felolvasását követően az új miniszterelnök engedélyt 
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kért arra, hogy a kormány programját a főrendiház következő ülésén adhassa elő,1582 amit a 

főrendiház jóváhagyott.1583 A következő ülésen azonban a kormány tagjai közül senki nem jelent 

meg, és nem került sor a kormányprogram ismertetésére. Gr. Csáky Albin főrendiházi házelnök 

kijelentette, hogy „ez az eset praecedensül egyáltalában nem szolgálhat és semmi tekintetben sem 

prejudicálhat a főrendiház törvény és gyakorlat által megállapított jog- és ügykörének”.1584 A 

főrendiház rövidesen elégtételt nyert, amennyiben a következő miniszterelnök, gr. Tisza István 

1903. november 4-én (a szokástól eltérően) először a főrendiházban ismertette kormánya 

programját.1585 Tisza eljárásának azonban nem vagy nem pusztán az elégtétel-adás volt az 

indítóoka. A képviselőházban a főrendiház ülése előtt az ellenzék ismét zajongással fogadta az új 

kormányt: Tisza ezért eltekintet a kormányprogram képviselőházi ismertetésétől, és csak a két 

nappal későbbi ülésen mondta el programbeszédét.1586 A főrendiház nemcsak a kormány felé, 

hanem kifejezetten a képviselőházzal szemben is, 1885 után is kifejezésre juttatta az alkotmányos 

egyenjogúság érvényesülésére vonatkozó igényét. 1910 januárjában, Khuen-Héderváry Károly 

második kormányának bemutatkozását követően a képviselőház ellenzéki többsége vitát kezdett a 

kinevezési leirat elfogadásáról, és ennek következtében nem küldte át a leiratot a főrendiháznak a 

kormány ottani bemutatkozását megelőzően. A főrendiház gr. Tisza István indítványára határozat 

formájában óvást emelt „a főrendiház alkotmányos jogkörét sértő” eljárás ellen, valamint felhívta 

a képviselőház elnökségét, hogy „magát az illetékes tényezőkkel érintkezésbe téve, jövőre oly 

eljárási módban megállapodni szíveskedjék, amely hasonló esetek ismétlődésének elejét 

vegye”.1587 Tisza indítványa hátterében a képviselőházi többséggel szemben elfoglalt politikai 

álláspontja állt, a képviselőház mulasztása alkalmat kínált számára a Khuen-Héderváry-kormány 

képviselőházi ellenzékének alkotmányos diszkreditálására. Az indítvány azonban nem politikai, 

hanem elsősorban az alkotmányos eljárás védelmére vonatkozó tartalma miatt nyert többséget. Ezt 

bizonyítja, hogy a főrendiház a következő ülésen a Khuen-Héderváry-kormány eljárása ellen is 

tiltakozott. Gr. Hadik János indítványára óvást emelt amiatt, hogy a kormány (miután a 

képviselőház bizalmatlansági határozatot hozott ellene) az ex lex állapot dacára elnapolta az 

országgyűlést.1588 

 A 20. század eleji közjogi szakirodalom a két ház jogi egyenjogúsága mellett a két kamara 

szervezetéből eredően eltérő hivatását, „munkamegosztását” is hangsúlyozta. E felfogás szerint a 

képviselőház összetétele kifejezi az ország pártviszonyait, ez a politikai pártok küzdelmeinek 

állandó színhelye, a nemzeti közakarat, a többségben levő párt akarata itt hívebben nyilatkozik 

meg, mint a főrendiházban. Ennélfogva a képviselőház hivatott a kormány működésének 

befolyásolására és ellenőrzésére, a napi politikai áramlatoktól, pártküzdelmektől távolabb álló 

főrendiház viszont alkalmasabb arra, hogy az alkotmány őre legyen, korlátozza a könnyelmű és 
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radikális irányú alkotmánymódosító politikai mozgalmakat, és bírája legyen a vád alá helyezett 

minisztereknek.1589 

 A főrendiház legitimitása az uralkodótól származott, amennyiben az intézmény minden 

tagja közvetlenül vagy közvetve az uralkodótól nyerte törvényhozói felhatalmazását. A korona 

„azon hatalom-forrás […] melyből a főrendi ház tagjai törvényhozói jogosultságuk első 

keletkezését származtatják” – határozta meg 1872-ben egy főrendiházi bizottsági jelentés az 

intézmény alkotmányos alapját.1590 Az 1885. évi reform a főrendiháznak ezt a legitimitását 

lényegében érintetlenül hagyta. A tagsági jog uralkodói adományból, kinevezésből eredése az 

alkotmányos monarchia rendszeréből következően a gyakorlatban a kormány nagymértékű 

befolyását jelentette a tagság összetételére (a protestáns egyházi vezetők kivételével a tagság 

valamennyi csoportjánál a kormánynak befolyása volt a tagsági jog vagy az annak alapját képező 

jogcím adományozására). Ennek súlyt kölcsönzött vagy legalábbis kölcsönözhetett, hogy 

Magyarországon az uralkodónak széles jogköre volt a kormányzati, törvényhozási tevékenységbe 

történő beleszólásra. Ugyanakkor az országgyűlés is rendelkezett (rendi eredetű) jogokkal az 

uralkodóval kapcsolatban, amely jogok gyakorlásában a főrendiház is részt vett. 

 

Az uralkodóval és a kormánnyal kapcsolatos jogok 

A magyar országgyűlésnek alkotmányos szempontból kiemelkedő jelentőségű, de gyakorlati 

szempontból részben formális jogai voltak a trónutódlással és a királykoronázással kapcsolatban. 

Így feladatkörébe tartozott annak megállapítása, hogy kit illet a törvény értelmében a korona, és 

hogy megfelel-e a koronázásra jelölt az 1723. évi trónöröklési törvényekben megállapított 

feltételeknek. Az országgyűlés jogkörébe tartozott az intézkedés interregnum esetén a király 

személyének helyettesítéséről. A fenti jogkör az országgyűlés egészét illette meg, abban a 

főrendiház is részesült. A király személyének interregnum esetén való helyettesítésére a 

korszakban nem került sor, szemben az országgyűlés koronázási jogával, valamint a király által 

koronázása előtt az ország számára adott hitlevél és a koronázási eskü szövegének 

megállapításával. A hitlevél és az eskü szövegére mind 1867-ben Ferenc József, mind 1916-ban 

Károly koronázása előtt a képviselőház és a főrendiház által választott tagokból álló országos 

bizottság készített javaslatot, amelyet azután először a képviselőház, majd a főrendiház is 

határozatként elfogadott. A főrendiház alkotmányos jogköréhez a formák terén is megvalósuló 

ragaszkodást mutatja, hogy 1867-ben gr. Cziráky János főrendiházi alelnök kifogásolta, hogy a 

hitlevél megfogalmazására kiküldött országos választmány a jelentését a képviselőházzal 

egyidejűleg nem továbbította a főrendiháznak. Cziráky ugyanakkor nem vonta kétségbe a 

képviselőház jogát az elsődleges tárgyalásra.1591 A főrendiház 1867. június 4-i ülésén vita nélkül 

fogadta el a hitlevél és az eskü az országos bizottság által kidolgozott és a képviselőház által már 

jóváhagyott szövegét.1592 A főrendiház plénuma 1916 decemberében azonban, noha a hitlevél és 

eskü szövege ugyanolyan előzményt követően került eléje, mint 1867-ben, ezúttal élt tárgyalási 

jogával.1593 Miután gr. Hadik János a hitlevélre vonatkozó bizottsági javaslattal szemben közjogi 

kifogásokat fogalmazott meg, vita fejlődött ki a hitlevél több pontjáról Hadik, gr. Tisza István 

miniszterelnök, Baltazár Dezső és Csernoch János hercegprímás (a hitlevél szövegét szerkesztő 
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országos bizottság elnöke) részvételével. A tárgyalás során Hadik ugyan módosító indítványokat 

is benyújtott, felszólalásának azonban valójában inkább csak politikai figyelemfelhívó jellege 

lehetett, mert a parlamenti ellenzék részéről korábban már az országos bizottságban és a 

képviselőházi tárgyaláskor megfogalmazott, de a többség által nem támogatott indítványokat 

ismételt meg.1594 Az 1916. december 20-i főrendiházi ülésen a koronázásban közreműködő 

nádorhelyettes megválasztása kapcsán a hitlevél vitájánál is nyilvánvalóbban mutatkozott meg, 

hogy a főrendiház alkotmányos jogai feletti őrködésként beállított fellépés mögött esetenként a 

kormánnyal szembeni politikai indíttatású támadás állt. Hadik János azon eljárást, hogy a 

képviselőház a főrendiház közreműködése nélkül határozott Tisza István miniszterelnök 

nádorhelyettessé választásáról, „a főrendiház jogait mélyen sértőnek” nyilvánította. Indítványozta, 

hogy a főrendiház ne járuljon hozzá a képviselőház döntéséhez, hanem mondja ki, hogy „a 

koronázás alkalmával a nádori teendők elvégzésére megbízandó férfiú választásában részt akar 

venni és nem elégedhetik meg azzal, hogy e kérdésben csak vétójoga legyen”. Hadik indítványa 

hátterében nem annyira a főrendiház közjogi pozíciója miatti aggodalom, hanem inkább Tiszával 

szembeni oppozíciója állt (Hadik a képviselőházi ellenzékhez hasonlóan József főherceget kívánta 

a nádorhelyettesi feladat ellátására megválasztani). Az 1916-ban követett eljárás formailag 

megegyezett az 1867. évi nádorhelyettes-választással (ráadásul akkor is a miniszterelnököt, gr. 

Andrássy Gyulát bízták meg a nádor helyettesítésével). Hadik ezért azzal érvelt, hogy 1867-ben a 

tényleges eljárás más volt, mint 1916-ban, mivel Deák Ferenc a képviselőházi választás előtt 

előzetesen értekezett a főrendiház tagjaival. Ez az érvelés azonban nem győzte meg a főrendek 

többségét, Hadik indítványa 70:15 arányban leszavazásra került.1595 

 A parlamentnek felelős kormányzás bevezetése az országgyűlés új jogainak bevezetését is 

eredményezte. A főrendiháznak a kormány tevékenységével kapcsolatos jogait a későbbiekben 

részletesen vizsgáljuk.1596 Itt csak megemlítjük, hogy az 1848:3. tc. a miniszterek felelősségéről 

kimondta: az országgyűlés a kormány tevékenységét „úgy a törvényesség, mint a politikai 

célszerűség szempontjából is ellenőrzi”, és „[e] tekintetben az országgyűlésnek mind a két tábláját 

ugyanazon jogok illetik, mindazonáltal, mivel a politikai súly a nép választott képviselői által álló 

képviselő táblánál van, ez utóbbi van különösen hivatva a kormányzat ellenőrzésére”. Az 

országgyűlés valamennyi tagját megillette az interpelláció, illetve a költségvetés 

megszavazásának vagy elvetésének joga. A kormány jogi felelősségre vonásában is a két háznak, 

de a feladatot megosztva kellett eljárnia: a miniszterek vád alá helyezésének joga a képviselőházat 

illeti meg, a vádper bírósága a főrendiházból alakul meg. 

 Az országgyűlés rendi eredetű jogai közé tartozott a nemzet kívánatainak felirat 

formájában a király elé terjesztése. Az alkotmányos parlamentarizmus keretei között ez a jog 

módosult, közvetetté vált, amennyiben a parlamentnek felelős kormány feladata volt a nemzeti 

kívánalmak közvetítése az uralkodó felé. Az uralkodóhoz intézett felirat, mint az országgyűlés és 

a király kapcsolattartásának formája azonban néhány speciális helyzetre korlátozva fennmaradt. A 

főrendiház hivatásához hozzátartozott, hogy politikai válsághelyzetben a kormányzati tényezők 

között közvetítsen, és ennek keretében a kibontakozás érdekében felirat formájában az 

uralkodónál interveniáljon. Annak megítélése azonban erősen a főrendek politikai nézeteitől, 

pártszimpátiájától függött, hogy az adott helyzetben szükséges-e a főrendiháznak az uralkodóhoz 
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 Az országgyűlés (főrendiház) a kormány-ellenőrző feladatkörének egyes aspektusaival A főrendiház mint 
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újkori m. parl., i. m. 59. 
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intézendő felirat végső eszközéhez nyúlnia, illetve milyen irányban foglaljon állást. 1899 

januárjában, a költségvetési ex lex állapot bekövetkeztét követően a gr. Széchényi Imre által 

benyújtott indítvány, amely az alkotmányos állapotok mielőbbi helyreállítására kívánta felkérni az 

uralkodót, nem nyerte el a főrendek többségének támogatását.1597 1905 júniusában a főrendiház 

többsége a kormánnyal szembeni bizalmatlansági határozatot megszavazta, októberben viszont a 

királyhoz intézendő, az elnapolás ellen tiltakozó feliratot már nem.1598 1918 áprilisában a 

főrendiház az országgyűlés feloszlatása ellen, a kormány és a képviselőházi ellenzék választójogi 

megállapodása mellett foglalt állást. Ezt az elvi állásfoglalást a törvényhozás valamennyi 

tényezőjéhez, tehát az uralkodón kívül a kormányhoz és a képviselőházhoz is intézte, ennél fogva 

formája nem felirat, hanem határozat volt.1599 

 Az országgyűlés számára válsághelyzeteken kívül is fennmaradt egy közvetett lehetőség 

arra, hogy felirati formában hangot adjon saját, illetve közvetve a nemzet kívánalmainak. Mint 

ismeretes, az uralkodó (vagy megbízottja) a mindenkori miniszterelnök által az országgyűlés 

részére készített munkatervet trónbeszéd formájában közölte az törvényhozással. A munkatervet a 

két ház a válaszfelirati vita során tanácskozás és határozathozatal tárgyává tette, és a 

válaszfeliratban kifejezésre juttatta, hogy a többség a munkatervvel egyetért és támogatja a 

kormányt a megvalósításban.1600 A válaszfelirat a kormánnyal, annak programjával kapcsolatban 

elfoglalt többségi álláspont kifejezése mellett lehetőséget adott a trónbeszédben szereplő tárgyak 

kiegészítése vagy kihagyása útján a nemzeti érdeknek vagy a nemzet kívánságának tartott 

kérdések felvetésére. A felsőház házszabályai 1848-ben kimondták, hogy az országgyűlés két 

háza külön készít válaszfeliratot a trónbeszédre (FHSZ 1848. 58. §). A főrendek ezt az elvet 

követve a képviselőházétól külön készített feliratban válaszoltak a trónbeszédre 1848-ban,1601 

1866 februárjában1602 és 1869-től kezdődően minden országgyűlés elején. 

 Szintén a közérdek képviseletében való fellépésre adott lehetőséget a törvényhozási 

kamarák számára az egyesek vagy testületek által az országgyűléshez intézett kérvények 

tárgyalása, illetve továbbításuk a kormány felé tömeges kérvényezés esetén. A főrendiházhoz 

nagyságrendekkel kevesebb kérvény került benyújtásra, mint a képviselőházhoz. Az 1890-es 

években az egyházpolitikai konfliktus idején tapasztalható (részben a főrendek által szervezett) 

nagyobb arányú kérvényezési mozgalom azonban mutatja, hogy a második kamarának is élt ez a 

jogköre, bár hatása (mint a korszakban a képviselőházhoz intézett kérvényekhez hasonlóan) a 

kormányzati politikát nem befolyásolta.1603 

 

A főrendiház törvényhozói jogköre 

A főrendiházi törvénykezdeményezés kérdése 

1885 előtt az volt az általánosan elterjedt álláspont, hogy a főrendiház nem rendelkezik 

törvénykezdeményezési joggal. A képviselőházi politikusok1604 mellett maguk a főrendek is 

osztották ezt a nézetet. 1870-ben a főrendiház Deák-pártjában azzal indokolták, hogy a 
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belügyminiszterhez intézik javaslatukat, hogy „a főrendek országos gyakorlat szerint nyilvános és 

forma szerinti kezdeményezési joggal jelenben nem bírnak”.1605 Mailáth György főrendiházi 

elnök is osztotta ezt az álláspontot. 1872-ben gr. Pongrácz Károly rövid törvényjavaslatot nyújtott 

be a Ludovika Akadémia jó eredménnyel végzett növendékeinek a közös hadseregbe soroztatás 

alól való felmentése tárgyában. Mailáth György házelnök a szavazás előtt a következő indoklással 

tagadta meg az indítványozótól az újbóli hozzászólás lehetőségét, hogy „a méltóságos főrendiház 

eddigi törvényes gyakorlat szerint törvényjavaslatok initiálására hivatva nincs, hanem igenis teljes 

joga van méltóságodnak, halasztási, illetőleg felfüggesztési indítványt tenni, mely oda céloz, hogy 

mielőtt az általa kívánt specificus törvényes intézkedések életbe léptettetnének, addig a magyar 

Ludovika Akadémia felállítására vonatkozó törvényjavaslatok tárgyalás alá ne vétessenek”. 1606 

A törvénykezdeményezéssel érintkezett az a kérdés, hogy a törvényjavaslatok az országgyűlés 

melyik házában kerülnek benyújtásra (a kormány által), melyik kamara tárgyalja őket elsőként. 

Az 1848:3. tc. csak a költségvetési és a zárszámadási javaslatok esetében írta elő, hogy azokat a 

képviselőházban kellett benyújtani (34. §). Habár fennállt a lehetősége, hogy a kormány a 

törvényjavaslatokat a főrendiházban terjessze az országgyűlés elé, a kormányok nem éltek ezzel. 

A főrendiházi reformtörvény-javaslatban szerepelt, hogy a kormány javaslatait közvetlenül a 

felsőházban is benyújthatja, és tartalmazta a második kamara korlátozott törvénykezdeményezési 

jogának kimondását is. Tisza a törvényjavaslatok felsőházi benyújtásának bevezetését a 

törvényhozási munka meggyorsításának előmozdításával indokolta. A kezdeményezési jog 

becikkelyezése mellett azzal érvelt, hogy a gyakorlat szerint sohasem volt a második kamarának 

törvénykezdeményezési joga, ugyanakkor törvényben nincs szabályozva ez a jogkör („törvény 

sem arra, hogy lehessen kezdeményezés a felsőházban, sem arra, hogy ne lehessen, nincs”).1607 Az 

ellenzéki képviselők kétségbe vonták a főrendiház kezdeményezési jogát. A mérsékelt ellenzéki 

Grünwald Béla Tisza álláspontjával szemben a szokás jogérvényét hangsúlyozta. Álláspontja 

szerint a törvénybeli szabályozás hiányát „pótolta a szokás; szokás, mely mai napig él a két tábla 

elemeinek különválása első napjától kezdve, melyet majdnem három századon keresztül soha 

ellenkező gyakorlat félbe nem szakított, s ezért ma is oly érvényes jogszabály, mint az írott jog 

bármely más érvényben levő szabálya”.1608 Tisza javaslatát saját pártja sem fogadta lelkesedéssel: 

mint láttuk, a többség a főrendiház kezdeményezési jogának törvénybe foglalását úgy fogadta el, 

hogy az eredeti javaslathoz képest további megszorításokat vezetett be.1609 A főrendiház azonban 

a törvényjavaslatot a (korlátozott) kezdeményezési jogot kimondó rész kihagyásával szavazta 

meg, ezt a módosítást a képviselőház is elfogadta, s végül ez került be a törvénybe is.  

 A kezdeményezési jogkör 1885-ben kilátásba helyezett törvényi szabályozására a 

későbbiek folyamán nem került sor. Ernuszt Kelemen 1901-ben azzal kapcsolatban mondott 

szavait, hogy miért ellenzi, hogy a főrendek akár érintőlegesen is a kezdeményezési jog 

kérdésével foglalkozzanak, rávilágítanak arra is, hogy miért maradt el a törvényi szabályozás: 

„Nem tartom helyesnek, hogy efelett vitát kezdjünk és ebbe mélyebben belemenjünk, mert ez 

minden esetre okot adna arra, hogy ez a kérdés a képviselőházban is felkaroltatnék, és azt 

gondolom, hogy lényegesen eltérő nézetek fejlődnének ki ebben a kérdésben. [kiemelés: 

TBV]”1610 A kezdeményezési jog törvényi rendezésének hiányából következően 1885 után 
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továbbra is felmerültek eltérő értelmezések.1611 1908-ban gr. Żeleński Róbert sajátos, kerülő úton 

próbálta elérni a nyerészkedést tiltó tőzsdetörvény megszületését. Indítványozta: a főrendiház 

utasítsa a kormányt, hogy az általa (ti. Żeleński által) javaslatba hozott szöveget a 

törvényjavaslatként benyújtsa a képviselőházban. Wekerle miniszterelnök sietett kijelenteni, hogy 

„tökéletesen közömbös, miként méltóztatnék e kérdésben határozni, mert a törvényjavaslat 

előkészítésében saját meggyőződésünk fog bennünket irányítani”. A főrendiház Żeleński 

indítványát egy (elnöki) szavazattal leszavazta.1612 

 1885 után nem történt változás a törvényjavaslatok kormány általi benyújtásában sem: 

továbbra is fennállt annak lehetősége, hogy a kormányok javaslataikat a büdzsével kapcsolatos 

indítványok kivételével a főrendiházban nyújtsa be, de 1885–1918 között sohasem került sor erre, 

annak ellenére, hogy külföldi (angliai) példák voltak erre és esetenként egyes főrendek is tettek 

erre vonatkozóan javaslatot. Gr. Esterházy János 1901-ben a képviselők összeférhetetlenségét 

szabályozó törvényjavaslat tárgyalása során javasolta, hogy a kormány a főrendek 

inkompatibilitására vonatkozó törvényjavaslatot majd először a főrendiházban terjessze be. Gr. 

Keglevich István 1904-ben javasolta, hogy az állami gépezet folyamatos működésének fenntartása 

érdekében az olyan törvényjavaslat, „amely hónapokon át hever a törvényhozás házában, azon idő 

alatt a másik házban is tárgyalható legyen”. A képviselőházi obstrukció hatásának csökkentését 

célzó javaslata gyakorlati kivitelezésének módját azonban nem részletezte, és indítványt vagy 

határozati javaslatot nem nyújtott be.1613 

1901-ben gr. Zichy Nándor, a főrendiházi ellenzék vezető politikusa és Széll Kálmán 

miniszterelnök ugyanazon okból tartotta elfogadhatatlannak, hogy a kormány a főrendiházban 

tegye meg előterjesztését. Széll kijelentette, hogy az „teljesen szokatlan, közjogilag absolute 

gyakorlatban nem levő”, „a parlamenti felelős kormány eszméjével a kétkamarás rendszer teljes 

érvénye mellett össze nem egyeztethető” eljárás lenne.1614 Ebben a kérdésben tehát 

meghatározónak bizonyult az a felfogás, amely a törvényhozási kamarák és a kormány 

kapcsolatrendszerében a képviselőháznak többletjogot biztosított a nem népképviseleti alapon 

szervezett másik kamarával szemben. Hozzátesszük, hogy a főrendiháznak tulajdonított 

(felül)bíráló hivatással is ellenkezett volna, hogy a törvényjavaslatot elsőként a második kamara 

tárgyalja. Az 1926-ban létrehozott felsőház jogköre viszont már jelentősen módosult a 

főrendiházéhoz képest. Az 1926:22. tc. kimondta, hogy a törvénykezdeményezés joga a felsőházat 

is megilleti, és a kormány törvényjavaslatait (a költségvetési és a zárszámadási javaslatok 

kivételével) a felsőházban is benyújthatja, ugyanakkor a második kamara számára csak 

felfüggesztő erejű vétójogot adott (30–31. §§) 

 A dualizmus időszakában Ausztriában a törvényhozás két kamarája szintén egyenrangú 

volt abban a tekintetben, hogy a birodalmi képviseletről szóló 1867. évi alaptörvény a kamara 

megjelölése nélkül tartalmazta, hogy a kormány indítványait törvényjavaslat formájában a 

Birodalmi Tanácsban nyújtja be és a Reichsratnak joga van arra, hogy törvényjavaslatokat tegyen 

a hatáskörébe tartozó témákban. Az alaptörvény kimondta, hogy minden törvényhez mindkét ház 
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hozzájárulására és az uralkodó általi szentesítés szükség volt. A törvény azonban a költségvetési 

és az újoncozási törvények esetében speciális szabályt tartalmazott: ha nem jött létre megegyezés 

a két kamara között az összeg, illetve a kontingens felemelésének mértékéről, a két érték közül az 

alacsonyabb számított érvényesnek.1615 

 

A főrendiház vétójoga és módosítási joga 

Szijártó M. István az országgyűlés két táblája közötti erőviszonyok 18. században megkezdődött 

eltolódásának bizonyítékaként említette, hogy 1825-re „a valaha az alsótáblával egyenrangú 

felsőtábla hatalma a vétójogra zsugorodott”.1616 Kecskeméti Károly ezzel szemben azt emelte ki, 

hogy 1825-től a felsőtábla de facto vétójának alkalmazása rendszeressé vált, és ez az aktivitás 

egyes liberális ellenzékiek körében erősen felsőtábla-ellenes, az intézmény eltörlését is kilátásba 

helyező hangulatot eredményezett.1617 A két történész tehát eltérően ítéli meg a rendi felsőtábla 

vétójogának súlyát. A dualizmus korának főrendiháza esetében azonban inkább az lehet a 

központi kérdés, hogy mi volt a vétójog alkalmazása hiányának oka. Mikszáth Kálmán 1881-ben 

megjelent egyik karcolatában ironikusan megjegyezte, hogy „[h]a jeligét kellene választanom a 

méltóságos rendek [! főrendek] tanácskozó termébe feliratnak, ezt választanám: »Észrevétel 

nélkül.«”1618 Mikszáth nyilvánvalóan túlzott, hiszen a dualizmus időszakában is voltak olyan 

törvényjavaslatok, amelyekre a főrendiház tagjai nemcsak észrevételt tettek, de elfogadásukat a 

két ház között többszöri üzenetváltás előzte meg. Az is tény azonban, hogy ezen javaslatok száma 

a dualizmus kora országgyűlési „törvénygyárának” kodifikációs teljesítményéhez képest 

elenyésző volt. A főrendiház reformja előtti két évtizedben kilenc olyan törvényjavaslat akadt, 

amelyet a főrendiház általánosságban is elutasított, vagy amelynek törvénnyé válásához többszöri 

üzenetváltásra volt szükség a két ház között. Ezen törvényjavaslatok sorsa változatosan alakult. 

Találunk példát arra, hogy végül a képviselőház engedett,1619 arra, hogy a főrendiház,1620 de arra 

is, hogy mindkét fél.1621 A telepítvényekről szóló törvényjavaslatot, miután a részletekben nem 

jött létre megegyezés a két ház között, a kormány a főrendiház kifogásainak figyelembe vételével 

módosított formában nyújtott be ismét (1873:22. tc.). Az 1885 előtt a két ház között nézeteltérést 
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 [Grundgesetz über die Reichsvertretung]. R. G. Bl. 141/1867. 13. § 
1616

 Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 403. 

A 19. század elejétől az alsóház befolyásának növekedését, a felsőház súlyának csökkenését állapította meg 

Péter László is. Péter L.: Az arisztokrácia, i. m. 204. 
1617

 Bihar megye 1832-ben utasította képviselőit, hogy javasolják a felsőtábla eltörlését, a következő év végén 

Tarnóczy Kázmér Bars megyei követ az alsótáblával makacsul szembehelyezkedő felsőtáblát „örökös 

eltörléssel” fenyegette meg. Kecskeméti K.: M. liberalizmus, i. m. 101–103. 
1618

 Mikszáth Kálmán: Három gyűlés összevéve. Karcolat. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 12. köt., i. m. 

129. 
1619

 1871-ben a képviselőház az 1848-iki törvények által megszüntetett úrbéri kapcsolatból fennmaradt jog- és 

birtokviszonyok rendezéséről szóló törvényjavaslatnál a maradványföldek megváltásának szabályozására 

vonatkozóan a második üzenetváltást követően elfogadta a főrendiházi módosításokat (1871:3. tc.). 1874-ben a 

választójogi törvényjavaslat kapcsán a képviselőház ugyancsak beleegyezett, hogy az erdélyi földadó-pótlék 

összege ne kerüljön beszámításra a választójog gyakorlásához szükséges adócenzus meglétének vizsgálatakor 

(1874:33. tc.). 

Ezen kívül a képviselőház azonnal engedett a főrendiháznak abban, hogy az Állami Számvevőszék elnöki 

tisztére jelölésre a főrendiház is befolyást gyakorolhasson (1870:18. tc.), továbbá a bírói felelősségről szóló 

törvényjavaslatnál a fegyelmi bíróság elnöke személyének tekintetében (1871:8. tc.). 
1620

 1871-ben az irtványokra vonatkozóan (1871:54. tc.). 
1621

 1871-ben a testi büntetés eltörlését tartalmazó törvényjavaslatot a főrendiház végül az előzetesen kívánt 

„óvintézkedések” bevezetése nélkül is elfogadta, ugyanakkor a főrendiház által kívánt másik garancia, az 

elsőfokú bíróságok életbe léptetése már időközben megindult. 1875-ben a képviselői összeférhetetlenségi 

törvényjavaslat tárgyalásakor a képviselőház a tanító rendek tagjainak az inkompatibilitás alól való kivételéhez 

járult hozzá, ugyanakkor a főrendiház nagyobb jelentőségű kérdésben engedett, amikor elfogadta, hogy az állami 

alapítványi javadalmak, jövedékek bérlőire is kiterjedjen a törvény (1875:1. tc.). A földadótörvény is végül a két 

ház közötti kompromisszum eredményeként született meg, kétszeri üzenetváltást követően (1875:7. tc.). 
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előidéző kilenc törvényjavaslat között csak kettő volt, amelyet a főrendiház eredendően 

„megvétózott”, vagyis általánosságban sem fogadott el. Ezek közül az elsőfokú bíróságok 

újjászervezéséről szóló törvényjavaslatot, miután a képviselőház változatlan formában 

visszaküldte a főrendiháznak, a többség elfogadta (1875:36. tc.). Az izraelita-keresztény vegyes 

házasságról szóló törvényjavaslatot azonban a főrendiház másodszor is leszavazta. Ezt követően a 

Tisza-kormány elállt a törvényjavaslat további tárgyalásától. 

A főrendiház reformja utáni időszakban kizárólag az egyházpolitikai tárgyú törvényjavaslatok 

tárgyalásakor, 1894–1895 folyamán alakult ki a főrendiház és a képviselőház között tartós 

nézetkülönbség. A helyzet annyiban hasonlított az 1883–1884. évihez, hogy a főrendiház a 

házassági jogra, a vallás szabad gyakorlatára és az izraelita vallás recepciójára vonatkozó 

törvényjavaslatot két alkalommal is már általánosságban is elutasította. A Wekerle-, majd a 

Bánffy-kormány azonban ragaszkodott a javaslatokhoz, és azok végül is kisebb módosításokkal, 

de az alapelv sérülése nélkül kerültek a főrendiházban megszavazásra. Az eltérő végkifejletet 

összefüggött a főrendiház összetételének átalakulásával (a főrendiházi reform következtében a 

kormányzati egyházpolitikával szemben mozgósítható tagok létszáma jelentősen csökkent). 

Különbözött azonban a miniszterelnökök belpolitikai helyzetmegítélése is. Tisza Kálmán 1883–

1884-ben a horvátországi konfliktusra tekintettel is óvakodott attól, hogy a vegyesházassági 

törvényjavaslat további főrendiházi erőltetésével újabb belpolitikai front alakuljon ki. Wekerle 

viszont egyidejűleg lépett fel az egyházpolitikai reformok bevezetése mellett és a román 

nemzetiségi mozgalom ellen. Bukását azonban, mint ismeretes, nem ez a kétfrontos politikai 

helyzet, hanem a kormánypárt megbomlása és a közjogi ellenzék egy részével a törvényjavaslat 

megszavazásában együttműködés, illetve az uralkodó bizalmának elvesztése okozta.  

 A főrendiház a reform előtti időszakban a tekintélyére, alkotmányos egyenjogúságának 

kifejeződésére sérelmesnek tartott törvényjavaslatok ellen, igazságszolgáltatási kérdésekben,1622 a 

magántulajdon védelmére hivatkozva a feudális eredetű nagybirtok érdekeinek biztosítására, 

valamint a liberális kormányzat egyházpolitika törekvései ellen lépett fel, 1885 után viszont csak 

egyházpolitikai kérdésekben.1623 Más témát érintő törvényjavaslatok elutasítására vagy 

halasztására 1885 után egyáltalán nem volt megnyerhető a főrendiházi többség. Ha fel is merültek 

ilyen indítványok, elbuktak. Így például alig harminc főrend támogatását nyerte el 1912 

júniusában gr. Hadik János, majd gr. Dessewffy Aurél indítványa, hogy a napirenden szereplő (a 

képviselőházban az obstrukció rendőrség bevetésével történt letörése útján és a házszabályok 

megsértésével megszavaztatott) újoncozási és más katonai témájú törvényjavaslatokat a 

főrendiház küldje vissza a képviselőháznak.1624  

 A főrendiház politikai súlyának csökkenése nem volt egyedülálló sajátosság, az örökletes 

alapon álló külföldi második kamarákat is jellemezte.1625 Másutt azonban nem feltétlenül jelentett 

a magyarországihoz hasonló mértékű passzivitást, ennélfogva a magyarázatot a kormányzati 

rendszer hazai sajátosságaiban véljük megtalálni. A főrendiház passzivitását egyszerűsítés lenne a 
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 Ebben Mailáth György főrendiházi elnök igazságszolgáltatási tevékenysége is szerepet játszott. 
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 Még a liberális egyházpolitikai intézkedéseknek sem volt azonban minden esetben ilyen hatása. 1893-ban gr. 
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határozatképtelensége miatt a tárgyalás tíz nappal elhalasztották. (FN 1892–1896. 2. köt. 1893. máj. 19. (30. 

ülés) 170., 172.) 1894-ben pedig az állami anyakönyvekről szóló törvényjavaslatot, habár Zichy felszólalt ellene, 

Császka György kalocsai érsek pedig módosítást javasolt, változtatás nélkül fogadta el a főrendiház. (FN 1892–

1896. 4. köt. 1894. okt. 10. (68. ülés) 132−134., 142−143.) 
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 FN 1910–1918. 1. köt. 1912. jún. 15. (25. ülés) 182–183., 185–188., 219–222. 
1625

 Szente Z.: Kormányzás a dualizmus korában, i. m. 160. 
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magyarországi arisztokrácia társadalmi helyzetéből következő politikai érdektelenségével 

magyarázni.1626 A jelenséget több tényező együttesen okozhatta. Mindenek előtt összefüggött a 

főrendiháznak tulajdonított feladatkör (és az ennek megfelelő főrendiházi önkép) és a ténylegesen 

rendelkezésre álló működési tér közötti diszkrepanciával. A főrendiház hivatásáról alkotott 

felfogást jól megvilágítja Mailáth György házelnöknek 1875-ben az országgyűlési 

tanácskozásokat záró beszédének alábbi részlete: „A főrendi ház természeténél fogva nem lehet 

arra hivatva, hogy gátlólag lépjen a törvényhozás másik factorának útjába, de igenis joga éppúgy, 

mint kötelessége, hogy ellenőrizve, mindannyiszor intő, figyelmeztető, óvó hangját emelje, 

valahányszor az állam magasabb érdekeit, Magyarország jövőjét veszélyeztetve látja.”1627  

Másfelől viszont a dualizmus korának magyarországi kormányzati rendszerének egyik sajtossága 

az volt, hogy az uralkodó előszentesítési joga és a konzervatív liberális kormányzati politika 

következtében eleve „mérsékelt” törvényjavaslatok kerültek benyújtásra az országgyűlésre. Ebből 

következően a főrendiháznak a felsőházaknak tulajdonított mérséklő szerepet alapvetően nem 

kellett gyakorolnia.1628 Emellett a főrendiház önálló politikai fellépését nagyban korlátozta, hogy 

az intézmény felett mind az uralkodó, mind a kormány jelentős befolyással rendelkezett. Fennállt 

ugyan az elvi lehetősége, hogy a főrendiház politikai mozgástérhez jut az uralkodó és a 

képviselőház többsége által támogatott kormány ellentéte esetén, Ferenc József azonban ilyen 

esetben, mint azt Wekerle Sándor 1894 nyarán történt ismételt kinevezése mutatja, akceptálta a 

parlamenti többség álláspontját. Amikor pedig Ferenc József, majd IV. Károly parlamenti 

támogatással nem rendelkező kormányok kinevezésével próbálta megoldani a politikai 

válsághelyzetet (Fejérváry-, a második Khuen-Héderváry-, Esterházy-, harmadik Wekerle-

kormány), akkor alapvetően szintén nem a főrendiház politikai támogatására építettek. A 

dualizmus időszakában a konzervatív arisztokrácia politikai erőként való fellépését, eltekintve 

talán az 1877-ben ’Sennyey Pál miniszterelnökségével kapcsolatos, rövid úton kudarcba fulladt 

tervektől, az uralkodó nyíltan sohasem támogatta.1629 Több oka lehetett annak is, hogy 1885 után a 

törvényjavaslatok tárgyalásában a főrendiházi aktivitás még a korábbinál is alacsonyabb volt: a 

19. század derekára az államszervezet és a gazdaság polgári átalakulását biztosító alapvető 

törvények nagyrészt megszülettek, a főrendiházban a közjogi ellenzék minimális, a 67-es 

mérsékelt ellenzék gyenge volt, az újkonzervativizmus politikai bázisa pedig nem a főrendiház 

keretében alakult ki. A főrendiház esetében, különösen 1885 után az élethossziglan kinevezett 

tagok révén fennállt annak a lehetősége, hogy szakmai szempontból bírálja felül a tárgyalása alá 

kerülő törvényjavaslatokat.1630 Ennek azonban ellentmondott, hogy a szakmai felülbírálásnak 

inkább a törvényhozás korábbi (a törvényjavaslatokat előkészítő, a kormánypárti értekezleti1631 

vagy a képviselőházi bizottsági) szakaszában lett volna az adekvát helye, nem pedig azt követően, 

hogy az egyik törvényhozási kamara által már elfogadta a javaslatot. Az élethossziglan kinevezett 
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 Még a dualizmus korának hazai főnemességével szemben negatív irányban elfogult Károlyi Mihály is csak a 
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 FN 1872–1873. 3. köt. 1875. máj. 24. (162. ülés) 409. 
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 Példa lehet erre a választójog kiterjesztésére adott külföldi és hazai reakciók eltérése. A felsőház mind 
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Ferenc József, bár ekkor sem támogatta nyíltan a kormány javaslatainak ellenzékét, jó ideig nem is határolódott 

el tőle, amit a konzervatív arisztokrata vezetők hallgatólagos támogatásként értékelve és feltüntetve fel tudtak 
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 További vizsgálatok tárgyát képezheti az a kérdés, hogy a főrendiház 1885 előtt az igazságszolgáltatási 

témájú törvényjavaslatok tárgyalásakor – elsősorban Mailáth elnök törvénykezési tapasztalatának köszönhetően 

– betöltött-e ilyen szakmai szerepet. 
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 Ld. Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 61. 
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tagok többségére a kormánnyal szemben jellemző nagyfokú lojalitás valószínűleg egyébként is 

kizárta volna a törvényjavaslatok elfogadásának még ilyen, szakmai megfontolásból történő 

késleltetését is. 

 

A főrendiház bíráskodási jogköre 

A magyar országgyűlés bíráskodási jogköre az intézmény gyökeréig nyúlt vissza. Az 

országgyűlések egyik előzménye a bíráskodó gyűlés volt, és a diéta törvénykezési jogköre a 

hűtlenségi perekben egészen a 17. század végéig megmaradt. A dualizmus időszakában az 

országgyűlés csak speciális ügyekben látott el igazságszolgáltatási funkciót, részben nyílt 

üléseken, részben bizottságokban. A főrendiház alkotmányos szempontból fontos, de a dualizmus 

időszakában a gyakorlatban soha nem érvényesített törvénykezési feladata volt a képviselőház 

által vád alá helyezett miniszterek feletti ítélkezés. Az 1848:3. tc. előírta, hogy a főrendiház saját 

kebeléből 36 tagú bíróságot választ, amelynek 12–12 tagját a vád, illetve a vádlott miniszter 

visszavethette (1848:3. tc. 34. §). Ezt a bíróságot sem a bűnvádi eljárás, sem a 

büntetőtörvénykönyv szabályai nem kötötték, csak annyiban, hogy nem alkalmazhatott a 

büntetőtörvény által nem ismert büntetést. Kautz Gyula a felsőház miniszterek feletti ítélkező 

funkcióját azzal magyarázta, hogy ebben az esetben „a vádügy tüzetes államférfiúi képzettséget s 

tapintatot föltételez”, továbbá „ily nagyhorderejű s pártizgalmak felélesztésére könnyen alkalmat 

adó perügy természete is tanácsosnak mutatja, hogy egy lehetőleg számos tagokból s minden 

irányban független elemekből álló kitűnő testület által döntessenek el”.1632 

Az 1870:18. tc. 10. §-a az Állami Számvevőszék elnökével kapcsolatos vádeljárásra az 1848. évi 

törvény által a miniszterekkel szemben alkalmazott eljárását írta elő. 

 Mindkét háznak voltak saját (nem miniszter) tagjaikkal kapcsolatos ítélkezési jogaik is. A 

képviselőház és a felsőház is plenáris ülésen döntött a mentelmi bizottság javaslata alapján tagjai 

mentelmi jogának felfüggesztéséről.1633 A képviselőház bizottság útján bíráskodott a kérvénnyel 

megtámadott képviselőválasztások érvényessége felett,1634 a főrendiházban pedig amennyiben egy 

örökös jogú főrend tagsági joga kérdéses volt az igazoló bíróság határozott. A főrendiházban 

(szemben a képviselőházzal) összeférhetetlenségi ügyekben nem alakult ki bíráskodási 

gyakorlat.1635 

 A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a főrendiház tagokat választott két olyan 

bíróságba is, amelyek tevékenységi köre nem tartozott az országgyűlési bíráskodás körébe.1636 A 

Királyi Kúria elnöke, alelnöke, bírái, a királyi táblák elnökei és alelnökei, továbbá a koronaügyész 

fölött fegyelmi ügyekben ítélkező 36 tagból és 12 póttagból álló bíróságba a tagok felét a 

főrendiház választotta (másik felét a Kúria alelnökei és rangidős bírái alkották). A bíróság elnöke 

a főrendiház elnöke vagy alelnöke (ezek akadályoztatása esetén a felsőház által választott tagok 
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 Kautz Gy.: A pol. tud. kézikönyve, i. m. 268. 
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 A képviselőházban a plénum ugyanennek a bizottságnak a véleményét figyelembe véve döntött a 
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 A dualizmus időszakában a felsőházi tagok összeférhetetlenségét külön törvény átfogóan nem szabályozta, 

de léteztek az inkompatibilitásra vonatkozó előírások. Nem lehetett a főrendiház tagja az, aki a magyar 

országgyűlésben képviselői mandátumot vállalt vagy külföldi törvényhozás tagja volt (azonban a társországok 

törvényhozásában, a száborban való tagság nem volt tiltott), az 1870:18. tc. szerint az Állami Számvevőszék 

elnöke és hivatalnoka, és az 1873:26. tc. értelmében a Magyar Leszámítoló és Kereskedelmi Bank 

igazgatótanácsának tagja (ez utóbbi pénzintézet létrehozására azonban a dualizmus időszakában nem került sor). 

Az 1879:50. tc. 15. §-a előírta, hogy a királyi oklevéllel honosítottak csak a honosítás után tíz évvel lehetnek a 

törvényhozás tagjai. 
1636

 Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 503. E bíróságok tevékenységének bemutatása további kutatást igényel. 
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közül a legtöbb szavazattal megválasztott tag) volt (1871:8. tc. 35. §). Fele részben szintén a 

főrendiház által választott tagokból, fele részben a közigazgatási bíróság tanácselnökeiből és 

rangidős bíráiból állt és a főrendiház elnöke vagy alelnöke, ezek akadályoztatása esetén a legtöbb 

szavazatot nyert főrendiházi tag elnökletével működött a 24 rendes és 8 póttag által alkotott 

közigazgatási fegyelmi bíróság, amely az ítélőbírák fegyelmi vétségei felett, továbbá vagyoni 

felelősségének megállapításáról és nyugdíjazási ügyeikben ítélkezett (1896:26. tc. 8. §).1637 

 A 1848:4. tc. 15. §-a értelmében az országgyűlés mindkét házának jogkörébe tartozott 

belső ügyvitelének és tanácskozási rendjének szabályozása. A főrendiház ezen, szervezeti, 

ügyviteli, gazdasági ügyei rendezésére és intézésére vonatkozó jogával a következő 

alfejezetekben foglalkozunk. 

 

 

10. Főrendiházi elnökök, alelnökök, jegyzők, háznagyok 

A főrendiház elnökségének kinevezése 

Mint ismeretes, a rendi országgyűlés felsőtábláján a nádor (aki az egész diéta elnöke is volt), 

akadályoztatása esetében az országbíró, és ha ő is gátolva volt, a főtárnokmester elnökölt.1638 Az 

1848:4. tc. 7. §-a kimondta, hogy „[e]lnököt és egy másodelnököt a főrendi táblához, a tábla 

tagjaiból, Ő felsége nevez ki, de jegyzőit, szinte saját tagjai közül, titkos szavazás útján a tábla 

maga választja”. Tehát, miközben ugyanezen törvény 8. §-a a képviselőház elnöki és alelnöki 

tisztjeinek betöltését a tagok titkos szavazására bízta, a főrendiház elnöki és másodelnöki1639 

tisztsége teljesen az uralkodói kinevezéstől vált függővé (szemben azzal, hogy a korábbi elnököt, 

a nádort – igaz, az uralkodó jelöltjeiből, de – a rendek választották),1640 és legalábbis elvi szinten 

elvált a rendi eredetű zászlósúri méltóságoktól. A gyakorlatban azonban legalábbis részben tovább 

élt a rendi hagyomány, hiszen 1848. június 25-én V. Ferdinánd a főrendiház elnökévé az 

országbíróként már 1839 óta helyettes elnökként tevékenykedő id. Mailáth Györgyöt (1786–1861) 

nevezte ki.1641 1861-ben gr. Apponyi György (1808–1899) országbíró hivatalból és az uralkodótól 

kapott elnöki kinevezés alapján egyaránt elnökölt a főrendiházban. A hagyományoknak 

megfelelően az alelnök a főtárnokmesteri méltóságot viselő ifj. Mailáth György (1818–1883) volt. 

1865-ben Ferenc József ’Sennyey Pál (1822–1888) tárnokmestert nevezte ki a főrendiház 

elnökévé, gr. Cziráky János (1818–1884) főkamarásmestert pedig másodelnökké.1642 ’Sennyey, 

aki egyszersmind a Helytartótanács elnöke is volt, 1867 februárjában, a felelős magyar kormány 

kinevezését megelőzően lemondott utóbbi posztjáról, és miután kevéssel korábban betöltésre 

került az országbírói méltóság, főrendiházi elnöki tisztéről is.1643 ’Sennyeyvel ellentétben Cziráky, 

                                                           
1637

 A törvény a főrendiház szempontjából további jelentőséggel is bírt: a magyar királyi közigazgatási bíróság 

elnökének főrendiházi tagsági jogot biztosított (1896:26. tc. 3. §). 
1638

 A tárnokmester és a bán elnökhelyettesi szerepéről folyó 18. századi diétai vitákra, amelyekből a tárnok 

került ki győztesen ld.: Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 111. 
1639

 A 19. századi szóhasználat nem volt egyöntetű, a „másodelnök” szinonimájaként használták az alelnök 

kifejezést is. 
1640

 Ugyanakkor helyettesei, az országbíró és a tárnokmester az uralkodó álta kinevezett méltóságviselők voltak. 
1641

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 185. 

A király Mailáth főrendiházi elnöki kinevezésével egy időben azonban – valószínűleg azzal összefüggésben, 

hogy gr. Keglevich Gábor tárnokmester 1848 márciusában lemondott méltóságáról, és ezt követően a tárnoki 

szék nem került betöltésre – alelnökké a nem országzászlós, de a főrendiházban születési jogon tag br. Perényi 

Zsigmondot nevezte ki. 
1642

 FI 1865–1867. 1. köt. 1. sz. [1.] 

Az 1863-tól az országbírói méltóságot betöltő gr. Andrássy György 1865-ben betegségére hivatkozva lemondott 

méltóságáról, és az országgyűlésről is távol maradt. FI 1865–1868. 1. köt. 17. sz. 2. mell. 47. 
1643

 Az országgyűlési elnökök életrajz-gyűjteménye szerint ’Sennyey 1867 februárjában tárnokmesteri 

méltóságáról is lemondott, de „a címet megtartva”. (Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 199., 

alapja a Vasárnapi Újságban megjelent nekrológ félreérthető fogalmazása lehet: Báró Sennyey Pál (1824–1888). 
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aki 1860-ban nem fogadta el az országbírói hivatalt a magyar törvények visszaállításának hiányára 

hivatkozva,1644 1867-ben továbbra is megtartotta másodelnöki tisztségét. 

 Ferenc József 1867. február 12-én ifj. Mailáth Györgyöt országbíróvá még miniszteri 

ellenjegyzés nélkül,1645 de 1867. március 22-én főrendiházi elnökké már az Andrássy-kormány 

javaslatára és ellenjegyzésével nevezte ki.1646 Az országbíró főrendiházi elnökké való 

kinevezésével folytatódott a hagyomány, ahogy a Magyar Állam egy 1883. évi cikkében írta, az 

Andrássy-kormány tiszteletben tartotta „a közjog szellemét, amikor Mailáth országbírót 

terjesztette elő a királynak kinevezésre”.1647 A főrendiházi elnöki és alelnöki tisztség betöltésére 

(hasonlóan a királyi kinevezéssel betöltésre kerülő többi méltósághoz és tisztséghez) az 

alkotmányos korszak folyamán mindvégig a kormány tett javaslatot az uralkodónak. A 

főrendiházi elnök és alelnök(ök) egy-egy országgyűlés időtartamára kerültek kinevezésre.1648 Az 

elnök személyében 1867 után az első változás 1883-ban, Mailáth György országbíró halála után 

történt. A Magyar Állam fent idézett 1883-es cikk üdvözölte, hogy a meggyilkolt Mailáth 

főrendiházi elnök helyének betöltésére a hírek szerint Szőgyény-Marich László (1806–1893) 

főkamarás-mester, 1875-től másodelnök1649 a kiszemelt jelölt: „nem mulasztjuk el jó eleve 

kijelenteni, hogy a kormány akkor, midőn a zászlósurak egyikét jelölte ki ezen állásra egészen 

helyes úton jár”.1650 Az országbírói méltóság Mailáth halála után egyelőre nem került betöltésre, 

Szőgyény-Marich főkamarásmester maradt elnöksége idején is (a főrendiházban születési jogon és 

Fejér megye főispánjaként is tag volt). Szőgyény elnöksége alatt újra Cziráky lett az alelnök, majd 

az ő 1884 februárjában bekövetkezett elhunyta után br. Vay Miklós (1802–1894) koronaőr. A 

főrendiházi reformtörvényről szóló fejezetben ismertettük a főrendiházi elnökségben 1884 őszén 

bekövetkezett változást, Szőgyény-Marich addigi elnök helyett br. ’Sennyey Pál kinevezését, 

amelynek hátterében Tisza Kálmán ’Sennyeyvel kötött politikai megállapodása állt.1651 ’Sennyey 

röviddel főrendiházi elnökké kinevezése előtt megkapta az országbírói méltóságot.1652 A 

főrendiházi reformra vonatkozó törvényjavaslat idején tehát a főrendiház elnöke ’Sennyey Pál, 

alelnöke Vay Miklós volt. A főrendiházi reformot követően mindketten örökös tagsági jogukat 

gyakorolva, emellett ’Sennyey zászlósúrként, Vay koronaőrként és református főgondnoki 

hivatala révén is rendelkezett tagsági joggal. 

 Az 1885:7. tc. 15. §-a alapján a főrendiház elnökségét továbbra is a miniszterelnök 

felterjesztésére az uralkodó nevezte ki a főrendiház tagjai közül, egy-egy országgyűlés 

                                                                                                                                                                                     
Vasárnapi Újság 1888. (35. évf.) jan. 8. (2. sz.) 22.) A főrendiház irataiban 1872. augusztus 29-i dátummal 

szerepel felmentése a tárnokmesteri méltóság alól. (FI 1872–1875. 1. köt. 6. sz. 19.) 
1644

 A főrendiház új elnökei. Vasárnapi Újság 1883. jún. 3. (30. évf.) (22. sz.) 350. 
1645

 Nincs nyoma a főrendiház nyomtatványaiban annak, hogy az országbírói kinevezésről a főrendiház hivatalos 

értesítést nyert volna (szemben a későbbi zászlósúri kinevezésekkel). 
1646

 Min.tan. jkv. 1867. márc. 18. (8. ülés) 3. pont MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57680&MT=1 [2015.06.14.]); 

FI 1865–1868. 1. köt. 44. sz. 122. 

A főrendiház reformjára irányuló kormányzati szándékot jelzi, hogy amikor a minisztertanács a kinevezési 

javaslatról döntött, Mailáth elnökségének tervezett időtartamát akként határozta meg, hogy „addig is, míg az 

országgyűlés felsőháza törvényhozási rendes úton véglegesen szabályoztatnék”. 
1647

 [Cím nélkül]. Magyar Állam 1883. (24. évf.) ápr. 26. (6986.-114. sz.) 1. 
1648

 Az 1848:4. tc. 8. §-a értelmében az országgyűlés elején, a főrendiházi elnök kinevezéséről szóló királyi leirat 

kihirdetéséig a főrendiház legidősebb (jelenlévő) tagja korelnökként vezette az ülés(eke)t. 
1649

 Szőgyény 1873-ban nyert főkamarásmesteri kinevezést (miután Cziráky János tárnokmester lett) és 1875-ben 

váltotta fel Czirákyt a főrendiházi másodelnökségben. 
1650

 [Cím nélkül]. Magyar Állam 1883. (24. évf.) ápr. 26. (6986.-114. sz.) 1. 
1651

 Szőgyény leköszönése előtt három hónappal, 1884 szeptemberében elnyerte a tárnokmesteri méltóságot. 
1652

 Mindkét méltóságra a felterjesztést az 1884. november 26-i minisztertanácson határozta el a kormány: 

Min.tan. jvk. 1884. nov. 26. (28. ülés) (1. pont: országbíró), (2. pont: főrendiházi elnök). MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58512&MT=1 [2015.06.14.]) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57680&MT=1
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58512&MT=1
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tartalmára,1653 illetve időközbeni üresedés esetén. A főrendiházi reform annyi változást hozott, 

hogy a főrendiháznak ezt követően egyidejűleg két alelnöke volt. A változtatásban a főrendiház 

zavartalan munkaképességének biztosítása lehetett a szempont, és a minta, a magyar képviselőház 

kéttagú (igaz, választott) alelnöksége mellett1654 talán az ausztriai Herrenhaus lehet, amelynek 

1870-től két-két, az uralkodó által kinevezett alelnöke volt.1655 Az 1885:7. tc. a reform 

végrehajtásához kapcsolódóan nem írt elő tisztújítást, egyébként pedig (mivel nem új 

országgyűlés, csak új ülésszak kezdődött) ez 1885 őszén nem lett volna aktuális. Ennek ellenére 

1885 szeptemberében Tisza Kálmán miniszterelnök nemcsak egy új alelnök, hanem a teljes 

elnökség kinevezésére vonatkozóan tett felterjesztést. A minisztertanács határozata alapján 

elnöknek ismét ’Sennyeyt, alelnököknek pedig az addigi br. Vay Miklóst és mellé a másik 

koronaőrt, Szlávy Józsefet (1818–1900) javasolta. Tisza ez utóbbival kapcsolatban csak annyit írt, 

hogy „hazafiú[i] és a legfelsőbb trón iránti érdemei, valamint politikai működése sokkal ismertebb 

Felséged előtt, semhogy szükséges volna jellemzésébe bocsátkoznom”.1656 Tisza tehát a 

felterjesztésben nem hivatkozott sem Szlávy korábbi főrendiházi tisztségére (1865-től 1867-ig 

főispánként a ház tagja és egyik jegyzője 1882-től koronaőrként ismét főrend, számos főrendiházi 

bizottság tagja, 1884 őszétől az igazoló és a hármas bizottság elnöke volt), sem kormányzati 

szerepére (földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, miniszterelnök, magyar, majd 

közös pénzügyminiszter), sem képviselőházi elnöki tapasztalatára (1879–1880). 1887-ben az új 

országgyűlés összeültét követően ismételten az addigi elnökség került kinevezésre.1657 ’Sennyey 

1888-ban történt elhunyta után br. Vay Miklós rangidős alelnök nyert elnöki kinevezést, de 

továbbra is koronaőr maradt, nem lett országbíró. Feltehetően visszatetszést szült volna, ha az 

országgyűlés általi választással (ráadásul az alkotmányosság helyreállításának 1867. évi folyamata 

során)1658 elnyert közjogi méltóságát egy másik, királyi adomány útján elnyerhető tisztséggel 

cseréli fel. Vay megürült alelnöki helyét 1888 februárjában az örökös jogon főrendiházi tag gr. 

Csáky Albin (1841–1912) töltötte be, aki kinevezésével párhuzamosan elnyerte a 

főasztalnokmesteri méltóságot is. Tehát az egyik alelnök ismét párhuzamosan zászlósúr is volt, 

igaz, nem a tárnokmester.1659 Csáky szűk hét hónap múlva, miután miniszter lett, lemondott.1660 A 

                                                           
1653

 Ellentétben az ausztriai Urak Házával, amelynek elnökét és két alelnökét ülésszakonként nevezte ki az 

uralkodó. Ld.: Stenographisches Protokolle des Herrenhauses. 1861–1918. (http://alex.onb.ac.at/sph.htm#LISI 

[2015.04.25.]) 
1654

 A képviselőházban már az 1848:4. tc. (az országgyűlés évenkénti üléséről) bevezette két alelnök választását. 

A főrendiház esetében az ülések száma és hossza ezt nem tette ezt szükségessé, azonban (mint ez a főrendiház 

elnöki hivatalának levéltári iratanyagából kiderül) a főrendiház elnöksége az ülések időpontját (miniszterelnöki 

megkeresés nyomán) sok esetben csak az ülés előtti napon vagy az ülés napján hirdette ki, így időnként az 

elnöknek és a másodelnöknek is nagy nehézségébe került, hogy az ülés kezdetére megérkezzen a fővárosba. 
1655

 A törvények csak az elnökség uralkodó általi (1867-től ülésszakonkénti) kinevezését, valamint (1873-tól) az 

elnök eskütételét tartalmazták, az alelnökök számát nem szabályozták, és a házszabályok sem rendelkeztek erről. 

A gyakorlatban 1870-ig egyidejűleg egy, attól kezdve 1917-ig kettő, 1917–1918-ban három alelnöke volt az 

Urak Házának. [Grundgesetz über die Reichsvertretung]. R. G. Bl. 20/1861. 8. §; [Grundgesetz über die 

Reichsvertretung]. R. G. Bl. 141/1867. 9. §; [Gesetz in Betreff der Geschäfts-Ordnung des Reichrates]. R. G. Bl. 

94/1873. 1. §; GOHH 1875. II. fejezet; Stourzh, G.: Die Entwicklung, i. m. 129. 
1656

 Tisza Kálmán miniszterelnök felterjesztése I. Ferenc Józsefhez. Bp., 1885. szept. 17. 1885-2882., lelőhelye: 

MOL K 26 1885-1573., 220. cs. 
1657

 A továbbiakban az országgyűlések elején történt kinevezéseket csak akkor említjük, ha személyi változással 

jártak. 
1658

 Vay Miklóst 1867 júniusában, néhány nappal Ferenc József királlyá koronázása előtt, arra készülve 

választották meg koronaőrré. 
1659

 Min, tan, jkv. 1888. febr. 2. (4. ülés) 16. és 17. pont. MOL K 27. 

A tárnokmester Szőgyény-Marich 1888-ban országbíróvá történt kinevezésével egyidejűleg gr. Zichy Ferenc 

(addigi főasztalnokmester) lett. Zichy az 1890-es években a főrendiházban az országgyűlések elején több esetben 

korelnökként elnökölt. 
1660

 Az 1888. szeptember 22-i legfelső elhatározás főrendiházi bejelentése: FN 1887–1892. 5. köt. 1888. okt. 15. 

(24. ülés) 1. 

http://alex.onb.ac.at/sph.htm#LISI
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helyére azonban csak több mint egy évvel később, a bejelentést követő ülésszak elején került 

kinevezésre gr. Károlyi Tibor (1843–1904).1661  

 Miközben az országbírói, illetve a tárnokmesteri méltóság és a főrendiház elnöki posztja 

törvényesen már lényegében 1848-ban elvált egymástól, és 1883-ban átmenetileg, 1888-ban pedig 

végleg megszűnt az országbírói (tárnokmesteri) méltóság és a főrendiházi elnökség 

„perszonáluniója” is, a főrendiházi elnökök, alelnökök kinevezésükkor egy ideig még 

rendelkeztek zászlósúri vagy legalábbis koronaőri címmel. 

Az alkalmassági és politikai szempontok fokozatosan felülírták a korábbi szokást. Az 

alelnököknél változást 1889-ben gr. Károlyi Tibor kinevezése hozott, aki a háznak zászlósúri 

méltóságot nem viselő örökös tagja volt. 1894 tavaszán elhunyt br. Vay Miklós, ezután Ferenc 

József a főrendiház elnökévé Szlávy József alelnököt, alelnökké pedig az örökös jogon és 

református főgondnokként is tag br. Vay Béla (1830–1910) Borsod megyei főispánt nevezte ki. 

Az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása idején tehát Szlávy József elnök, gr. Károlyi 

Tibor és br. Vay Béla alelnökök alkották a főrendiház elnökségét. Szlávy 1896 őszén, az új 

országgyűlés megnyitása előtt egészségi állapotára tekintettel felmentését kérte.1662 Az új 

főrendiházi elnök, Tóth Vilmos (1832–1898) kinevezésekor alig több mint egy éve volt a 

főrendiház tagja. Elődeivel ellentétben nem születés vagy méltóság, hanem élethossziglani 

kinevezés révén lett tag, azt követően, hogy 1895 nyarán nyugdíjazták a közös legfőbb 

számvevőszék éléről.1663 Tóth Vilmos, aki már az elnökség elnyerésekor betegeskedett (azon az 

ülésen sem vett részt, amelyen kinevezése bejelentésre került),1664 1898 nyarán elhunyt. Gr. 

Károlyi Tibor lett az elnök, a megürült alelnöki helyre pedig a király Daruváry Alajost (1826–

1902) nevezte ki, aki 1888-tól kúriai másodelnökként, majd nyugdíjazását követően, 1893 végétől 

élethossziglan kinevezett tagként volt a főrendiház tagja.1665 1900 őszén azonban gr. Károlyi 

Tibor, Daruváry Alajos és Vay Béla is lemondott hivataláról. Mindhárman egészségügyi okokra 

hivatkoztak (Daruváry 74, Vay 70 éves volt, Károlyi csak 57, de tartósan betegeskedett és 1899-

ben egy családi tragédia is megviselte).1666 A főrendiház élére gr. Csáky Albin, helyetteseként 

Ernuszt Kelemen (1832–1917) és br. Kemény Kálmán (1838–1918) került kinevezésre. Ernuszt 

először 1871–1875 között mint Vas megyei főispán, majd 1897-től élethossziglani kinevezéssel 

                                                                                                                                                                                     
Csáky 1888 októberében lemondott a főrendiházi igazoló bírósági, a királyi és országos legfőbb fegyelmi 

bírósági, a közjogi és törvénykezési bizottsági, a gazdasági bizottsági tagságáról. Gr. Csáky Albin levele br. Vay 

Miklós főrendiházi elnöknek. 1888. szept. 30. MOL K 3 1888-517., 18. cs. 
1661

 Az 1889. október 10-i legfelső elhatározás főrendiházi bejelentése: FN 1887–1892. 6. köt. 1889. okt. 12. (42. 

ülés) 1. 

A késlekedés okának feltárása további kutatást igényel. Lehetséges, hogy összefügg a képviselőházi 

obstrukcióval, pontosabban azzal, hogy amiatt a főrendiháznak kevés tárgyalnivalója volt. Az 1887–1892. évi 

országgyűlés második ülésszakában (1888. október 15.–1889. június 17.) a képviselőháznak 148, a 

főrendiháznak mindössze 18 ülése volt. 

Károlyi életrajzában tévesen, 1888. októberi dátummal szerepel kinevezése: Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. 

elnökei, i. m. [223]–224. 
1662

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 111. 
1663

 Tóth Vilmost belügyminisztersége (1871–1873) után hat évvel nevezte ki az uralkodó a közös számvevőszék 

élére, vagyis több mint másfél évtizedig állt az intézmény élén. 

A főrendiházi taggá kinevezésére vonatkozó miniszterelnöki felterjesztés (1895. okt. 24.): 1895-2522-ME, 

lelőhelye: MOL K 26 1895-180, 338. cs. 
1664

 FN 1896–1901. 1. köt. 1896. nov. 27. (2. ülés) 3–4. 

Az üléseken legtöbbször br. Vay Béla alelnök elnökölt helyette. 
1665

 A főrendiházi taggá kinevezésére vonatkozó miniszterelnöki felterjesztés (1893. dec. 18.): 1893-3020-ME, 

lelőhelye: K 26 1893-2985, 314. cs. 
1666

 Gróf Károlyi Tibor (1843–1904). Vasárnapi Újság 1904. (54. évf.) ápr. 10. (15. sz.) 234. 

Leköszönésekor a tizenkét éven át alelnök, illetve elnök Károlyi és a hat éven át elnök Vay a Vaskoronarend 1. 

osztályában, a csak két éven át alelnök Daruváry legfelső elismerésben részesült. Min.tan. jkv. 1900. szept. 26. 

(27. ülés) 2. pont MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57638&MT=1 [2015.06.13.]) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57638&MT=1
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volt a főrendiház tagja.1667 Br. Kemény Kálmán 1885-ben választott tagként őrizte meg 

főrendiházi tagságát. Ernuszthoz hasonlóan korábban főispán volt, de már a főrendiház reformja 

után, 1885-től 1895-ig. Az új elnökség csak kissé volt ifjabb a lemondottnál: kinevezésekor Csáky 

59, Ernuszt 68, Kemény 62 éves volt. A következő két országgyűlés elején az 1900-ban 

kinevezett elnökség nyert ismételt kinevezést. Ernuszt azonban 1905 nyarán lemondott,1668 helyét 

gr. Széchényi Sándor (1837–1913) decemberben foglalta el, aki a főrendiháznak örökös jogon 

volt a tagja, emellett 1884 októberétől a reformig Tolna megye főispánjaként – utóbbi tisztet 1905 

végéig töltötte be.1669 Csáky Albin 1906. február 19-én, az országgyűlés katonaság kíséretében 

történt feloszlatását követően lemondott az elnökségről.1670 Az uralkodó 1906 májusában, már a 

koalíciós kormány javaslatára, az új országgyűlés megnyitása előtt gr. Dessewffy Aurél (1846–

1928) örökös tagot nevezte ki elnökké, alelnöki kinevezést ismét Széchényi Sándor és Kemény 

Kálmán nyert 1671 1910 elején, a Khuen-Héderváry-kormány kinevezése után, de még az 

országgyűlés berekesztése előtt a király Dessewffyt saját kérésére felmentette elnöki tiszte 

alól.1672 A választások után, az új ciklus kezdete előtt (1910. június 18-án) ismét Csáky Albin 

nyert elnöki, Széchényi és Kemény alelnöki kinevezést.1673 Kemény azonban nem egészen egy 

évvel később, több mint tíz év alelnökség után, lemondott. Az új alelnök br. Jósika Samu (1848–

1932), a főrendiház 1885-ben választott ötven tagjának egyike, korábbi király személye körüli 

miniszter lett.1674 1912 szeptemberében a betegsége miatt lemondott Csáky helyére ő lépett az 

elnökségben.1675 Csáky lemondásakor Széchényi Sándor is lemondott az alelnökségről (szintén 

egészségügyi okra hivatkozva).1676 A két alelnöki hely Vavrik Bélával (1835–1917), a Királyi 

Kúria másodelnökével és gr. Széchényi Bertalan (1866–1943) örökös taggal került betöltésre. 

Vavrik kinevezésekor már hetven felett járt, Széchényi viszont csak 44 éves volt. Előbbi polgári 

származású jogi szaktekintély, utóbbi nagy múltú főnemesi család világutazó, majd gazdálkodó 

sarja volt, az előző alelnök fia. Az Esterházy-kormány kinevezését követően, 1917 júniusában az 

egész elnökség lemondott, Jósika elnöki tisztét IV. Károly kinevezése folytán gr. Hadik-Barkóczy 

                                                           
1667

 Csáky elnökké kinevezésekor országgyűlési képviselő volt, ezért ténylegesen csak 1900. november 20-án 

foglalta el elnöki székét. Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 230. 

Az Ernuszt főrendiházi taggá kinevezésére vonatkozó miniszterelnöki felterjesztés (1897.szept. 14.): 15835-ME, 

lelőhelye: MOL K 26 1897-88., 385. cs. 
1668

 1905. augusztus 29-én mentette Ferenc József alelnöki hivatala alól. FI 1905–1906. 1. köt. 28. sz. 46. 

A Magyar Tudósító által 1906-ban kiadott országgyűlési almanachban 1906. szeptember 16-a (Ogy. almanach 

1906–1911., i. m. 138.), az 1910-ben megjelent almanachban viszont a helyes dátum szerepel. (Ogy. almanach 

1910–1915., i. m. 172.) 
1669

 A Magyar Tudósító-féle országgyűlési almanachban lemondásának dátumaként 1905. november 30., vagyis 

a Kristóffy belügyminiszternek a megyék elleni november 18-i retorziós rendelete utáni időpont szerepel. (Ogy. 

almanach 1906–1911., i. m. 103.) Széchényi azonban már 1905 februárjában (a Szabadelvű Párt választási 

vereségét követően) lemondott, majd Fejérváry miniszterelnök kérésére visszakozott, végül 1905. december 6-án 

mentette fel állásából a belügyminiszter. 1906 márciusában a megyei közgyűlés a volt főispán javaslatára 

ellenzéki, de mérsékelt hangú határozatot fogadott el. Gaál Zs.: Tolna vármegye és az 1905−1906. évi nemzeti 

ellenállás, i. m. 372., 377–378. 
1670

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. [227]. 
1671

 Min.tan. jkv. 1906. máj. 15. (32. ülés) 36. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=59985&MT=1 [2015.06.14.]) 
1672

 FI 1906–1910. 20. köt. 903. sz. 46. 

Dessewffy jóval elnöksége után, 1917-ben nyert országbírói kinevezést. 
1673

 FI 1910–1918. 1. köt. 2. sz. 2. 
1674

 Már leköszönése után, 1912 elejétől erdélyi református egyházkerületi főgondnoki jogcímen is tagsági joggal 

rendelkezett. FI 1910–1918. 7. köt. 285. sz. 423. 
1675

 FI 1910–1918. 11. köt. 492. sz. 18. 

Csáky még 1894-ben lemondott a főasztalnokmesteri méltóságról. Főrendiházi elnökségéről lemondása után 

Ferenc József tárnokmesterré nevezte ki. 
1676

 Min.tan. jkv. 1912. szept. 16. (20. ülés) 2. pont MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=59146&MT=1 [2015.06.14.]) 
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Endre (1862–1931) örökös tag, Vavrik és Széchényi alelnökök hivatalát Günther Antal (1847–

1920) kúriai elnök (előtte, 1907–1909 között igazságügy-miniszter) és br. Kemény Árpád 

(1864/1867–1941) örökös tag vette át. Miután Hadik-Barkóczy felmentését kérte az elnökség alól, 

az uralkodó 1918. június 22-én br. Wlassics Gyulát (1852–1937), a közigazgatási bíróság elnökét 

(korábbi kultuszminisztert) nevezte ki elnöknek, majd július elején a szintén lemondott Günther és 

Kemény helyére gr. Béldi Ákos (1846–1932) választott tagot (1905-ig Kolozs megye főispánja) 

és gr. Keglevich Gábort (1848–1926) örökös tagot alelnöknek.1677 Hadik elnöksége idején nyolc, 

Wlassics elnöksége alatt pedig mindössze három főrendiházi ülésre került sor. A főrendiház 

utolsó, 1918. november 16-i ülésén Wlassics Gyula elnökölt.1678 1927-ben a az újjászervezett 

felsőház Wlassicsot választotta elnökének, tisztségét 1935-ig töltötte be.1679 

 

A főrendiházi elnök hivatali funkciói 

A főrendiházi elnök hatás- és jogkörét, feladatait nagyobb részben a szokásjog, illetve a 

házszabályok, kisebb részben törvényi előírások határozták meg. Az 1848:4. tc. az elnökök 

feladatává tette az üléseken folyó tanácskozásokhoz szükséges csend és rend a házszabályoknak 

megfelelő biztosítását (10. §), és rögzítette a hallgatóság megrendszabályozására alkalmazható 

eszközöket is (rendreutasítás, zárt ülés, terembiztosok, karhatalom) (12–14. §§). Az 1885:7. tc.-

ben az elnök feladatköréről (a korábbi törvény és gyakorlat érvényességének kinyilvánítása 

mellett) csak annyi szerepelt, hogy ő nevezi ki a ház az alelnökökön, háznagyon és jegyzőkön 

kívüli „egyéb hivatalnokait” (16. §), és hogy a képviselővé választást, pontosabban a mandátum 

elfogadásának tényét a főrendek az elnöknek kötelesek bejelenteni (12. §). A törvény az alelnökök 

feladatait nem konkretizálta és nem rögzített köztük rangsort.1680 A gyakorlatban az elnök 

helyetteseként funkcionáltak, elsősorban a ház üléseinek vezetésében. Az 1886:8. tc. a főrendiházi 

elnök (és egy főrendiházi jegyző) feladatává tette az örökös jogú családok nyilvántartására 

szolgáló Családkönyv hitelesítésében való közreműködést (2–3. §§), valamint előírta, hogy 

magszakadásról érkezett hír esetén a belügyminiszterrel a hivatalos lapban hirdetményt tegyen 

közzé az esetleges fiú utódok felkutatása érdekében (5. §). 

 A főrendiház elnökének, illetve az országbírónak törvényben rögzített bírói funkciói is 

voltak. Az 1868:54. tc. értelmében az országbíró a Királyi Kúria semmítő osztályának elnöke volt. 

Miután az 1881:59. tc. a semmítőszéket a legfőbb ítélőszékkel egyesítette, az egész Kúria elnöke 

lett. Az 1884:38. tc. azonban az országbírói állást elválasztotta a kúriai bíráskodástól. Pauler 

Tivadar igazságügy-miniszter indoklása szerint tulajdonképpen már az 1870:16. tc. elkülönítette 

egymástól a legfelső bírói funkciót és az országbírói méltóságot, amennyiben a Kúria 

semmítőszéki osztályának elnökeként nem nevezte meg az országbírót. Pauler azt hangoztatta, 

hogy „az 1881:59. törvénycikk az országbíró személyét főleg csakis azért említette meg, mivel 

akkoriban a semmitőszék élén az országbíró állott”, Mailáth György országbíró elhunytát 

követően azonban indokolatlanná vált a tisztség és a méltóság törvényi összekapcsolása.1681 A 

törvényváltoztatásnak tehát személyi oka volt, ugyanakkor az igazságszolgáltatás 

modernizációjának velejárója volt a főbírói funkció és a rendi eredetű méltóság elválasztása. 

Pauler indoklását követően a főrendiház a törvényjavaslatot hozzászólás nélkül megszavazta. A 

sajtóban azonban a törvénymódosítást nem kísérte egyöntetű helyeslés. A Pápai Lapok, amely a 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 176.; FI 1910–1918. 25. köt. 1597. sz. 1. 
1678

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. nov. 16. (116. ülés) 234–236. 
1679

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 247. 
1680

 Az időnként (pl. br. Vay Miklós esetében) előforduló „első alelnök” kifejezés valószínűleg arra utalt, hogy a 

két alelnök közül őt nevezte ki régebben az uralkodó. A főrendiház hivatalos irataiban és az elnökséget kinevező 

királyi leiratokban nem szerepelt ez a megkülönböztetés 
1681

 FN 1884–1887. 1. köt. 1884. okt. 28. (11. ülés) 32–33. 
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változtatás okát ’Sennyey országbíróvá kinevezésében látta,1682 annak a véleményének adott 

hangot, hogy „[a]z igazságszolgáltatás iránti tisztelet volt abban mindig kifejezve, hogy az, aki a 

magyar igazságszolgáltatás élén áll, az egy közjogi országos nagy méltóságot representál. Az 

igazságügynek igaz érdeke nem kívánta, hogy a magyar bíróság meg legyen fosztva egykori 

fényes díszétől.”1683 Az 1885 októberében megjelent cikk arról hallgatott, hogy a főrendiház 

reformja során a Királyi Kúria elnöke és másodelnöke (a budapesti királyi ítélőtábla elnökével 

együtt) hivatala jogán főrendiházi tagságot nyert. A főrendiházi elnöknek, mint már említettük, 

1884 után is maradt bírói funkciója a királyi és országos legfőbb (kúriai) fegyelmi bíróság 

(1871:8. tc. 35. §) és az ítélőbírák felett ítélkező (közigazgatási) fegyelmi bíróság (1896:26. tc. 8. 

§) elnökeként. 

 A főrendiház házszabályai szerint az elnök (a ház véleményét követve) nyitotta meg, (a 

ház belegyezésével) függesztette fel és zárta be a főrendiház üléseit.1684 Vezette a 

tanácskozásokat, őrködött a csend és a rendszabályok megtartása felett, a kérdéstől eltérőket a 

kérdésre, a rendet sértő szónokot és a közbeszóló, hangoskodó tagokat rendre utasította (FHSZ 

1848 48–51. §§, FHSZ 1872. 48–50. §§; FHSZ 1886. 67. §). A rendreutasított szónok előadhatta 

mentségét, másodszori rendreutasítást követően a ház határozatától függően a rendreutasítás ténye 

bekerült a jegyzőkönyvbe, és a rendreutasított a tárgyhoz többet nem szólhatott hozzá (FHSZ 

1848. 49–50. §§; FHSZ 1872. 50–53. §; FHSZ 68. §). Ez a szabályozás megegyezett az 1848. évi 

képviselőházi házszabályokéval (KHSZ 1848. 58. §). Az elnök a szónokot hallgató tagok 

rendzavarásával szemben csengetéssel, név szerinti felszólítással, végső esetben pedig úgy 

léphetett fel, hogy „fövegének felvételével az ülést bizonyos időre felfüggeszti, mely egy óránál 

tovább nem terjedhet” (FHSZ 1848. 51. §). Ez utóbbi rendelkezésből az 1872. évi házszabály-

módosításkor kikerült az immár anakronisztikus „fövegfelvétel” (FHSZ 1872. 54. §; FHSZ 1886. 

69. §). Az elnöknek a tagokkal szemben az 1848. évi házszabályokban szereplő fegyelmi jogköre 

a korszakban mindvégig lényegében változatlan maradt. Ellentétben a képviselőházzal, a 

főrendiházban nem volt szükség szigorításra és részletesebb szabályozására, hisz az üléseken 

rendreutasítás csak elvétve fordult elő.1685  

                                                           
1682

 ’Sennyey a kassai jogakadémián jogot végzett, de jelentősebb igazságszolgáltatási tapasztalattal nem bírt, bár 

tárnokmesterként (1865–1867) az 1868-ig fennálló Hétszemélyes Tábla tagja, az országbíró akadályoztatása 

esetén elnöke volt.  
1683

 Igazságügyi törvényhozásunk. Pápai Lapok 1885. (12. évf.) okt. 25. (43. sz.) [1.] 
1684

 A főrendiház és a képviselőház közös ülésein a képviselőházi elnökkel együttesen elnökölt. ld. FHSZ 1886. 

Függelék 3. § b) pont. 

Amikor itt és a továbbiakban a házszabályok előírásait ismertetjük, nem állítjuk egyszersmind, hogy azok a 

gyakorlatban is minden esetben érvényesültek. Ez utóbbi kérdés további vizsgálat tárgyát képezheti, ugyanakkor 

megjegyezzük, hogy érintőleges kutatásaink arra utalnak, hogy a főrendiház vezetését és tagjait általában az 

ügyrendben rögzített előírások betartása jellemezte. 
1685

 Az 1861–1910 közötti főrendiház ülések naplóinak mutatója egyetlen esetre utal. 1895 tavaszán az izraelita 

felekezet recepciójára vonatkozó törvényjavaslat végszavazásakor gr. Zichy Nándor kifejezte ellenvéleményét a 

kérdés megfogalmazásával kapcsolatban. Az elnöklő br. Vay Béla alelnök rendre intette Zichyt, azzal az 

indokkal, hogy a házszabály szerint a szavazás elkezdődése után már nincs lehetőség felszólalásra. (FN 1892–

1896. 5. köt. 1895. máj. 16. (86. ülés) 185.) 

Kisebb horderejű rendzavarás volt, hogy a házassági jogról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalásánál 

ugyancsak gr. Széchenyi Bélának (gr. Széchenyi István fiának) a javaslat mellett tartott beszéde végén a 

baloldalon élénk taps hangzott fel. Szlávy József házelnök felszólította a tagokat, hogy tetszésüket ne tapssal, 

hanem éljenzéssel fejezzék ki. (FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 8. (49. ülés) 157.) 

Az 1910-es évek elején, a főrendiházi ellenzéki hangot felerősödésével került sor újra elnöki rendreutasításokra. 

1913-ban Lukács László miniszterelnöknek a vesztegetési vádra vonatkozó főrendiházi interpellációra adott 

válaszát követően br. Jósika Samu főrendiházi elnök rendre utasította gr. Hadik Jánost először közbeszólásáért 

(„Az ország érdeke van kockán, a renommeéja és a becsülete!”), majd azon kijelentéséért, hogy a miniszterelnök 

„nem mer a dolog érdemében nyilatkozni, inert tudja, hogy akkor kiderülne az ö hazugsága” (FN 1910−1918. 2. 

köt. 1913. márc. 13. (38. ülés) 93.) Jósika 1914 februárjában Hadikot azon kijelentésért utasította rendre, hogy a 

kormánypárti képviselők „meg vannak sértve már azáltal, hogy egy ilyen rendszer támogatására vállalkoztak és 
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A főrendiházi házszabályok meghatározták a karzat rendzavaróival szembeni fellépés módjait is, 

az 1848. évi törvényt követve (FHSZ 1848. 13–15. §§, 18. §, 52. §; FHSZ 1872. 11–13. §§, 16., 

55. §; FHSZ 1886. 89–93. §§). Az elnök hallgatósággal szembeni jogkörét 1886-ban némileg 

bővítették. Míg az 1872. évi házszabály úgy fogalmazott, hogy a törvényes rend biztosítására az 

elnök saját felelőségére kirendelhet rendőri és katonai fegyveres erőt (FHSZ 1872. 16. §),1686 

addig a főrendiházi reform után született szabályozásban ezen kívül az is szerepelt, hogy az 

elnöknek a rendzavarók megfenyítésére „minden alkotmányos eszköz és fegyveres erő használata 

is saját felelősségére rendelkezésére áll” (FHSZ 1886. 93., 70. §). A házszabályok már 1848-tól 

fogva tartalmazták, hogy a csendzavarók a kitiltáson kívül a hatóság által is megfenyíttetnek 

(FHSZ 1848. 15. §; FHSZ 1872. 13. §; FHSZ 1886. 91. §). A hallgatósággal szemben erélyesebb 

fellépésre azonban a főrendiházban sohasem volt szükség. Abban a néhány esetben, amikor a 

karzat hangoskodása megzavarta az ülést, elégségesnek bizonyult az elnöki rendreutasítás.1687 

Szintén az elnök állapította meg a napirendet és a legközelebbi ülés napját, utóbbit „rendszerint a 

Ház beleegyezésével” (FHSZ 1872. 21. §, FHSZ 1886. 33–35., 67. §), és ő értesítette az ülések 

idejéről és napirendjéről a kormányt (FHSZ 1872. 48. §; FHSZ 1886. 67. §).1688 Az elnök feladata 

volt a felszólalásra jelentkezők regisztráltatása a jegyzőkkel (FHSZ 1848. 21. §, FHSZ 1872. 17. 

§), a tárgyalás befejezésének kimondása (FHSZ 1886. 53. §), a tárgyalt kérdéseknek (a többség 

beleegyezésével és a házszabályban rögzített elvi sorrend szerinti) szavazásra kitűzése (FHSZ 

1848. 42., 45–46. §, FHSZ 1872. 25., 42., 45. §; FHSZ 1886. 54–57. §§). Ő mondta ki a többséget 

és a ház határozatát (FHSZ 1848. 53. §). 

A főrendiházi elnök a tárgyalás alatt bármikor jogosult volt a tanácskozási rend érdekében 

felszólni (FHSZ 1848. 26. §; FHSZ 1872. 51. §; FHSZ 1886. 68. §). Ha az elnök a tárgyaláshoz 

tagként akart hozzászólni, akkor az elnöki széket az egyik alelnöknek adta át, és csak az ügyben 

való határozathozatal után foglalta el újra (FHSZ 1886. 67. §).1689 Az 1848. évi főrendiházi 

házszabályok (a képviselőházéval szemben) még nem tartalmazták, hogy az ülést vezető elnöknek 

nincs szavazási joga (KHSZ 1848. 90. §). A szokásjog alapján azonban az volt az általános 

gyakorlat, hogy „az elnök a szükség legkiválóbb esetét kivéve, nem szavaz”.1690 Az 1886. évi 

                                                                                                                                                                                     
hogy az a pénz, melyet a munkapárti képviselők nagy száma elfogadott a választásokra, Lukács ministerelnök 

által irreális módon szereztetett”. (FN 1910−1918. 3. köt. 1914. febr. 26. (52. ülés) 134.). A következő ülésen br. 

Prónay Dezső részesült rendreutasításba azon szavaiért, hogy „a mai rendszer két dolgon sarkallik: a panamán és 

az erőszakon”, majd további két alkalommal azért, mert a tanácskozás folytatásának a következő napra 

halasztását követelő közbekiáltásaival zavarta az ülést. (FN 1910−1918. 3. köt. 1914. febr. 27. (53. ülés) 143., 

175., 181.).  

Az ausztriai Urak Háza 1875. évi ügyrendje még a főrendiházi házszabályoknál is kevesebb fegyelmezési 

eszközről rendelkezett. A Herrenhaus elnöke a szónok tárgytól való eltérésre magyar társához hasonlóan 

figyelmeztetéssel, majd szómegvonással reagálhatott, de a tárgyalást zavaró tagokkal szemben csak a „zur 

Ordnung” felszólítással élhetett, az ülés felfüggesztésére nem volt lehetősége. GOHH 1875. 45−46. §§. 
1686

 Ennek előzménye az 1848. évi házszabályokban: „a törvényhozás biztosítására az egész helybeli, mind 

nemzetőrségi, mind katonai erőt kirendelheti az elnök, saját felelőssége mellett”. (FHSZ 1848. 19. §) 
1687

 Miután 1866 áprilisában a képviselőház válaszfelirati javaslatának tárgyalásánál gr. Cziráky Jánosnak a 

felirathoz való hozzájárulás ellen irányuló indítványa a névszerinti szavazáson elbukott, az eredmény 

kihirdetését a karzaton is élénk éljenzés és taps fogadta. ’Sennyey elnök a hallgatóságot a tetszésnyilvánításoktól 

tartózkodásra intette és ismételt előfordulás esetére szigorúbb eljárást helyezett kilátásba. (FN 1865–1867. 1. köt. 

1866. ápr. 18. (16. ülés) 120.) 

1884-ben az izraelita-keresztény házassági törvényjavaslat fölötti második szavazás közben gr. Széchenyi Béla 

támogató szavazatára a karzatról fütty volt a reakció. Szőgyény elnök a karzatot rendreutasította. (FN 1881–

1884. 2. köt. 1884. jan. 14. (93. ülés) 144.) 
1688

 A gyakorlatban az ülések időpontját gyakran a miniszterelnök kérésére tűzte ki az elnök. 
1689

 A házelnök hozzászólását ehhez hasonlóan szabályozta a magyar képviselőház és az ausztriai Urak Háza 

házszabálya is. KHSZ 1878. 182. §; GOHH 1875. 43. §. 
1690

 Mailáth György házelnök kijelentése. FN 1869–1872. 2 köt. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 457. 
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házszabályokban rögzítésre került, hogy az elnök csak a szavazategyenlőség esetén voksol (FHSZ 

1886. 67. §).1691 

Az elnök írta alá az ülések naplóbírálók által hitelesített jegyzőkönyvét (FHSZ 1886. 67. §). Az 

országgyűlés mindkét háza által elfogadott és a két ház közös összeegyeztető bizottsága által 

megvizsgált szövegű törvényjavaslat a két elnök és egy-egy jegyző által aláírva kerültek 

felterjesztésre a kormány útján királyi szentesítésre (FHSZ 1848. 60. §; FHSZ 1872. 73. §).1692 

1885-től a főrendiházi elnök átirat kíséretében megküldte a ház határozatait a képviselőház 

elnökének, bejelentette a képviselőháztól érkezett és a bizottságokhoz továbbított írásbeli 

üzeneteket (FHSZ 1886. 38., 66. §, FHSZ Függelék 1. §). Iratok és beadványok kinyomtatásáról a 

főrendiház vagy az elnök önállóan döntött (FHSZ 1886. 83. §). 

A házszabályok rögzítették az elnök feladatát a jegyzők és a bizottsági tagok választásánál (FHSZ 

1848 5–6. §§; FHSZ 1872. 3. §; FHSZ 1886. 2., 4. §). A főrendiház reformját követően, a 

főrendiház bizottsági struktúrájának a házszabályban rögzítésével párhuzamosan, került be a 

házszabályokba, hogy az elnök a tagokat a bizottságokba (továbbá jegyzővé, háznaggyá) 

megválasztásukról írásban értesíti és nyilatkozatot kér tőlük a bizottsági tagság elfogadására 

nézve (FHSZ 1886. 24. §). Szükség esetén a főrendiházi elnök gondoskodik a naplóhitelesítők 

helyettesítéséről (FHSZ 1886. 32. §). 

A tagok az üléseken meg nem jelenésüket bejelenteni tartoztak az elnöknek, ő pedig a 

legközelebbi ülésen a ház tudomására hozta ezt (FHSZ 1848. 54. §, FHSZ 1872. 56. §, FHSZ 

1886. 36. §)1693. A házszabályokba 1872-ben kerültek bele az elnök azon már korábban is 

gyakorolt feladatai, hogy a meg nem hívott, de arra jogosult tagok regálisát a kormány útján 

kieszközölje (FHSZ 1872. 4. §), továbbá hogy a háznak bemutassa a törvényhatósági kérvényeket, 

felterjesztéseket és egyéb beadványokat (FHSZ 1872. 47. §; FHSZ 1886. 66. §). A főrendiház 

reformját követően a meghívási eljárás módosult: a királyi meghívóért folyamodók a 

belügyminiszterhez kellett, hogy elküldjék kérelmüket abban az esetben, ha az országgyűlés nem 

volt együtt (FHSZ 1886. 11. §) 

Kezdetben az elnök jogkörébe tartozott a ház tisztviselőinek és a szolgaszemélyzetnek a 

kinevezése (FHSZ 1848. 17. §), 1872-től viszont már csak az irodai személyzet, a 

naplószerkesztők és a gyorsírók alkalmazása és működésük felügyelete tartozott közvetlen 

hatáskörébe (FHSZ 1872. 15. §, 50. §; FHSZ 1886. 67. §; FHSZ 1886. 71. §).1694 

 

                                                           
1691

 Eltért ettől az ausztriai szabályozás, ugyanis az Urak Háza az ülésén elnöklő személynek választások 

kivételével nem volt szavazati joga. Szavazategyenlőség esetén az elutasító álláspontot tekintették többséget 

nyertnek. GOHH 1875. 52−53. §§. 
1692

 Az összeegyeztető bizottság élén felváltva a főrendiházi elnök (vagy az alelnökök egyike) és a képviselőházi 

elnök (vagy az alelnökök egyike) állt. Összetételét, működését országos határozat szabályozta. Ld.: FHSZ 1886. 

Függelék 5. §. 
1693

 Az 1886. évi házszabály hangsúlyozta, hogy a főrendiház tagjai kötelesek részt venni a ház tanácskozásaiban 

(FHSZ 1886. 36. §), be nem jelentett távollét esetére azonban továbbra sem állapított meg retorziót. 
1694

 1867 decemberében a főrendiház teljes személyzete irodaigazgatóból, két írnokból, teremigazgatóból, két 

teremőrből és hat szolgából állt. 1868 végén hat főrendiházi alkalmazott állandósítására került sor. 1886 végén a 

főrendiháznak (az elnököt és a háznagyot nem számolva) húsz alkalmazottja volt (nyolc tisztviselő és 12 szolga), 

1918-ban viszont már 35 fő (12 tisztviselő, egy orvos, hét teremőr, egy kapus, 16 szolga). Az egyre bővülő 

tisztviselői kar kezdetben a főrendiházi iroda (élén irodaigazgató, majd elnöki titkár állt), a század végén a 

főrendiházi iroda (élén az elnöki tanácsosi rangú főtitkárral), a naplószerkesztőség, valamint a képviselőházzal 

közös „gyorsiroda”, 1913-tól az elnöki és a háznagyi hivatal, valamint a továbbra is közös gyorsíró iroda keretei 

között dolgozott. FI 1865–1868. 1. köt. 93. sz. 21.; 2, köt. 303. sz. 423.; FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 7. 

(133. ülés) 630.; FI 1865–1868. 2. köt. 303. sz. 423.; FI 1884–1887. 5. köt. 303. sz. 105.; Szolgálati utasítás 

főrendiházi iroda és naplószerkesztőség részére. [1895]. MOL K 5 1895-46., 3.cs.; Szolgálati szabályzat a 

főrendiház hivatalai részére. [1907]. FI 1906–1910. 6. köt. 350. sz. 471.; Szolgálati szabályzat a főrendiház 

hivatalaiban alkalmazott személyzet részére. [1913]. FI 1910–1918. 14. köt. 625. sz. 10.; FI 1910–1918. 24. köt. 

1568. sz. 288. 
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Az elnökök politikai funkciója 

A főrendiházi elnök számára az ülések összehívása és vezetése területén érvényesülő széles hatás- 

és jogköre meghatározó szerepet biztosított a főrendiházban. A korabeli felfogás szerint a 

főrendiház a pártpolitikától független intézmény volt, ennélfogva az élén álló tisztségviselővel 

szemben is ez a kívánalom fogalmazódott meg. Br. Wlassics Gyula 1918. június 27-én elnöki 

beköszönő beszédében ezt így formulázta: „Mindenekfelett pedig kötelessége a legszigorúbb 

pártatlanság, mert ha a kormány bizalmából jut is az elnökség e díszes méltóságba és politikai 

meggyőződésének szabadságát a ház rendje biztosítja, biztosítja pedig oly mérvben, hogy 

elhagyva az elnöki széket, annak még a ház padjairól is kifejezést adhat: mégis a főrendiház 

elnöksége és az ehhez fűzött kötelességi kör nem lehet semmiféle kormánynak, semmiféle 

politikai pártnak expoziturája. Ennek semleges szigetnek kell lennie, melynek a pártok vonalaiból 

úgy kell kiemelkednie, hogy a pártok és politikai szenvedélyek hullámverései oda fel ne 

érhessenek. Csak így lehet közmegnyugvással biztosítani e díszes testület munkájának sikerét, 

melyet őseink bölcsessége a mérséklet eleméül illesztett a magyar alkotmány szerkezetébe.”1695 

Tizennyolc évvel korábban, gr. Csáky Albin főrendiházi elnökké kinevezésekor a Vasárnapi 

Újság szintén az elnöki pozíció függetlenségét hangsúlyozta, ugyanakkor rámutatott arra, hogy a 

tisztség betöltőjének személyisége esetenként politikai súlyt adhat a tisztségnek: „Erről az elnöki 

méltóságról is nagyon elterjedt nézet az, hogy egyértelmű a nyugalmi helyzettel, hogy annak 

viselője nem aktív politikai tényező. Ez is csak annyiban felel meg a valóságnak, hogy a napi 

politika váltakozó hullámai nem érintik őt; de parlamenti válságos helyzetekben − amilyenekből 

bőven volt részünk ez ideig, s amilyeneket a parlamenti élet esélye minden bizonnyal fölvet 

ezután is − igen jelentékeny tényező. A korona ilyen esetekben mindig kikéri a két ház elnökeinek 

tanácsát. S itt aztán a tanács értékére nézve nem az állás méltósága esik latba, hanem az egyénnek 

belbecse.”1696 

 Az elnök függetlenségének kívánalma valószínűleg erőteljesen befolyásolta, hogy a 

főrendiházi elnökök, alelnökök a főrendiházi reform időszakáig teljes és a későbbiek folyamán is 

jelentős mértékben a származásuk, vagyoni helyzetük és múltbéli politikusi teljesítményük 

következtében egyaránt tekintélyesnek számító főnemesek közül kerültek ki. A függetlenség iránti 

(legalábbis a deklaráció szintjén megvalósuló) törekvés a későbbiek folyamán abban is szerepet 

játszhatott, hogy az 1910-es években elnöki, illetve alelnöki kinevezést kapott a politikailag 

függetlennek tekintett bírói kar több tagja (akik azonban a gyakorlatban igenis kapcsolódtak a 

pártpolitikához).1697 A főrendiházi elnökök a függetlenség kívánalma ellenére azáltal, hogy a 

kormány javaslata alapján kinevezett tisztségviselők voltak, politikailag nem lehettek teljesen 

autonóm tényezők. Ezzel a helyzettel is összefüggött, hogy (a Vasárnapi Újság álláspontjával 

szemben) a tapasztalat szerint 1865–1918 között a főrendiházi elnökök egyike sem gyakorolt 

(tisztsége betöltése idején) a politikai élet alakulására meghatározó, önálló befolyást. Helyzetüket 

tükrözték az elnöki székfoglaló beszédek, amelyek általában formálisak voltak, az uralkodó iránti 

lojalitás kifejezésére és a tagok együttműködésének kérésére korlátozódtak, hiányzott belőlük 

bármiféle politikai tartalmú „elnöki program” megfogalmazása. 1894-ig az 1860-as évek elején 

meghatározó politikai szerepet játszó konzervatív arisztokraták (az „októberi férfiak”) közül 

került ki a főrendiház elnöksége. A lojalitás a dualizmuskori liberális magyar kormányok (mint az 

uralkodó által kinevezett alkotmányos kormányzó orgánum) iránt azonban esetükben sem volt 

kérdéses. Több főrendiházi elnök kinevezésének, illetve távozásának körülményei ezen túlmenően 

                                                           
1695

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 177. 
1696

 -y -s.: Gróf Csáky Albin. A főrendiház elnöke. Vasárnapi Újság 1900. (47. évf.) okt. 28. (43. sz.) 702. 
1697

 Wlassics Gyula a szabadelvű párti kormányzás idején, 1895-től 1903-ig kultuszminiszter, Günther Antal a 

második Wekerle-kormány alatt, 1907-től 1909-ig igazságügy-miniszter volt, Vavrik Béla 1910 elején Lukács 

László kormányalapítási terveiben ugyanezen tárca várományosaként szerepelt. 
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az egyes kormányokhoz, kormánypártokhoz való kötődésről is árulkodtak, ami jelezte a 

főrendiházi elnöki pozíció pártpolitikától függő jellegét. ’Sennyey Pál lemondása 1867 

márciusában a főrendiházi elnökségről még a rendszerváltozással (korlátozott helyett teljes 

alkotmányosság) magyarázható. Az 1867–1884 közötti időszakban a képviselőházi pártpolitikai 

változásokat¸ a kormányváltásokat, eltekintve attól, hogy 1875-ben a konzervatív Cziráky helyett 

a szintén konzervatív, de nála főispánként a mindenkori kormányhoz közelebb álló Szőgyény-

Marich lett az alelnök,1698 nem kísérték a főrendiházi elnökségben változások. Ezt részben 

Mailáth György házelnök személyiségével, tekintélyével, részben a főrendiháznak az izraelita–

keresztény vegyes házassági törvényjavaslat tárgyalásáig elfoglalt, alapvetően a kormánnyal 

együttműködő politikai magatartásával magyarázunk. Br. Vay Miklós alelnökké kinevezése 1884-

ben, röviddel a kormány főrendiházi kudarca után azonban már nem volt mentes a kormánypárti 

színezettől. Vay 1883 szeptemberében még „agg korával járó gyengélkedés folytán, határozatlan 

időre” felmenteni kérte magát a főrendiház tanácskozásaiban való részvétel alól,1699 nem egészen 

fél évvel később viszont általa került betöltésre a gr. Cziráky János halála folytán megürült 

alelnöki szék. A konzervatív Magyar Állam Vay kinevezését azzal kommentálta, hogy „[a] január 

12-iki [ti. az izraelita–keresztény vegyes házassági törvényjavaslat elvetését eredményező] 

szavazásnak jeles mozdonya, gr. Cziráky János sírba szállt, és helyébe a korona által kevés idő 

múlva nem a győztes fenntartó többségnek, hanem a legyőzött kisebbségnek kebeléből választatik 

annak utódja, ki ama győzelmet nagy részben kivívta, választatik az, ki keblének, tekintélyének 

egész teljével a hazarontó tárgy és párt mellett száll síkra”.1700 Czirákyt nem az Andrássy-

kormány nevezte ki alelnökké, igaz, a későbbiek folyamán a Deák- és szabadelvű párti 

kormányok alatt ismételt kinevezést nyert.  

 A főrendiházi elnökök, alelnökök tevékenységében nem találtunk Cziráky 1883. évi 

ellenzéket szervező magatartásához hasonlót. Mailáth György házelnök nem tagadta, hogy a 

Szabadelvű Párt politikájának nem minden elemével ért egyet.1701 Egyes kérdésekben ellenzéki 

álláspontját kifejezésre is juttatta, például többször intézett interpellációt is kormány tagjaihoz.1702 

Egyes az igazságszolgáltatást érintő törvényjavaslatokhoz módosító indítványt nyújtott be, illetve 

támogatta a főrendiház jogügyi bizottságának módosító indítványát.1703 Lónyay Menyhért 

pénzügyminisztert arra figyelmeztette, hogy a főrendiház ülésén történt felszólalások 

                                                           
1698

 Ezen változás politikai okát azonban kétségessé teszi, hogy 1883-ban ismét Cziráky került kinevezésre 

alelnöknek. 
1699

 FN 1881–1884. 2. köt. 1883. szept. 27. (80. ülés) 3. 
1700

 K.: Mozgalom és ellenmozgalom. Magyar Állam 1884. (25. évf.) márc. 18. (7306.-77. sz.) 1. 
1701

 1869 nyarán, a bírói hatalom törvényi szabályozásának vitája során így határozta meg politikai álláspontját: 

„Midőn a fejedelem és a nemzet közti kiegyezés a koronázás által teljes törvényes alapot nyert, ha jól 

emlékszem, e helyen nyíltan kijelentettem, hogy szerintem a régi politikai pártok értelme megszűnt, és hogy az 

új alapon új pártalakulásnak, az eddigi árnyalatok újabb tömörülésének kell bekövetkeznie. Én tehát mint e hon 

hű polgárához illett, az adott alkotmányt jó hiszemben fogadtam el. De ez alkotmány keretén belül igenis 

megvan politikai hitvallásom, melynek egyes ágazatai az uralkodó iránytól, és meglehet, hogy az igen t. 

igazságügy-miniszter úr [Horvát Boldizsár] nézetétől is olykor eltérnek; és én sem ezeket feláldozni, sem 

kegyeletem kedvessé vált tárgyait és tiszteletre méltó emlékeit megtagadni soha nem fogom.” FN 1869–1872. 1. 

köt. 1869. júl. 13. (14. ülés) 64. 
1702

 FN 1875–1878. 2. köt. 1876. dec. 19. (68. ülés) 199.; FN 1878–1881. 1. köt. 1879. márc. 29. (30. ülés) 120–

121.; FN 1878–1881. 3. köt. 1881. máj. 31. (167. ülés) 344–345. 
1703

 Pl. a bírák felelősségéről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál olyan módosításra tett szövegezési javaslatot, 

hogy a fegyelmi bíróságban a törvényhozó testület (főrendiház) által delegált tagokat illeti az elsőbbség a 

felsorolásban és az elnöklésben a rendes bírákkal szemben. Az elsőfokú bíróságok újjászervezésére vonatkozó 

törvényjavaslat tárgyalásakor támogatta a bizottsági módosító indítványt abból a megfontolásból, hogy a bírói 

függetlenség elvével ellenkező lenne a kormánynak a törvényszékek feloszlatásában szánt rendkívüli 

felhatalmazás. A főrendiház többsége az előbbi módosítást elfogadta, az utóbbit viszont elutasította. FN 1869–

1872. 1. köt. 1869. dec. 10. (24. ülés) 113.; FN 1872–1875. 1875. máj. 5. (153. ülés) 274–277. 
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helyénvalóságának megítélése a főrendiházi elnöknek (és nem a kormány tagjának) a feladata.1704 

Adataink szerint azonban Mailáth (ellentétben Czirákyval) a kormány javaslatával szembeni akció 

szervezésébe nem bocsátkozott. A későbbiek folyamán, különösen 1885 után pedig szinte 

elképzelhetetlen volt, hogy a főrendiház elnökségének tagja a kormány javaslata ellen szavazzon. 

Ismert gr. Dessewffy Aurél házelnöknek 1908-ban a gr. Żeleński Róbert tőzsdeellenes 

indítványáról történt szavazáskor követett eljárása: a kormány érdekének megfelelően nemmel 

szavazott, ezt követően azonban lemondott az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

elnökségéről, mivel szavazata ellentétben állt az OMGE általa is többször hangoztatott 

álláspontjával..1705 

 Ahogy 1884-ben Vay Miklós alelnökké történt kinevezésének, úgy 1894-ben, az 

egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásának küszöbén Szlávy József elnökségének is politikai 

tartalma és üzenete volt: az új elnök katolikus,1706 ugyanakkor korábban a liberális kormánypárt 

országgyűlési képviselője, illetve kormánytag volt. Ennek még akkor is jelentősége volt, ha 

azután Szlávyt betegsége miatt az egyházpolitikai tárgyalások üléseinek egy részén a református 

br. Vay Béla alelnök helyettesítette. A Deák-párt egykori keménykezű belügyminiszterének, Tóth 

Vilmosnak főrendiházi elnökké kinevezése 1896-ban, méghozzá úgy, hogy alig egy évvel előbb 

lett csak az intézmény tagja, szintén bírhatott egyfajta mögöttes, a kormány hatalmára utaló 

üzenettel a főrendiház, különösen annak az egyházpolitikai törvényhozással elégedetlen 

konzervatív katolikus tagjai irányában. Figyelemre méltó és a főrendiházi konzervatív politikai 

tényezők gyengeségét jelző mozzanat, hogy a 20. század elején az egyházpolitikai konfliktusok 

időszakának két kultuszminisztere is a főrendiház elnöke lett. Az, hogy Széll Kálmán 

miniszterelnök 1900-ban, gr. Tisza István 1905-ben, majd Khuen-Héderváry Károly 1910-ben gr. 

Csáky Albint, Wekerle Sándor pedig 1918-ban br. Wlassics Gyulát javasolta az uralkodónak 

elnökül, arra utal, hogy a liberális kormányoknak immár nem kellett tartaniuk attól, hogy 

főrendiházi elnökségük a püspöki kar vagy a konzervatív katolikus világi főrendek ellenkezését 

váltja ki. 

 A főrendiház reformja utáni időszak elnökei és alelnökei közül igen sok esetében 

egyértelműen kimutatható a kormánypárti kötődés. Az 1885–1918 között az elnökség tagjává 

kinevezett 21 főrend közül korábban 13 kormánypárti országgyűlési képviselő volt,1707 további 

három pedig a szabadelvű párti kormányzás idején főispán. Gr. Csáky Albinnak két házelnöki 

periódusa idején élő kapcsolata volt a kormánypárttal, hiszen 1899-től 1906-ig a Szabadelvű Párt 

alelnöke, 1910-től a Nemzeti Munkapárt elnöke volt.1708 A kormánypárti politikusok főrendiházi 

elnökké, alelnökké kinevezése jelezte, hogy a liberális kormányok a főrendiház vezetését bizalmi 

pozíciónak tekintették, még akkor is, ha a tapasztalatok alapján erőteljes konzervatív ellenzéki 

csoportosulások az egyházpolitikai kérdéseket kivéve nem formálódtak az intézményen belül.1709 

A főrendiház elnökségének szoros kapcsolatát a mindenkori kormány(párt)hoz mutatják a 

kormány(párt)-változásokhoz kötődő személycserék is. Az 1906–1910. évi országgyűlés elején 

így került házelnökké kinevezésre gr. Dessewffy Aurél, aki alkotmánypárti mandátumáról 

mondott le, hogy elfoglalja a főrendiház elnöki tisztét, amelyre a koalíciós kormány javasolta. 
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 FN 1869–1872. 1. köt. 1870. ápr. 26. (48. ülés) 233–234. 
1705

 Szavazategyenlőség állt elő (26–26 főrend szavazott a javaslat tárgyalása mellett és ellen is), ezért Dessewffy 

nem térhetett ki a szavazás elől. FN 1906–1910. 3. köt. 1908. júl. 3. (36. ülés) 36. 

Az esetet emlékiratában gr. Károlyi Mihály is megörökítette, mint OMGE elnökké választásának előzményét. 

Károlyi M.: Egy egész világ ellen, i. m. 33. 
1706

 Ráadásul a katolikus vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző bizottság 

kinevezett elnöke volt. 
1707

 Közülük négy a Deák-párti vagy a szabadelvű párti kormányok idején főispán is. 
1708

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 230. 
1709

 Aminek természetesen okai lehettek a kormányt támogató elnökök is. 
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1910-ben a Wekerle-kormány helyére lépő új kormány kinevezését még megvárta, de még az 

Alkotmánypárt feloszlása és a Nemzeti Munkapárt megalakulása előtt lemondott. Már ez utóbbi 

események után, 1910 februárjának végén egy magánlevélben így indokolta lemondását: 

„Visszavonulásommal magamhoz akartam következetes lenni egyrészről, másrészről Béccsel 

szemben akartam demonstrálni egy kissé − bár ezzel az eseményeket feltartóztatni nem lehet!”1710 

Szintén pártpolitikai megfontolásból eredt, hogy 1912 szeptemberében Lukács László 

miniszterelnök azt a Vavrik Bélát javasolta alelnöknek, akire, mint említettük, korábban 

igazságügy-miniszterként számított. Br. Jósika Samu, Vavrik Béla és gr. Széchényi Bertalan 

1917. június 18-án, a nemzeti munkapárti kormányt felváltó koalíciós kormány kinevezését 

követő napokban benyújtott közös lemondása indokként „a politikai viszonyokban beállott 

változásra” hivatkozott.1711 Az új elnökség mindhárom tagja kötődött az új kormányt támogató 

pártokhoz: Hadik-Barkóczy elnök 1904–1905-ben alkotmánypárti képviselő, Günther alelnök 

1905–1910 között függetlenségi párti honatya, 1907–1909 között miniszter, Kemény Árpád pedig 

1906-tól 1910-ig Alsó-Fehér megye főispánja volt. Az újabb kormányváltást a főrendiház 

elnökségében nem kísérte személycsere, a Wekerle-kormány átalakítását, a Munkapárt felé 

tolódását követően azonban lemondott Hadik-Barkóczy, majd a választójogi törvényjavaslat 

általánosságban történt képviselőházi elfogadását követően az alelnökök is. Az új elnök, Wlassics 

Gyula képviselői pályafutását a Szabadelvű Pártban kezdte 1892-ben és az Alkotmánypártban 

fejezte be 1906-ban. Az alelnökök közül gr. Béldi Ákosnak volt a Munkapárt elődpártjához 

szorosabb kötődése, amennyiben 1888-tól tizenhét éven keresztül Kolozs megye főispánja volt. 

Gr. Keglevich Gábor csak az 1875. évi választásig volt a Szabadelvű Párt tagja, miután követte a 

Deák-pártot, amelynek 1872-től országgyűlési képviselője volt, a fúzióba. A személyek 

kiválasztásánál további szempontoknak is szerepe lehetett, így Csáky 1900. évi kinevezésekor a 

Szabadelvű Pártba visszatért disszidens jutalmazása, egyszersmind a képviselőházi politizálásból 

kikapcsolása. Továbbá azt is meg kell említeni, hogy akadtak kormánykurzusokon átívelő 

alelnöki pályák is, mint br. Kemény Kálmáné és gr. Széchényi Sándoré. 

 

A főrendiházi elnökök, alelnökök prozopográfiai vizsgálata 

A továbbiakban a dualizmus kori főrendiházi elnökök és alelnökök prozopográfiai vizsgálatát 

végezzük el néhány szempont alapján, különös tekintettel arra, hogy a főrendiházi reform hozott-e 

ezek tekintetében valamilyen változást.1712 A leginkább szembeötlő különbség az 1885 előtti és 

utáni időszak között az elnökséget betöltő személyek számában mutatkozik. 1867-től a főrendiház 

reformjáig az elnökséget és alelnökséget összesen öt személy töltötte be (Szőgyény-Marich 

alelnök, majd elnök is volt), ezzel szemben 1885–1918 között huszonegy főrend (Vay Miklós, 

Szlávy, Csáky, Károlyi Tibor, Jósika alelnök, majd elnök is volt). Ha az elnököket és alelnököket 

külön nézzük (tekintettel az alelnöki poszt 1885-ös megkettőzésére): a főrendiháznak a dualizmus 

első két évtizede alatt három elnöke és három alelnöke, ezzel szemben a következő harminc évben 
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 Gr. Dessewffy Aurél levele br. Wlassics Gyulának. Bp., 1910. febr. 26. P 1145 8. d. 26. t. 106. alt. 
1711

 Gr. Esterházy Móric miniszterelnök válaszlevele br. Jósika Samu főrendiházi elnöknek. 1917. jún. 20. 

(Másolat). MOL K 3 1917-221., 66. cs. 1. t. 

Br. Jósika Samu korábban így nyilatkozott politikai helyzetéről: „Amidőn az elnöki széken ülök, pártokon kívül 

kell magamat tekintenem, de jogosítva érzem magamat arra, hogy az életben politikai párthoz tartozzam. 

Ennélfogva tartozom is párthoz: a Nemzeti Munkapárthoz. Ebben a tekintetben pedig mindig azt tapasztaltam, 

hogy mindenkor nyíltan s közvetlenül mondhatom el minden kérdésben pro es contra nézetemet és ezért soha 

sem üldöztetést nem szenvedtem, sem terrort nem tapasztaltam.” Ugyanebben a felszólalásában utalt a gr. Tisza 

István miniszterelnökhöz fűződő, „hosszú évek óta tartó” barátságára is. FN 1910−1918. 3. köt. 1914. febr. 27. 

(53. ülés) 139. 
1712

A feladat elvégzését nagyban segíti a magyar országgyűlés elnökeinek dolgozatunkban már többször idézett 

életrajzgyűjteménye: Jónás Károly – Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei 1848–2002. Almanach. 

Budapest Argumentum Kiadó 2002. 



341 

kilenc elnöke és tizenhat alelnöke volt. A különbséget az elnökök hivatali idejének hosszában 

mutatkozó eltérések is jól szemléltetik. A leghosszabb ideig működő elnök az 1885 előtti 

időszakban Mailáth György volt, aki tizenhat évig állt az intézmény élén, a reform után br. Vay 

Miklós, aki valamivel több, mint hat évig volt (és előtte négy éven keresztül alelnök). Az 1885–

1918 közötti időszak második leghosszabb elnöksége Csáky Albin 1900 októbere és 1906 

februárja közötti, két országgyűlést magába foglaló elnöki megbízatása volt. A 1885 előtti időszak 

legrövidebb elnöksége ’Sennyey Pálé volt 1884–1885 folyamán: kevesebb, mint egy év, de 

miután a reform után újra kinevezésre került, és még három évig (haláláig) a főrendiház élén állt, 

összességében hosszabb ideig volt elnök, mint az 1883 májusától 1884 decemberéig elnöklő 

Szőgyény-Marich (aki viszont közvetlenül elnöksége előtt nyolc évig alelnök volt). A reform után 

az utolsó főrendiházi elnöknek, Wlassics Gyulának volt a legrövidebb a hivatali ideje (kevesebb, 

mint öt hónap). Hivatali elődje, Hadik-Barkóczy egy évig, a korábbi elnökök közül az 1890-es 

évek második felének két elnöke (Tóth Vilmos, Károlyi Tibor) két-két évig, a többi elnök 

(’Sennyey, Szlávy, Dessewffy, Jósika) pedig három-öt évig töltötte be az elnöki tisztet. Az 

alelnökök közül 1885 előtt a leghosszabb ideig, tíz évig gr. Cziráky János volt alelnök (1865-től 

1875-ig), 1885 után br. Kemény Kálmán azonban egy évvel még őt is túlszárnyalta (1900–1911). 

Cziráky második alelnöki időszaka (1883–1884) volt ugyanakkor a legrövidebb alelnöki 

időtartam a reform előtt, míg Szőgyény nyolc, Vay két évig (majd a reform után további három 

évig) működött alelnökként. A főrendiházi reform utáni évtizedek alelnökeinek fele legalább öt 

évig viselte tisztségét. Az öt évnél rövidebb hivatali idejű nyolc főrend közül négyen (két 

alelnökpár) a világháború utolsó éveiben töltötte be tisztségét, mindnyájan lemondással távoztak, 

a többi négy közül viszont kettőnek (Vay Miklós, Jósika) főrendiházi alelnöksége elnökké 

kinevezése miatt fejeződött be. Alelnökként, majd elnökként Szlávy József összesen tizenhárom 

évig volt a főrendiház elnökségének tagja, Károlyi Tibor összesen tizenkét évig, ezzel 

megközelítették Mailáth György tizennégy éven át tartó elnöki periódusának hosszát. Vay Miklós 

összesen tíz évig, Csáky Albin majdnem kilenc évig, Jósika Samu pedig több mint hat évig vett 

részt a főrendiház vezetésében alelnöki, majd elnöki poszton. A tisztség időtartamára vonatkozó 

adatok az elnökök által végzett munka mennyisége szempontjából természetesen nem feltétlenül 

mérvadóak, hiszen például az 1870-es évek főrendiházi üléseit tekintve relatíve eseménytelenebb 

korszaka lényegesen eltért az 1892–1896. évi országgyűlés időszakától, továbbá a háború alatt a 

főrendiház sokkal ritkábban tanácskozott, mint korábban. 

 Az egyes elnökök, alelnökök távozásának okát tekintve azt tapasztaljuk, hogy az 1867–

1885 közötti elnökségekből lemondás útján mindössze egy fő (Szőgyény-Marich elnök 1884-ben) 

távozott, a többieket vagy nem nevezte ki ismét az uralkodó (Czirákyt 1875-ben) vagy elhunytak 

(Mailáth, Cziráky). Az 1885 utáni tíz elnökből hat lemondott politikai (Csáky első ízben, 

Dessewffy, Jósika, Hadik-Barkóczy) vagy egészségügyi okból (Szlávy, Károlyi Tibor, Csáky 

másodszor), és csak három hunyt el elnökként (’Sennyey, Tóth Vilmos, Vay). Az alelnökök közül 

a dualizmus első két évtizedében senki sem mondott le, a következő harminc év tizenhat 

alelnökéből négy közvetlenül elnök lett (Vay, Szlávy, Károlyi, Jósika), tízen pedig lemondással 

távoztak; ezek felénél egyértelműen kimutatható, hogy a lemondásra politikai okból került sor. 

 A reform előtti időszak elnökei, alelnökei közül ketten (Mailáth, Cziráky) negyvenes 

éveikben jártak, egy megközelítette a hetedik évtizedet (Szőgyény-Marich), egy pedig (Vay 

Miklós) a nyolcadik ikszet is túllépte, amikor először kinevezést nyert az elnökségbe. Az 1885 

utáni elnökök, alelnökök (huszonegy személy) csaknem fele a tisztségre történt (első) kinevezése 

idején hatvanas éveiben járt. Hárman negyvenes éveikben (Csáky, Károlyi, Széchényi Bertalan), 

ketten az ötvenesekben (Kemény Árpád, Hadik-Barkóczy), öten hetvenes éveikben (közülük 

hárman aktív vagy nyugalmazott bírók voltak), Vay Miklós pedig 86 évesen lett a főrendiház 

elnöke. 
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 Az ausztriai Urak Háza elnökségének tagjai, íratlan szabály alapján, mindenkor az 

arisztokrácia sorából kerültek kinevezésre. 1885 előtt a főrendiház elnökségének valamennyi tagja 

nemesi származású, de az öt személyből kettő nem volt arisztokrata (Mailáth, Szőgyény-

Marich).1713 Az 1885–1918 közötti elnökségben nyolc grófot és hét bárót találunk, további négy 

főrend (Daruváry, Ernuszt, Szlávy, Tóth Vilmos) pedig nemesi címmel rendelkezett. Az 

elnökséget betöltők 90%-ának tehát nemesi rangja volt. Ez, továbbá az, hogy az elnökség 

főnemesi rangú tagjai Wlassics Gyula kivételével valamennyien patinás nemzeti főnemesi 

nemzetségek leszármazottai voltak, jelzik a főrendiháznak a polgárosodó társadalmon belüli 

zárvány jellegét. Ugyanakkor némi elmozdulás is megfigyelhető volt, amennyiben az 1910-es 

évek második felének alelnökei közül kettő, Günther Antal és Vavrik Béla nem volt nemes.1714 

Günther valóságos belső titkos tanácsos cím birtokosa volt, Vavrik viszont, habár csak királyi 

tanácsos, kúriai alelnökként társadalmilag szintén tekintélyes pozíciót töltött be.1715 

 Az 1867–1885 közötti időszak elnökei, alelnökei tisztségük betöltése idején örökös jogon 

és országzászlósként voltak a főrendiház tagjai, emellett Szőgyény-Marich főispánként is. A ház 

1885 és 1918 közötti tíz elnöke közül hat örökös jogon tag volt tagja a főrendiháznak, közülük 

elnöksége idején három kizárólag ekként. Egy választott tag (br. Jósika), továbbá egy kinevezett 

tag (Tóth Vilmos) és egy főbíró (Wlassics) is volt az elnökök között. A főrendiház elnökei között 

két koronaőrt találunk, egyikük (Vay Miklós) azonban örökös jogon és protestáns egyházi 

vezetőként is tag volt. Az 1885 utáni tizennyolc alelnök fele volt hivatali ideje alatt örökös jogon 

vagy akként is tagja a főrendiháznak. Három főnemesi rangú választott tag (Kemény Kálmán, 

Jósika, Béldi), két élethossziglan kinevezett tag (Daruváry, Ernuszt), két főbíró (Günther, Vavrik), 

valamint két koronaőr (Vay, Szlávy) volt az alelnökök között.  

Az elnökök, alelnökök között tehát 1885 után számukat tekintve továbbra is a születési jogon 

tagok domináltak, ugyanakkor a főrendiház vezetésében (az elnökség összességét tekintve) 

nagyjából a tagságon belüli arányukkal megegyező (élethossziglan kinevezett tagok)1716 vagy 

annál nagyobb mértékben (főbírók, választott tagok) más tagsági csoportokba tartozó főrendek is 

helyet kaptak. A dualizmus időszakában a főrendiház elnökségében (az ausztriai Herrenhaussal 

ellentétben) nem találunk sem főherceget, sem hercegi rangú főnemest, sem katolikus főpapot, 

továbbá más felekezet egyházi vezetője sem nyert alelnöki, elnöki kinevezést. Ennek okát a hazai 

politikai hagyományokban, a katolikus és az ortodox püspöki kar politikai alapállásában, valamint 

a magyar liberális kormányzat szekularizációs törekvéseiben látjuk. Mindemellett azonban tetten 

érhető felekezeti szempontok érvényesülése, amennyiben 1885 után a főrendiház háromtagú 

elnökségének két római katolikus tagja mellett a harmadik minden esetben protestáns (református) 

volt (a főrendiházi elnökségig közülük azonban csak br. Vay Miklós jutott el). Részben erre, de 

részben további, még feltárásra váró okokra1717 vezethető vissza az erdélyi származású 

főrendiházi tagok viszonylag magas száma az elnökségben az 1910-es években (tizenkét elnök, 

alelnök közül négy: br. Jósika Samu, br. Kemény Árpád és Kálmán, gr. Béldi Ákos). 

 A főrendiházi elnökség valamennyi tagja több éves, gyakran több évtizedes törvényhozási 

tapasztalattal rendelkezett. A főrendiház 1885 utáni vezetőinek kétharmada korábban 

országgyűlési képviselő is volt, Szlávy József ezen kívül rövid ideig a képviselőház elnöke is. Az 

elnöki székbe jellemzően korábbi alelnökök kerültek, a dualizmus időszakában mindössze három 

olyan főrendiházi elnök volt (Tóth Vilmos, gr. Dessewffy Aurél, br. Wlassics Gyula), aki előzőleg 

                                                           
1713

 Fiaik azonban, láttuk, grófi rangot és örökletes főrendiházi tagsági jogot kaptak. 
1714

 Legalábbis a Királyi könyvekben nem szerepel, hogy nemesek lettek volna, és életrajzaik sem utalnak a 

nemességre. 
1715

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m.  
1716

 Az aránybeli egybeesés nyilván nem tudatosan tervezett volt. 
1717

 Az elnökség erdélyi származású tagjai közül ugyanis többen (Jósika, Béldi) katolikusok voltak. 
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nem töltött be (al)elnöki tisztséget. A jegyzői karban való részvétel kevésbé volt megfigyelhető, 

az egész korszakban mindössze egy elnök (Szlávy) és két alelnök (Vay Béla, Széchényi Bertalan) 

volt korábban főrendiházi jegyző. A főrendiházi bizottságokban azonban jellemzően részt vettek 

(legalábbis a tagság elvállalása szintjén), volt olyan későbbi elnök (Hadik-Barkóczy), aki 

egyidejűleg hat főrendiházi bizottság tagja volt.1718 

 A főrendiház elnökség tagjai között rokoni kapcsolatok nem fordultak elő jelentős 

számban. A néhány egyedi eset ugyanakkor mutatja a személyi (rokoni) kapcsolatok esetenkénti 

jelentőségét a törvényhozási karrierben. A főrendiház élén 1861-ben, majd 1867–1883 között álló 

Mailáth György id. Mailáth Györgynek, az 1848–1849. évi országgyűlés főrendiházi elnökének 

fia volt. Gr. Cziráky János apja, gr. Cziráky Antal Mózes 1825-től 1827-ig tárnokmester, azt 

követően tizenkét éven keresztül országbíró volt. Br. Vay Béla br. Vay Miklós unokaöccse volt, 

és nemcsak az alelnökségben követte (közvetve), hanem a tiszáninneni református egyházkerület 

főgondnokságában is.1719  

Széchényi Bertalan az előző alelnök, Széchényi Sándor fia volt. A tisztség elnyerését valószínű 

ennek is köszönhette, mert alelnöki kinevezését megelőzően sem szakmai (pl. agrárpolitikusi), 

sem politikai téren nem tűnt ki. A mosonmagyaróvári gazdasági akadémián folytatott tanulmányai 

után hosszabb utazásokat tett, majd segesdi hitbizományi birtokán gazdálkodott. A főrendiházban 

1896-tól 1910-ig jegyzőként tevékenykedett és több bizottság tagjává, valamint az 

igazolóbizottság jegyzőjévé is megválasztották, vezető szerepet azonban egyik bizottságban sem 

töltött be.1720 Széchényi, akinek felesége elvált asszony volt, kinevezése arra utal, hogy az 1910-es 

években a főrendiházi alelnökök kiválasztásakor már nem érvényesültek merev erkölcsi 

szabályok.1721 Széchényi második kamarabeli törvényhozási pályafutása a Horthy-korszakban 

folytatódott: a felsőház 1927-ben alelnökévé, majd 1935-ben elnökévé választotta, utóbbi 

tisztséget egészen 1943-ban bekövetkezett haláláig betöltötte. 

 

A főrendiház jegyzői 

A főrendiház jegyzőit 1848-tól, hasonlóan a képviselőházhoz, saját tagjai közül titkos szavazással 

választotta (1848:4. tc. 5. §). Az 1848. évi házszabályok előírták, hogy a főrendiház az 

országgyűlés kezdetén négy jegyzőt válasszon meg kézzel írott cédulák használatával. A négy 

jegyző a legtöbb szavazatot kapott négy főrendiházi tag lett, amennyiben (hasonlóan a 

főrendiházban tartott többi titkos szavazáshoz) elnyerte a szavazatok általános (abszolút) 

többségét (FHSZ 1848. 5. §). Az 1869. évi országgyűlés elején a főrendek a nyilvános ülés előtt 

tartott értekezletükön úgy döntöttek, hogy ezt követően négy helyett nyolc jegyzőt választanak.1722 

Az 1869-ben megjelent házszabályokban a jegyzőkre vonatkozón már a felemelt szám szerepelt 

(FHSZ 1869. 5. §). Az 1872. évi módosításkor került be a házszabályokba, hogy a választás 

szavazatjegyek útján történik, vagyis lehetőség volt előre kinyomtatott szavazócédulák 

használatára, továbbá az, hogy a jegyzői kar megválasztásához ettől kezdve ötven tag jelenléte 

szükséges (FHSZ 1872. 3. §). 1886-ben az új házszabály elfogadása ismét változást hozott. A 

                                                           
1718

 A főrendiház elnökeinek bizottsági tagságára ld. Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 439–512. 
1719

 Ezen tisztsége révén azonban csak már főrendiházi alelnöksége után, 1901-től volt tagsági jogosultsága. 
1720

 Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 492–493. 

Ezen kívül hét másik főrendiházi tagtársával együtt 1907-től tagja volt a 88 tagú Országos Közlekedési 

Tanácsnak és a Tarifabizottságnak. A tanács és az annak tagjaiból a kereskedelemügyi miniszter által kinevezett 

harminc tagú bizottság feladatkörét ld. 1907:36. tc.! 
1721

 Széchényi felesége, gr. Andrássy Natália gr. Széchényi Aladár elvált neje volt. Széchényi kinevezését nem 

gátolta, hogy felesége (Andrássy Manó leánya) családjának tagjai a Tisza-kormány ellenzékéhez tartoztak. Ogy. 

almanach 1910–1915., i. m. 121. 
1722

 FN 1869–1872. 1. köt. 1869. ápr. 29. (2. ülés) 3. 

Az ausztriai Urak Háza 1875. évi ügyrendje a jegyzők számát nem határozta meg, ugyanakkor a ház belátására 

bízta azt, hogy saját tagjait vagy más személyeket bíz-e meg a jegyzőkönyv vezetésével. GOHH 7. §. 



344 

jegyzővé váláshoz ezt követően elég volt a szavazatok viszonylagos többsége. A házszabály az 

1848:4. tc. 8. §-ára1723 hivatkozva kimondta, hogy a jegyzők (és a háznagy) „minden évi ülésszak 

elején újból megválasztandók” (FHSZ 1886. 4. §). 

 A jegyzők feladata volt az iratok felolvasása, a szólásra jelentkezők feljegyzése és 

felszólítása (FHSZ 1848. 21., 55. §; FHSZ 1872. 55. §; FHSZ 1886. 82. §). Emellett ők 

fogalmazták meg a szavazásra kitűzendő kérdést (az 1848-as házszabály szerint minden 

szavazáskor, a későbbi házszabályok szerint csak „ha szükséges”) (FHSZ 1848. 44. §; FHSZ 

1872. 43. §; FHSZ 1886. 55. §). A jegyzők feladatkörébe tartozott a szavazatok összeszámlálása 

és feljegyzése, továbbá a főrendiház jegyzőkönyvének szerkesztése1724 és aláírása1725 (FHSZ 

1848. 55. §, FHSZ 1872. 39., 68. §; FHSZ 1886. 61., 82. §). A főrendiház reformja előtti 

évtizedekben a főrendiház határozatait, üzeneteit a jegyző adta át a képviselőház elnökének 

(FHSZ 1848. 59. §; FHSZ 1872. 72. §). Az 1848. évi házszabály a jegyzőket bízta meg a ház 

nyomtatványainak felügyeletével, a főrendiházi írnoki és irodai munkáinak igazgatásával (FHSZ 

1848. 57. §). Az 1872. évi házszabály, bár a jegyzőkről szóló fejezetben tartalmazta az irományok 

kinyomtatására vonatkozó paragrafust, nem nevezte meg a jegyzőket annak felelőseként (FHSZ 

1872. 69. §), ami összefüggött a tisztviselő személyzet (iroda)1726 az elnök alá rendelésével és a 

háznagy feladatkörének bővülésével. A főrendiházi reform utáni házszabályban a 

nyomtatványokkal kapcsolatos előírások már nem is a jegyzőkről szóló részben szerepeltek.1727 

Hasonló tendencia érvényesült a képviselőházban is: az 1848. évi házszabályok a ház 

nyomtatványainak hibátlansága feletti felügyeletet, valamint az összes irattár és iroda 

főigazgatását a jegyzők feladatkörébe utalták (KHSZ 1848. 93. §), az 1868. évi házszabály a 

„főigazgatás” helyett az „igazgatás és ellenőrzés” kifejezést használta és a ház minden iratának 

nyilvántartását is a jegyzőkre bízta (KHSZ 1868. 179. §), az 1913. évi házszabályban azonban 

ezek már nem szerepeltek a jegyzők feladatainak felsorolásában. 

 Bár az 1848:4. tc. előírta, hogy a képviselőház elnökein, alelnökein kívül az összes 

országgyűlési tisztségviselő évente (ülésszakonként) kerüljön megválasztásra, a főrendiház 1885-

ig mindig az egész ciklus időtartamára választott jegyzői kart, szemben a képviselőházzal, amely 

1869-től kezdve egy-egy ülésszakra választotta meg jegyzőit.1728 

A reform végrehajtását követően, 1885 őszén a főrendiház egész tisztségviselői kara választás alá 

került, majd az új házszabályok hatályba lépését követően, 1886 februárjában a ház döntésének 

megfelelően ismét választást tartottak.1729 Az új házszabályok (és az 1848:4. tc.) rendelkezését 

követve 1886-ban még egyszer került sor általános jegyzőválasztásra, az országgyűlés következő 

(harmadik) ülésszakának elején, szeptemberben.1730 Az ülésszakonkénti választás bevezetésének 

gyakorlati jelentősége csekély volt. A házszabály kimondta, hogy a jegyzők és a házelnökök 
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 „Mind a két [!] táblának elnökei az országgyűlés egész folyamára, a többi táblahivatalnokok pedig évenkint, 

az első ülésben választathatnak [!]”. 
1724

 Az 1872. évi házszabály szerint ez a határozatok jegyzőkönyvbe iktatását jelentette. 
1725

 1886-tól a naplóhitelesítésben, a házelnök megbízása alapján, helyettesítették a naplóhitelesítő bizottság 

tagjait. FHSZ 1886. 32. § 
1726

 A hazai terminológia eltért az ausztriaitól, ott ugyanis a felsőház irodája („Büro”) az Urak Háza elnökét, az 

alelnököket és a jegyzőket foglalta magába. GOHH 1875. 3. § 
1727

 Az ausztriai Urak Házában a szavazatok regisztrálását és összeszámlálását kezdetben nem a jegyzők, hanem 

a szintén a tagok által választott külön tisztviselők (Skrutatoren) végezték, a későbbiek folyamán azonban ezt a 

feladatot ott is a jegyzők látták el. A gyorsírásos napló hitelesítésére a főrendiházhoz hasonlóan a Herrenhaus is 

külön tisztviselőket (Verifikatoren) választott. GOHH 1875. 24., 52. § 
1728

 Az 1868. évi képviselőházi házszabályokban szerepelt először a jegyzői kar (továbbá az alelnökök és 

háznagy) ülésszakonkénti választása. KHSZ 1868. 25. § 
1729

 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. febr. 15. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 22. ülés) 80. 
1730

 1886-tól a házszabályok értelmében a jegyzői kar tagjai mellett a háznagyot, valamint a gazdasági és a 

mentelmi bizottságok kivételével az állandó bizottságokat is egy-egy ülésszakra választották. 
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újraválaszthatóak (FHSZ 1886. 4. §), és rendszerint újra is választották őket. A jegyzői kar 

összetételének állandóságát mutatja, hogy az 1884 őszén (az országgyűlés elején) megválasztott 

nyolc jegyző közül 1885 őszén (a főrendiházi reform után) ötöt újraválasztottak (a többiek közül 

ketten a reform során kimaradtak a tagok közül), az 1885 őszén és az 1886 februárjában (az új 

házszabályok életbe lépése után) megválasztott jegyzői kar összetétele pedig teljesen azonos 

volt.1731 Továbbá az a főrend, aki nem akarta ellátni a jegyzői feladatokat, az ülésszakok folyamán 

is lemondhatott.1732 A főrendiházban nem is csak egy-egy országgyűlést átfogó, hanem jellemzően 

több országgyűlésen átívelő jegyzői pályák voltak.1733 Az általános helyett viszonylagos 

szavazattöbbséggel történő választás bevezetésének oka 1886-ban az lehetett, hogy megelőzzék: a 

divergáló eredmények miatt meg kelljen ismételni a szavazást. A képviselőházban kezdetben 

szintén általános többség alapján választottak jegyzőket, de már az 1868. évi házszabály áttért a 

viszonylagos többségi elv alkalmazására (KHSZ 1848. 16–18. §§, KHSZ 1868. 22. §). A 

főrendiházi üléseken a jegyzői karból rotációs elv alapján két-két jegyző teljesített szolgálatot. Az 

egyik a jegyzőkönyvet vezette, a másik a szólni kívánókat jegyezte, illetve szólította fel. A 

jegyzői kar tagjai tehát legalábbis elméletben rendszeresen részt vettek a tanácskozásokon. A 

gyakorlatban azonban egyes jegyzők sorozatosan távolmaradást jelentettek, így a többiekre 

nagyobb teher hárult.1734 A jegyzői kar egy részének passzivitása eredményezhette 1869-ben a 

jegyzők számnak megduplázását. A képviselőházban a jegyzői kar 1848-tól kezdve mindvégig 

alapvetően hat jegyzőből állt, de 1875-től a honatyák „szükséghez képest” szaporíthatták a 

számukat az ülésszakok alatt (KHSZ 1875. 22. §). Fontos különbség volt, hogy a főrendiház 

jegyzői karának tagjai a képviselőház jegyzőivel szemben (de a főrendiház elnökével és 

háznagyával ellentétben is) nem kaptak tiszteletdíjat, csak kedvezményes vasúti jegyet.1735 A 
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 FN 1884–1887. 1. köt. 1884. szept. 29. (2. ülés) 6.; 2. köt. 1885. szept. 28. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett 

főrendiház megalakulásától számított] 2. ülés) 5.; 2. köt. 1886. febr. 15. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett 

főrendiház megalakulásától számított] 22. ülés) 81. 
1732

 Pl. Gáll József (1839–1912), aki a főrendiházi tagságra kinevezését követő évtől, 1888-tól folyamatosan a 

jegyzői kar tagja volt, 1906 májusában ismét elfogadta a jegyzőségre megválasztását, de két hónap múlva 

lemondott. (FN 1906–1910. 1. köt. 1906. máj. 22. (2. ülés) 7.; 1906. júl. 3. (6. ülés) 38.) 
1733

 Pl. több országgyűlésen át jegyző volt 1885 előtt: br. Bánffy Dezső, br. Majthényi László, br. Nyáry Gyula, 

br. Pallavicini Ede, br. Pongrácz Emil, br. Vay Béla; 1885 előtt és után is: gr. Cziráky Béla, br. Nyáry Jenő, br. 

Rudnyánszky József; az 1885 utáni időszakban: gr. Almásy Imre, gr. Batthyány Lajos, gr. Bánffy György, gr. 

Cziráky Antal, gr. Degenfeld-Schonburg Pál, gr. Esterházy János, Gáll József, Gyulai Pál, Latinovits János, gr. 

Széchényi Bertalan, gr. Vigyázó Ferenc. 
1734

 Az 1890-es években rendszeresen gr. Széchényi Bertalant hívták be a jegyzők közül. 

Az 1895. november 12-i ülésen, mivel csak egyetlen jegyző (Gyulai Pál) volt jelen, Szlávy házelnök Radó 

Kálmán evangélikus főfelügyelőt kérte meg arra, hogy a bizottsági jelentések, tárgyalásra kerülő 

törvényjavaslatok felolvasásában nyújtson segítséget. Az 1907. december 18-i ülésen ugyanezen okból 

Dessewffy főrendiházi elnök a jegyzőre, illetve bizottsági tagokra vonatkozó szavazatok összegyűjtésére br. 

Kemény Kálmán alelnököt, összeszámolásuk segítésére Hoyos Miksát, majd mivel ő sem volt jelen, gr. 

Széchenyi Bélát kérte fel. FN 1892–1896. 6. köt. 1895. nov. 12. (93. ülés) 26.; FN 1906–1910. 2. köt. 1907. dec. 

18. (28. ülés) 30. 
1735

 Az 1848:4. tc. 9. §-a kimondta, hogy a két házelnök az országos pénztárból „díjt húz, mely a legközelebbi 

országgyűlés első évi ülésében fog meghatároztatni”. A főrendiházi elnöki tiszteletdíja azonban nem törvénnyel, 

hanem az 1872. évi házszabály rendelkezése folytán házhatározatban került meghatározásra, első ízben 1872-ben 

(FHSZ 1872. 57. §). A házszabályok a háznagy tiszteletdíja megállapítását ugyancsak a ház határozatára bízták 

(FHSZ 1872. 67. §). Az 1885:7. tc. 15. §-a úgy intézkedett, hogy „az elnök és a háznagy a ház által 

megállapítandó tiszteletdíjban részesül. Rajtuk kívül a ház tagjai, mint ilyenek, fizetésben vagy javadalmazásban 

nem részesülhetnek. Ez által azonban a Horvát-Szlavónországok gyűlése által választott tagokra és a közös 

ügyek tárgyalására kiküldött bizottság tagjaira nézve eddig fennállott gyakorlat nem érintetik.” Az 1886. évi 

házszabályokba átvették a korábbi házszabály intézkedését az elnöki és háznagyi tiszteletdíj megállapítására 

vonatkozóan (FHSZ 1886. 72., 81. §). A tiszteletdíjak először 1872 őszén kerültek (zárt ülésen) megállapításra 

(tehát azelőtt az elnök és a háznagy nem részesült bennük): a főrendiház az elnök részére 12.000, a háznagy 

részére 3.000 forint évi tiszteletdíjat határozott meg. Ez az összeg a főrendiházi reform után is, a főrendiház 

egész fennállása alatt változatlan maradt. (ld. A főrendiház 1917/18. évi költségvetése. FI 1910–1918. 23. köt. 

1423. sz. mell. 50.) Összehasonlításként megemlítjük, hogy 1889-ben az elnöki titkár éves fizetése 3.000 forint, 
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képviselőház 1868. évi házszabálya a jegyzők számára tiszteletdíjként kettős napidíj fizetését írta 

elő (KHSZ 1868. 181. §).1736 Az 1848:5. tc. a képviselők napidíját öt forintban, lakbérét négyszáz 

forintban állapította meg, a lakpénzt (lakbért) az 1870:25. tc. nyolcszáz forintra emelte. Az 

1893:6. tc. képviselőházi jegyzők (és háznagy) számára évi 1.200 forint tiszteletdíjat és nyolcszáz 

forint lakpénzt állapított meg. A képviselőházi házszabályok értelmében azonban továbbra is 

részesültek „kettős napidíjban” is (KHSZ 1901. 272. §; KHSZ 1908. 275. §; KHSZ 1912. 272. 

§),1737 csak az 1913. évi házszabályból maradt ki ez a paragrafus. 

 A képviselőházban (legalábbis a 19. század végéig) szokás volt, hogy mindegyik párt 

képviselve volt a jegyzői karban.1738 A főrendiházban más szempontok érvényesültek a 

jegyzőségre jelöléskor. A jegyzők többsége az egész korszakban a tagság legnépesebb 

csoportjából, az örökös jogon tagok köréből került ki.1739 1885 előtt azonban minden alkalommal 

legalább két-két főispánt mindig beválasztottak közéjük (pl. br. Bánffy Dezső, Gromon Dezső, 

Kiss Miklós, Kubicza Pál, Majthényi László, Ormos Zsigmond, Rajner Pál, Sándor Béla, Szlávy 

József, Tisza Lajos). A főrendiház 1865–1885 közötti 45 jegyzőjének mintegy harmada főispán 

volt. 1885-től pedig ügyeltek arra, hogy a jegyzői karban helyet kapjon legalább egy-egy 

élethossziglan kinevezett tag is (Gáll József, Gyulai Pál, Hertelendy Ferenc, Latinovits János, 

Szabó Jenő). Az 1885–1918 között megválasztott jegyzők nyolcada volt élethossziglani tag. Az 

1885-ben élethossziglani tagságra választásnál egyeseknél (pl. br. Nyáry Jenő, br. Pongrácz Emil, 

br. Rudnyánszky József) szerepet játszhatott korábbi jegyzői tevékenységük, mások taggá 

választásuk után vállaltak jegyzőséget (br. Fiáth Miklós, ifj. gr. Széchényi Imre, gr. Zichy Antal). 

Egyházi méltóság- vagy hivatalviselőt azonban nem találunk a jegyzők sorában. A magas egyházi 

méltóság tekintélyével nem egyezett (úgy látszik, nemcsak a katolikus püspököknél, hanem a 

protestáns egyházi vezetők esetében sem) a jegyzői működés. 

Az országgyűlések elején, az elnökség kinevezését tartalmazó királyi leirat felolvasása és a 

jegyzői kar megválasztása előtt az ülést vezető korelnök mellett a főrendiház (leg)fiatalabb tagjai 

korjegyzőként teljesítettek szolgálatot. A jegyzők is (első megválasztásukkor) rendszerint a 

főrendiház fiatalabb vagy középkorú tagjai közül kerültek ki, de egyes jegyzők több 

országgyűlésen át történő ismételt megválasztása (br. Rudnyánszky József csaknem harminc, br. 

Nyáry Jenő huszonöt éven át volt jegyző) és különösen az élethossziglan kinevezett tagok 

jegyzővé választása következtében megnőtt a jegyzői kar átlagéletkora. 

 

A főrendiházi háznagyok 

A főrendiház háznagya felügyelt a ház helyiségeire, ingóságaira, kezelte és nyilvántartotta a ház 

pénzügyeit, irányította a főrendiház teremfelügyelői és szolgaszemélyzetét, segédkezett az 

                                                                                                                                                                                     
a naplószerkesztő éves átalánya 1.200 forint, a házi segédszolga éves fizetése 180 forint volt. A főrendiház 

előirányzata az 1889. év személyi kiadásaira összesen 32.340 forint volt (ebből 29.960 forint fizetésre, lakpénzre 

a titkárok, irodatisztek, teremszolgák részére 2.380 forint). (Mailáth György főrendiházi elnök átirata Tóth 

Vilmos belügyminiszternek. 1872. nov. 5. (Fogalmazvány). MOL K 3 1872-275., 2. cs.; A főrendiház 

költségelőirányzata 1889-re. MOL K 3 1888-403., 18. cs.) 

A főrendiházi elnök tiszteletdíjának nagysága 1888-ban megegyezett az ausztriai miniszterelnökével. A magyar 

miniszterelnök éves fizetése ekkor 20.000 forint, a segédfogalmazói fizetés 600 forint volt. (Gyáni G. – Kövér 

Gy.: Mo. társ.tört., i. m. 96.) 
1736

 Az 1913. évi házszabályokig valamennyi házszabály megismételte ezt a rendelkezést, az viszont sem a 

jegyzők, sem a háznagy tiszteletdíjáról nem intézkedett. 
1737

 A képviselők 1893-tól nem napidíjat, hanem 2.800 forint éves átalányt kaptak, amit négy részletben vehettek 

fel. Ezen kívül nyolcszáz forint lakpénzben részesültek (kivéve azokat, akik állami szolgálatban állván már 

kaptak lakpénzt vagy lakást) (1893:6. tc. 1–3. §§). 
1738

 Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 527. 
1739

 A főrendiházi jegyzők névsorát közli a főrendiház naplóköteteihez Palmer Kálmán által összeállított 

mutatókönyv (1861–1910 között megválasztottak) és Bölöny József gépiratos archontológiája (1861–1918 

között megválasztottak). FN mutató 1861−1910; Bölöny J.: A m. tvh. testületek. 1. köt., i. m. 77–86. 
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elnöknek az ülések levezetésében, a rend fenntartásában, gondoskodott a karzatok rendjéről, a 

belépők és a nyomtatványok előállításáról és kiosztásáról, nyilvántartotta a tagok lakcímét. A 

háznagy feladatköre fokozatosan alakult ki, került a ház működését szabályozó 

dokumentumokban rögzítésre. 1848-ban a házszabály a karzatokra szóló belépőjegyek kiadását az 

elnöki hivatal hatáskörébe utalta, és a főrendiház egész személyzetének kinevezését az elnökségre 

bízta (FHSZ 1848. 10., 17. §), a később a háznagy hatáskörébe tartozó többi feladatot pedig ekkor 

még nem is említette. 1861-ben a főrendiház gr. Szapáry Antalt bízta meg a ház 

felszerelésével.1740 Szapáry ’Sennyey Pál házelnök felkérésére, a főrendiház jóváhagyásával a 

következő országgyűlés alatt is ellátta a háznagyi teendőket.1741  

 A képviselőházi házszabályokban 1868-tól szerepelt a háznagyi tisztség és feladatköre 

(KHSZ 1868. 182–191. §§). A főrendiház háznagya hatáskörét a következő évben szabályozta a 

főrendiház házhatározattal. Ez a Szapáry által kezdeményezett és indítványa alapján szövegezett, 

kilenc pontból álló határozat jelentős tartalmi egyezést mutat a képviselőházi házszabállyal. 

Mindkettő felsorolta a háznagy feladatait, emellett a hivatali személyzetet, a teremfelügyelő 

őröket és a szolgákat közvetlenül alája rendelte. A házhatározat bevezette a háznagy 

ülésszakonkénti választását, továbbá (a képviselőházi szabályozáshoz hasonlóan) kimondta, hogy 

„a háznagy hivatalos működését felelősség terhe alatt a belügyminisztériummali érintkezés mellett 

az országgyűlés szünetelése közben is folytatja, s eljárásáról a főrendi háznak minden új ülésszak 

kezdetével számot ad”.1742  

 1872-ben a főrendiházi házszabályok átvizsgálására kiküldött bizottság javaslatára a 

három évvel korábban hozott házhatározat szövege némi stiláris módosítással bekerült a 

házszabályokba. Ezen kívül a házszabályok meghatározták a háznagy választásának módját (ez, a 

képviselőházhoz hasonlóan, titkos szavazással, általános többség mellett történt), és kimondták, 

hogy „a háznagy évi tiszteletdíját a ház állapítja meg”, (FHSZ 1872. 3., 9., 57–67. §§).1743 A 

főrendiház ezt követően, mint említettük, 3.000 forintban határozta meg a háznagyi tiszteletdíj 

összegét. Kilenc évvel később azonban, miután gr. Szapáry Antal a főrendiházi elnöknek levélben 

bejelentette, hogy egészségi állapotára tekintettel a háznagyi állást a jövőben nem vállalja, 

felmerült a főrendek körében, hogy ezután nem kellene a tisztséget fizetéssel ellátni. A 

választáson szokatlan módon három jelölt is volt, gr. Szapáry István 74, br. Földváry Béla 21, 

őrgr. Pallavicini Ede hat szavazatot kapott. Pallavicini a korábbi országgyűléseken jegyzőként 

tevékenykedett, de ekkor a pénzügyi bizottság részére ajánlotta fel munkálkodását, és köztudott 

volt, hogy csak fizetés nélkül vállalná el a háznagyságot. A helyzet tisztázása érdekében gr. 

Szapáry István megválasztását követően kérte, hogy a főrendiház döntsön arról, hogy „ezen állás 

méltóságnak vagy tisztségnek tekintessék-e, valamint az azzal összekötött fizetés kérdése iránt 

                                                           
1740

 FN 1861. 1. köt. 1861. jún. 15. (4. ülés) 16. 

A jegyzőkönyv „házfőnökként” említi. 

A főrendiház 1861 áprilisában Szapáryt bízta meg azzal, hogy az öt nappal korábban elhunyt id. Mailáth György 

emlékére a főrendiház tiszteletét kifejező ünnepélyes gyászistentisztelet megszervezésében segédkezzen a 

főrendiház által kiküldött bizottmánynak. (FN 1861. 1. köt. 1861. ápr. 16. (3. ülés) 6.) 
1741

 FN 1865–1869. 1. köt. 1865. dec. 14. (1. ülés) 2. 

A főrendiház igazolóbizottságának a háznagyi számadások felülvizsgálatáról szóló jelentései és Szapárynak a 

főrendiházi tisztviselők állandósítására benyújtott indítványa is bizonyítja háznagyi működését. FI 1865–1867. 1. 

köt. 77. sz. 178.; 83. sz. 201.; 140. sz. 288.; 2. köt. 302–303. sz. 423.; 323. sz. 477. 
1742

 FN 1869–1872. 1. köt. 1869. máj. 15. (7. ülés) 21–23.; FI 1869–1872. 1. köt. 11. sz. 24–25. 
1743

 FI 1869–1872. 6. köt. 428. sz. 463–464. 

A főrendiházi háznagyhoz hasonló feladatkörrel rendelkezett ausztriai Urak Házában a Kanzleidirektor, de 

fennhatósága a gyorsírók munkájának felügyeletére is kiterjedt. További különbség volt, hogy nem választották, 

hanem a házelnök nevezte ki. GOHH 1875. 6–7. §§. 
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is”.1744 A házelnök nem válaszolt Szapáry felvetésére, a főrendiházi naplóban és irományokban 

sincs nyoma annak, hogy a ház tárgyalta volna a kérdést. A főrendiház 1882. évi költség-

előirányzatában továbbra is 3.000 forintos tételként szerepelt a háznagy tiszteletdíja.1745 A 

főrendiház 1883-ban Szapáry István háznagy kezdeményezésére, takarékossági okból úgy 

módosította a házszabályokat, hogy az addig csak a karzatokon rendfenntartási szolgálatot végző 

teremőröket terembiztosként irodai munkára is beoszthatóvá tette. Alkalmazásuk az elnök 

hatáskörébe került át, ugyanakkor munkájukat továbbra is háznagy irányította (FHSZ 1872. 14. § 

mód., 67. § mód.).1746 

 Az 1885:7. tc. törvény becikkelyezte a háznagy titkos szavazással történő választását, a 

háznagyi állás fizetett jellegét, továbbá azt, hogy a szolgaszemélyzetet a háznagy nevezi ki, de 

azok számát és fizetését a ház állapítja meg. Az 1886. évi házszabályok ezt úgy konkretizálták, 

hogy a szolgaszemélyzet tagjainak nyugdíjazására, végkielégítésére, jutalomban vagy segélyben 

részesítésére a házelnök tesz javaslatot a gazdasági bizottságnak, amely határoz ezekről (FHSZ 

1886. 77., 31. §). 1886-ban került a házszabályokba az a már évtizedes gyakorlat, hogy a háznagy 

számadásait a gazdasági bizottság vizsgálta át (FHSZ 1886. 31. §). A reform utáni korszak 

házszabályának a háznagyra vonatkozó többi előírása tartalmilag megegyezett az addigi 

házszabályokkal (FHSZ 1886. 73–76., 78–81., 87. §§). Tekintve, hogy a háznagyi tisztségre 

általában egy jelölt volt, nem volt szükség arra, hogy a házszabály megválasztásához – a 

jegyzőválasztáshoz hasonlóan – általános többség helyett viszonylagost írjon elő. 

 A háznagy munkáját érintő utolsó jelentősebb változás 1913-ban történt, amikor az 

elnökség a főrendiház hivatalát kettéosztotta elnöki és háznagyi hivatalra. A háznagyi hivatalhoz 

tartozott a hivatal vezetőjén (Nagy István elnöki tanácsoson) kívül egy számvevőségi tisztviselő 

és a terembiztosok. A hivatal munkatársai végezték a főrendiház éves költségvetésének és 

zárszámadásának elkészítését, a tagok lakcímének és ülőhelyének nyilvántartását, az elhunyt 

tagok halotti anyakönyvi kivonatának beszerzését, a karzatra szóló jegyek előjegyzését, a 

főrendiházi tagokat megillető kedvezményes utazási jegyek beszerzését, gondoskodtak a hivatalos 

küldemények kézbesítéséről, ellenőrizték a ház helyiségeinek karban- és tisztántartását, vezették 

az ingóságok leltárát, intézkedtek nyomtatványok előállításáról, nyilvántartásáról és 

szétosztásáról, intézték a szolgaszemélyzet munkaügyeit.1747 A háznagyi és az elnöki hivatal 

helyileg is elkülönült.1748 

A dualizmus több mint fél évszázada alatt a főrendiház háznagyi tisztségét mindössze négy főrend 

töltötte be.  

                                                           
1744

 FI 1881–1884. 1. köt. 6. sz. 22.; FN 1881–1884. 1. köt. 1881. szept. 28. (2. ülés) 7–8.; [Cím nélkül]. Pesti 

Napló 1881. (32. évf.) szept. 29. (reggeli kiad.) (267. sz.) 1. 
1745

 FI 1881–1884. 1. köt. 22. sz. 72. 
1746

 FN 1881–1884. 3. köt. 1883. dec. 12. (91. ülés) 88–89. 
1747

 Szolgálati szabályzat a főrendiház hivatalaiban alkalmazott személyzet részére. FI 1910–1918. 14. köt. 625. 

sz. mell. 10., 27–28. 

Az elnöki hivatal személyzetét a hivatalvezető (Palmer Kálmán elnöki tanácsos), fogalmazási tisztviselők, egy 

kezelő tisztviselő és egy gépírónő alkotta. Az elnöki hivatal feladatkörébe tartozott a főrendiházhoz, annak 

elnökéhez, továbbá az igazoló bírósághoz, a legfőbb fegyelmi bírósághoz, a közigazgatási fegyelmi bírósághoz 

és ezek elnökeihez érkező hivatalos iratok átvétele, iktatása s az elnök utasítása szerint elintézés végett 

továbbítása, az elnöki ügykörbe tartozó fogalmazványok szerkesztése, a Családkönyvében szereplő, örökletes 

tagsági joggal rendelkező családok és a főrendiházi tagok nyilvántartása, valamint a ház ügykezelését illető 

egyéb nyilvántartási könyvek és jegyzékek vezetése és általában a főrendiház elnökségének, jegyzőinek, 

bizottságainak és bíróságainak munkájában való segédkezés. (Uo. 40.) 
1748

 A háznagyi hivatal a főrendiház hivatalának addigi, az Országház félemeletén található helyiségben kapott 

helyet, az elnöki hivatal az emeleten, az épületnek a Királyi Kúria felé eső részén nyert elhelyezést. Br. Jósika 

Samu főrendiházi elnök a főrendiház tagjaihoz intézett körlevele. Bp., 1913. máj. 31. (Fogalmazvány). MOL K 3 

K 3 1913-239., 59. cs. 1. t. 
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 Az első háznagy, gr. Szapáry Antal (1802–1883), aki 1861-től két évtizeden keresztül 

töltötte be tisztségét, születési jogon, majd zászlósúrként is tagja volt a főrendiháznak. A 

reformkorban liberális ellenzéki főrendként vált ismertté, 1848-ban képviselőként és honvéd 

őrnagyként vett részt az eseményekben. 1862-től a Nemzeti Casino igazgatója, majd elnöke, 

1865-től főlovászmester-helyettes volt, majd 1880-ban, elnyerve a fő-ajtónállómesteri méltóságot 

ténylegesen az országzászlósok közé került.1749 

1881-től húsz éven át gr. Szapáry István (1829–1902) volt a főrendiház háznagya.1750 Ő az előző 

háznagy unokaöccse volt, kezdetben a születési jog mellett főispánként is tagja volt a háznak 

(1873-tól 1891-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye főispánja). Háznagysága utolsó öt évében a 

mentelmi bizottságnak is elnöke volt, e tisztet a háznagyságról lemondása után is, haláláig 

megőrizte.1751 Szapáry utóda a háznagyi poszton br. Nyáry Jenő (1836–1914) választott tag volt, 

akinek emlékét az utókor elsősorban az 1870-es évekbeli ásatásai és Az aggteleki barlang, mint 

őskori temető című 1881-es könyve miatt őrizte meg. Nyáry csak hat éven át töltötte be a 

háznagyi tisztséget, az 1907. évi háznagyválasztáson 22:24 arányban alulmaradt br. Rudnyánszky 

Józseffel szemben.1752 Megbízatása meg nem hosszabbításában szerepe lehetett annak, hogy 1905 

júniusában (ellentétben Rudnyánszkyval és a résztvevők többségével) a Fejérváry-kormánnyal 

szembeni bizalmi indítvány ellen szavazott.1753 

 A Nyáry helyére lépő br. Rudnyánszky József (1855–1933) korábban, Nyáryhoz 

hasonlóan, főrendiházi jegyző, emellett bizottsági tag és jegyző volt (közjogi, válaszfelirati, 

mentelmi bizottság). 1885 decemberében a főrendiház, különösen az új házszabályok 

szerkesztésében végzett munkája elismeréseképpen, aranytollal ajándékozta meg.1754 

Rudnyánszky gr. Szapáry Antal mellett helyettes háznagyként működött.1755 A főrendiházi 

házszabályok azon előírását követve, hogy a háznagy az országgyűlés szünetelése közben is 

folytatja tevékenységét, 1918. november 16-a után is (azon a jogalapon, hogy a főrendiház üléseit 

beszüntette, nem pedig feloszlott) ragaszkodott háznagyi hatáskörének ellátásához, amelynek 

során 1919-ben a Berinkey-kormánnyal, majd 1920–1921 folyamán Rakovszky Istvánnal, a 

nemzetgyűlés elnökével került összetűzésbe. Rudnyánszky 1927-ben, a felsőház megalakulását 

követően (az egykori főrendiházi házszabálynak megfelelően [FHSZ 1886. 80. §] és az 1926:22. 

tc. 40. §-a alapán) jelentésben számolt be a második kamarának az 1918 novemberétől a felsőház 

megalakulásáig terjedő időszakban végzett tevékenységéről.1756 

 A századfordulóig tehát két tekintélyes, az országos politikában is szerepet játszó gróf, azt 

követően pedig a politikai szocializációját a főrendiházban elnyerő (évtizedekig az intézményben 

jegyzőként, bizottsági tagként működő) bárói rangú, de az örökös jog gyakorlásához szükséges 

adócenzus teljesítésére nem képes, a főrendiházban választott tagként helyet foglaló főnemes volt 

a főrendiház háznagya. A változások a háznagyi tisztség presztízscsökkenésére, ugyanakkor 

bürokratizálódására utalnak. Ez a folyamat már 1872-ben megkezdődött azzal, hogy a háznagyság 

fizetett hivatallá vált, 1883-ban a teremfelügyelők irodai munkára beoszthatóságának 

bevezetésével folytatódott, 1913-ban pedig a háznagyi hivatal megszervezésében tetőzött. A 

háznagyi tisztség átalakult jellege és státusza, valamint a hivatallal járó munka mennyisége 

                                                           
1749

 Pálmány B.: A reformkori ogy.-ek almanachja, i. m. 432–4333. 
1750

 1901-ben egészségi állapotára hivatkozva lemondott a háznagyságról. 
1751

 Ogy. almanach 1901–1906., i. m. 109. 
1752

 FN 1906–1910. 2. köt. 1907. okt. 12. (24. ülés) 1–2. 
1753

 FN 1905–1906. 1. köt. 1905. jún. 21. (6. ülés) 31. 
1754

 Ogy. almanach 1910–1915. i. m. 163. 
1755

 Br. Fejérváry Géza miniszterelnök levele br. Rudnyánszky Józsefnek. Bp., 1905. aug. 28. (ld. a levél 

hátoldalán Rudnyánszky válaszának fogalmazványát). OSZK Kt. Levelestár. 
1756

 FI 1927–1931. 1. köt. 3. sz. 13–31. 
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magyarázza, hogy a jegyzői karral ellentétben a háznagyok között nem voltak élethossziglan 

kinevezett tagok. 

 

 

11. A főrendiház házszabályai 1848–1918 

A főrendiház 1848. évi házszabályai, módosítások az 1860-as évek végén 

A házszabályok az országgyűlés által alkotott, a törvényhozás szervezetére, működésére 

vonatkozó, az országgyűlés tagjainak, illetve politikai csoportjaiknak (pártoknak, frakcióknak), 

továbbá a bizottságoknak a jogait és kötelezettségeit szabályozó normarendszer. Magyarországon 

az első javaslatot az országgyűlés tanácskozási rendjének szabályozására Esterházy Miklós nádor 

nyújtotta be 1637-ben.1757 Az első, az országgyűlés által elfogadott modern házszabályok 

(rendszeres írott ügyrendek) 1848-ban születtek. Az 1848:4. tc. amellett, hogy az országgyűlés 

működésének néhány szabályát megállapította (az összehívásra és berekesztésre, az éves 

költségvetés és zárszámadás tárgyalására vonatkozóan, továbbá a táblák tisztségviselőivel és a 

nyilvánossággal kapcsolatban), előírta, hogy „a legközelebbi évi ülésben legelsőbben is mindenik 

tábla magának rendszabályokat készít, melyekben a tanácskozás és szavazás módja és rende[!], s 

átalában véve a tábla belügye, meg fog határoztatni” (15. §). A törvény a házszabályok körébe 

utalta a házak „tanácskozásaiban szükséges csend és rend, s a hallgatók teljes hallgatagságában 

tartása iránt[i]” intézkedéseket is (10. §). A képviselőház 1848. július 7-én tagjai közül egy kilenc 

fős bizottságot választott a házszabály előkészítésére.1758 A bizottság által készített tervezetet 

július 13-tól négy ülésen át részletekbe menően megvitatta és július 17-én módosítással és 

kiegészítéssel elfogadta „ideiglenesnek” tekintett, de a későbbiek folyamán tartósnak bizonyult 

első házszabályát.1759 A főrendi tábla már korábban, július 6-án megvitatta és elfogadta 

rendszabályait, ugyanezen az ülésen döntött a „felsőház” elnevezés mellett.1760 Mindkét 

házszabály hét fejezetre oszlott, de míg a képviselőházi 104, addig a főrendiházi csupán hatvan 

paragrafusból állt. Ez a két ház házszabályai között megfigyelhető terjedelmi különbség a 

későbbiek során jelentősen megnőtt, a dualizmus korának utolsó képviselőházi házszabályainak 

terjedelme 303 paragrafus (több mint kétszáz oldal), ezzel szemben a főrendiházé 94 paragrafus 

(kb. ötven oldal). Mind a képviselőház, mind a felsőház 1848. évi házszabálya szabályozta a ház 

megalakulását,1761 a tanácskozás rendjét,1762 nyilvánosságát,1763 az elnök és a jegyzők 

                                                           
1757

 M. alk.- és jogtört.-i kéziszótár, i. m. 418. 

A tágabb értelemben vett házszabályok „mindazon írott és szokásjogi szabályok foglalata, amelyek valamely 

törvényhozó szerv beléletének működési, eljárási módját irányítják” (Kun J.: A parlamenti házszabályok, i. m. 

20–21.) 

Dolgozatunkban a házszabály kifejezést az országgyűlés saját működésére vonatkozó, írásba foglalt rendszeres 

szabályozására (rendszabályok szisztematikus rendszerére, „ügyrend”) használjuk, de érintjük a vele szoros 

kapcsolatban levő szokásjogi szabályozást és az egyes kérdésekben hozott házhatározatokat is. 
1758

 1848−1849. évi ogy. kh. jvk. 1848. júl. 7. (3. ülés) 142. 

Szemere Bertalan belügyminiszter előzetesen rendeletben szabályozta az országgyűlés 1848. július 5-i 

megnyitásának rendjét. Ezt a rendelet 1848-ban és a főrendiház esetében 1861-ben is a füzetes formában 

kinyomtatott házszabályok előzékeként jelent meg. 

A rendelet szövegét közli: 1848−1849. évi ogy., i. m. 123. is. 
1759

 1848−1849. évi ogy. kh. jvk. 1848. júl. 17. (12. ülés) 159–160. 
1760

 1848−1849. évi ogy. fh. 1848. júl. 6. (3. ülés) 481–482. 
1761

 II. szakasz. [Cím nélkül]. FHSZ 1848. 2–5. §§; I-ső szakasz. A ház ideiglenes alakulásáról és igazolásáról, 

II-dik szakasz. A ház alakulásáról. KHSZ 1848. 1–20. [§§]. 
1762

 IV. szakasz. A tanácskozási rendről. FHSZ 1848. 21–47. §§; III-dik szakasz. A tanácskozási rendről. KHSZ 

1848. 21–80. [§§]. 
1763

 III. szakasz. A rendőrségről. FHSZ 1848. 9–20. §§; VII-dik szakasz. A nyilvánosságról. KHSZ 1848. 94–

109. §§ 
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feladatkörét.1764 A tematikai egyezések mellett szövegezési hasonlóságok is megfigyelhetőek. A 

„felsőházi rendszabályok” korábbi időpontban kerültek elfogadásra, mint a képviselőházi ügyrend 

(sőt még azelőtt, hogy a képviselőház megválasztotta volna a házszabály kidolgozására kilenc 

tagú bizottságát),1765 ugyanakkor nem kizárható, hogy a képviselőház házszabályok (pontosabban 

tervezetük) hatott a főrendiház házszabályainak készítésére, továbbá a két házszabálynak közös 

mintája lehetett az 1830-as belga házszabály. Az egyezések mellett lényeges, a későbbi 

időszakban is fennmaradó eltérések is voltak a két házszabály között. Így természetszerűleg eltért 

a felső- és a képviselőházi tagok igazolási eljárása, továbbá a képviselőházi házszabályok az 

ügyek plenáris tárgyalásának előkészítésére bevezették az osztályrendszert (ugyanakkor 

lehetőséget adtak ad hoc bizottságok létrehozására és a plénum mint bizottság eljárás1766 

alkalmazására is), ezzel szemben a főrendiház a bizottságok útján történő előkészítésre adott 

lehetőséget. A házszabályokban voltak a másik ház szabályai közül teljesen hiányzó témák is: így 

csak a képviselőházi szabályok foglalkozott a kérvények kezelésével,1767 ugyanakkor csak a 

főrendiházi házszabály terjedt ki a két ház kapcsolatára.1768 Érdekesség, hogy a képviselőházi 

házszabállyal ellentétben a főrendiházi házszabály már 1848-ban indirekt formában rögzítette az 

interpellációs jogot,1769 a törvényjavaslatok feletti háromszori szavazást és azt, hogy minden 

személyi ügyben titkos szavazást kell alkalmazni.1770 

 Pesti Sándor meghatározása szerint a házszabályok feladata „egyrészt a parlamenti 

működés hatékonyságának, a többségi akarat érvényesítésének, másrészt az egyes képviselők 

demokratikus jogainak […] biztosítása”.1771 A házszabályok ezen, az országgyűlés politikai 

vitafórum és döntéshozó szerv funkciójához kapcsolódó feladata mellett azonban, úgy véljük, a 

házszabályoknak van egy másik, egyszerű gyakorlati feladata is: a rendszeres működéséhez 

szükséges szervezeti-technikai feltételek, illetve eljárások egyöntetűségének biztosítása (pl. tagok 

igazolása, jegyzők, háznagy feladatköre, bizottságok eljárásrendje, ülések szerkezeti tagolódása). 

Megállapítható, hogy az 1848. évi felsőházi házszabály mindegyik itt említett feladatot képes volt 

ellátni. A tanácskozási rendről szóló fejezetben az országgyűlés tagjait érintő jogintézmények 

(önálló indítvány, módosító indítvány, interpellációs jog, felszólalások számának szabályozása) 

mindegyikével foglalkozott. Emellett figyelmet fordított a nyilvános tárgyalás előkészítésének 

kérdésére (bizottságok), továbbá a fegyelmi jogok (rendzavarás, távollét) szabályozására is. 

Hasonlóan a képviselőházi ügyrendhez, a házszabályok hagyományos értelmezés szerinti 

tárgyain1772 kívül egyéb rendelkezéseket is tartalmazott (pl. elmaradt meghívás esetén jogorvoslat 

[FHSZ 1848. 3. §]).1773 Összességében minden, a főrendiház törvényhozási szerepe szempontjából 

alapvető kérdést érintett. Pesti Sándor az 1848. évi képviselőházi házszabályokat a 

következőképpen értékelte és foglalta össze jelentőségüket: „a mai házszabályokhoz képest 
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 V. szakasz. Az elnökről. FHSZ 1848. 48–54. §§ és VI. szakasz. A jegyzőkről. FHSZ 1848. 55–57. §§; V-dik 
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 FHSZ 1848. 35–36. §§ 
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 Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 82. 
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 A ház megalakulásával, szervezeti rendjével, az eljárás formáival kapcsolatos rendelkezések. 
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 A házszabályok tárgyainak erre a kettős felosztására ld. Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 83. 
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természetesen sokkal elnagyoltabban és szűkszavúbban, de szinte az összes napjainkban is 

releváns intézményi formát érintette, és hosszú időre megszabta a házszabályok tartalmi 

kereteit.”1774 Ezt az értékelést a főrendiház házszabályaira is érvényesnek tartjuk, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a második kamara esetében még fokozottabb az 1848. évi házszabályok 

jelentősége. Az intézmény 1886-ig alapvetően az 1848-ban rögzített alapelvek szerint működött, 

de egyes területeken ezt követően is, mindvégig hatályban maradt az 1848-as szabályozás. 

 Az 1861. évi országgyűlés alatt, bár mind a képviselőházban, mind a főrendiházban 

felvetődött a módosítás kérdése,1775 mindkét ház 1848. évi házszabályait alkalmazta „ideiglenes” 

ügyrendként. Ezt követően azonban a két házszabály fejlődésének útja elvált egymástól. A 

képviselőházban az 1860-as évek végétől viszonylag gyakran került sor házszabály-módosításra, 

ami részben bővítést és részletezést jelentett (a képviselőház 1875. évi házszabályai már 239 

paragrafusból álltak), de esetenként szigorítást (pl. 1868-ban a távollét szankcionálásában) vagy 

enyhítést (pl. ugyanakkor a tanácskozó- és határozatképességhez szükséges létszám 

csökkentése).1776 A főrendiházi házszabályok esetében kisebb mértékű és lassúbb tempójú volt a 

változás. A házszabály-változtatások ellenében hatott, hogy a főrendek a látszólag egyértelmű 

törvényi szabályozás ellenére a házszabályok módosíthatóságában nem értettek egyet. Az 1848:4. 

tc. 15. §-a szerint a házszabályoknak a szűken vett tanácskozási rendet illető része csak az ülések 

végeztével és csak a törvényjavaslatok tárgyalásának befejezése után volt módosítható. 1869-ben, 

az országgyűlés elején gr. Szapáry Antal háznagynak a háznagyi állás szabályozása és gr. Cziráky 

János alelnöknek a határozatképességhez szükséges létszám módosítása érdekében benyújtott 

indítványa1777 kapcsán hosszabb vita alakult ki arról, van-e lehetőség az országgyűlés folyamán a 

házszabályok módosítására. A főrendek egy kilenc tagú bizottságot bíztak meg azzal, hogy adjon 

véleményt, „vajon a főrendi ház szabályainak módosítása, vagy az azokban levő hézag betöltése 

jelenleg célszerű és szükséges-e, és ha szükség, mi módon történjék az”.1778 A bizottság, 

amelynek elnöke Cziráky, jegyzője br. Majthényi László volt, úgy foglalt állást, hogy álláspontja 

szerint a főrendiház „törvényhozói kiváló feladata” „csak akkor lépni fel kezdeményezőleg saját 

hozzájárulásával alkotott intézmények megváltoztatásánál, ha azok tarthatlansága, vagy az újan 

alkotandónak célszerűbbsége minden kételyen kívül helyeztetett. Ezeknél fogva a házszabályok 

átalánosságban való módosítását nem javasolhatja.”1779 A házszabály-módosítás ezt követően az 

országgyűlés végéig lekerült a napirendről, utólagos magyarázat szerint azért, mert „az akkori 

felfogás szerint a parlamentáris szokás és a törvény értelmében csak a jövő ülésszak alatt lehetett 

volna azt életbe léptetni”.1780 

 A házszabályok kiegészítésére 1872-ig egy-egy kérdést szabályozó házhatározatok 

formájában került sor. 1867 végén a főrendiház, tekintettel a tárgyalandó törvényjavaslatok nagy 

mennyiségére, határozatot hozott arról, hogy a név szerinti szavazások alkalmazását (az addigi, a 

törvényjavaslatokról történő minden végszavazás helyett) olyan esetekre korlátozzák, amikor az 

elnöknek a felállással történt szavazás után kétsége van a többség felől vagy ha azt legalább tíz tag 
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kéri.1781 A jegyzők számának négyről nyolcra növelését a nyilvános ülésen nem valamely tag 

indítványa nyomán, hanem a főrendek egy előzetes értekezletén született megállapodására 

hivatkozva mondta ki az elnök határozatként.1782 

Mind a két változtatás szerepelt a főrendiház 1869-ben közreadott, továbbra is „ideiglenesnek” 

nevezett házszabályaiban (FHSZ 1869. 5., 37. §). Emellett 1870-ben gr. Apponyi György 

indítványára a házszabály 25. §-a, mely szerint „a tárgy alapelvéhez egyszernél [!] többször 

szólani tilos”, kiegészült azzal, hogy az indítványt benyújtó tagnak a szavazás előtt még egyszer 

joga van felszólalni. Cziráky János, aki támogatta az indítványt, rámutatott, hogy az elnökség már 

addig is gyakran „kivételképpen kénytelen volt [még egyszer] szót engedni, az ügy bővebb 

felderítése végett”, továbbá az indítványozót a képviselőházban is megilleti az említett jog. 

Párhuzamként megemlítette, hogy habár a házszabályok csak a házelnöknek és a minisztereknek, 

illetve megbízottjuknak ad arra lehetőséget, hogy bármikor szót kérjenek, a gyakorlatban a ház ezt 

a lehetőséget a bizottsági elnökökre és jegyzőkre is kiterjeszti.1783 További két házhatározat 

azonban – az egyik arra vonatkozott, hogy az interpelláció benyújtójának neve a jegyzőkönyvben 

feljegyzésre kerüljön,1784 a másik a háznagy feladatkörét szabályozta1785 − majd csak az 1872. évi, 

átfogó revíziókor került beépítésre az ügyrendbe.1786 

 

Az 1872. évi házszabály-módosítás 

Pesti Sándor a képviselőházi házszabályok történeti fejlődését vizsgálva megállapította, hogy az 

új házszabályok megalkotása és a házszabály-revíziók technikai lebonyolítása általában úgy 

történt, hogy a képviselőház saját kebeléből egy házszabály-előkészítő bizottságot választott, ez 

tervezetet készített, amelyet a plénum megvitatott, majd szavazott róla.1787 Ez a leírás részben a 

főrendiházi házszabály-módosításokra is alkalmazható. A főrendiházi házszabályok első 

jelentősebb módosítására az 1869–1872. évi országgyűlés záró ülésszakában került sor. Br. 

’Sennyey Pál indítványára a főrendiház egy kilenctagú bizottságot küldött ki, hogy a 

házszabályokat átvizsgálva, azokra nézve javaslatot készítsen és a folyamatban levő ülésszak alatt 

beterjessze.1788 Az időpont (az országgyűlési ciklus vége) ellen jogi kifogás nem volt támasztható. 

Br. Vay Miklós koronaőr más okból, a főrendiház küszöbön állónak tartott reformja miatt tartotta 

kedvezőtlennek az időpontot a változtatásra. Kijelentette: „belenyugszom, hogy a házszabályok 

revideáltassanak; de egyszersmind világosan kimondom, és remélem a méltóságos főrendek 

velem egyetértenek abban, hogy senki ezt oda ne magyarázza, mintha mi in statuquo [azaz jelen 

állapotában] akarnók e házat fenntartani.”1789 A főrendiház a már az országgyűlés elején 

megválasztott kilenctagú bizottságot bízta meg a házszabályok átvizsgálásával.1790 A bizottság 
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 FN 1869–1872. 1. köt. 1869. ápr. 29. (2. ülés) 3. 
1783

 FN 1869–1872. 1. köt. 1870. márc. 7. (39. ülés) 196–198. 
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 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. jan. 24. (142. ülés) 361. 
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 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. jan. 25. (143. ülés) 372. 
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elnökévé Tomcsányi József, jegyzőjévé br. Majthényi László főispánt választotta. Pesti Sándor a 

képviselőházi házszabály-módosítások kapcsán hangsúlyozta, hogy a végrehajtó hatalom erősen 

kezében tartotta a folyamatot, a mindenkori miniszterelnök általában előzetesen megadta a 

bizottság számára az instrukciókat, a kormányzati apparátus pedig többször részletes tervezetet is 

készített.1791 Eddigi forrásaink nem utalnak a kormány közvetlen beavatkozására a főrendiházi 

házszabály-revízió során, az azonban, hogy a házszabály átvizsgálásra kiküldött bizottság élén két 

főispán állt (Tomcsányi ezen kívül 1869-től a főrendiházi Deák-pártjának elnöke is volt), a 

kormány számára befolyást biztosíthatott az előkészítő munka első fázisára. 1872-ben a bizottsági 

javaslat azonban (szemben a képviselőházi és a későbbi főrendiházi eljárással) nem került 

közvetlenül a főrendiház nyilvános ülése elé. A bizottság jelentését és javaslatát ugyanis először 

egy „átalános tanácskozmány”1792 elé terjesztette. A tanácskozás számos stiláris és több logikai 

módosítást eszközölt a szövegen, valamint kezdeményezte, hogy a bizottsági jelentések tárgyalása 

ne „legalább” három nappal a benyújtásuk után legyen (mint azt a bizottság javasolta), hanem 

csak „rendszerint” három nappal, a sürgősségi indítvány elfogadásához ne tíz tag, hanem a 

jelenlévők kétharmada támogatására legyen szükség.1793 

A bizottság a tanácskozást követően, az ott elhangzott észrevételek alapján átdolgozta a javaslatot, 

majd azt a főrendiház nyilvános ülése elé terjesztette. A bizottság alapállása (mint az jelentéséből 

kiderül) az volt, hogy nincs szükség új házszabályra, elég az, ha a főrendiház az 1848-ben 

elfogadott, azóta néhány pontban módosított házszabályba felveszi az előző években született 

kiegészítő házhatározatokat, és további néhány módosítást, illetve kiegészítést eszközöl a 

házszabályokon.1794 Javasolta a főrendiháznak a napirend megállapításában követendő eljárás 

szabályozását, ugyanakkor a sürgős tárgyalás lehetőségének bevezetését is, hogy a napirendtől 

szükség esetén eltérhessenek. A bizottság a kérvények tárgyalása nézve a képviselőházban és a 

külhoni felsőházakban követett eljárás alkalmazását indítványozta. Kezdeményezte képviselőházi 

mintára annak házszabályba foglalást, hogy az elnököt és a háznagyot megillető tiszteletdíjat a 

ház határozza meg. Ezen kívül kezdeményezte, hogy az országgyűlés elején, a ház megalakulása 

előtt ne korelnök, hanem a korábbi házelnök vezesse az ülést. Ezt a stabilitás és folytonosság 

szükségességével és azzal indokolták, hogy alakulással járó „fokozottan fáradalmas működést” 

„az évek súlya alatt testileg roskadozó aggastyánoktól” nem lehet kívánni.1795 A javaslat számos 

további kisebb módosítást, összességében mintegy harminc változtatást javasolt a 

házszabályokon. 

 A főrendiház 1872. április 4-i, több mint három órás ülésén tárgyalta meg a javaslatot,1796 

ami leginkább a változtatások nagy számának volt betudható. Hosszabb vita ugyanis csak két 

kérdésben alakult ki: a határozatképességhez szükséges létszám csökkentéséről és a főrendiházi 

naplók kinyomtatásának időhatárhoz kötéséről. A határozatképtelenséget okozó létszámhiány a 

főrendiházban visszatérő probléma volt, több esetben el kellett halasztani a döntéshozatalt, mert 

az ülésen résztvevők száma nem érte el az 1848. évi házszabály által előírt ötven tagot (FHSZ 

1848. 40. §). E probléma a dualizmus első éveiben a képviselőházban sem volt ismeretlen. Az 
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1848. évi képviselőházi házszabályok a honatyák általános többségének jelenlétét írtak elő a 

tanácskozáshoz és a határozathozatalhoz (KHSZ 1848. 68. [§]), a főrendiházi házszabályok 

viszont kevesebb, mint a tagok egytizedének (ötven fő) követelték meg a döntéshozatalhoz (FHSZ 

1848. 40. §), a tanácskozáshoz pedig írtak elő minimális létszámot. 

1868-ban a képviselőházban száz főre (tehát a korábbinak kevesebb, mint felére) csökkentették a 

tanácskozóképességet és határozóképességet, ezzel párhuzamosan megjelent az igazolatlan 

hiányzás szankcionálása (legalábbis elvi szinten).1797 A főrendiház kilenc fős bizottsága a 

problémát beható tárgyalás alá vette. Három kérdést vizsgált meg: szükséges-e a ház tagjai 

bizonyos számban való jelenlétének megállapítása; az addigihoz képest alább szállítható-e az 

előírt létszám; kerüljenek-e bevezetésre kényszer-vagy megtorló szabályok a határozatképes 

létszám biztosítása érdekében. Az alapos megfontolás során a képviselőházi szabályozást, a 

porosz Urak Házának eljárását, a főrendiház tekintélyének megóvását, az alacsony szavazati szám 

mellett hozott döntés reprezentativitásának problémáját és a korábbi magyar törvényeket és angol 

szabályokat is figyelembe vette. A bizottság (az általános tanácskozmány jóváhagyásával) az 

addigi ötven főre vonatkozó előírást továbbra is fenntartandónak javasolta „érdemlegesen döntő 

határozathozatalra”, a háznagy és a jegyzői kar megválasztásánál és a ház bizottságainak első 

alakításánál, továbbá az országos bizottságokba delegált főrendiházi tagok megválasztásánál. 

Ezzel szemben „a megoldandó feladat fontosságának fokozatához képest” mérsékelhetőnek 

tartotta a létszámot azokban az ügyekben, ahol a határozat „az érdemlegesen döntő jelleget 

nélkülözi”, bizottsági pótválasztásoknál, főrendiházi bizottságok országgyűlés alatti 

újraválasztásakor. A bizottság elvetette, hogy a főrendiház a tagok szabályszerű számban való 

jelenlétét büntetőszabályok bevezetésével igyekezzék biztosítani. Ezt azzal indokolta, hogy „az 

előbbre haladott kor hasonnemű alkotásaiban kényszer vagy megtorló szabályokkal többé nem 

találkozunk”. A bizottsági jelentés (jobb híján) a főrendek kötelességérzetére (és hiúságára) 

apellált. Annak a reményének adott hangot, hogy a jövőben „Magyarország főrendi házának tagjai 

a nagy hatályú személyes törvényhozói jogosultsággal viszonos kötelmek teljesítésétől magukat 

elvonni nem fogják, s a társadalmilag kiváló, minden irányban független állás előnyeivel 

bővelkedő főrendek magukat ezentúl a törvényhozói hivatás teljesítésébeni készségben más 

államok rokon nemű elemei által ezentúl túlszárnyaltatni nem engedik”.1798 

A bizottsági jelentés főrendiházi tárgyalásakor br. Prónay Dezső kijelentette, hogy az ötven fő 

jelenlétét előíró szabály, mivel eddig sem tartották be, „sem üdvös, sem szükséges, sem tanácsos”. 

Rámutatott, hogy a Lordok Házában az elnökön és jegyzőkön kívül három tag jelenléte elégséges 

érvényes határozat hozatalához, a porosz felsőházban ugyan negyven fő kell a 

határozathozatalhoz, alapja azonban egészen más, mint a magyar főrendiházé, ezért nem lehet 

mintának tekinteni. Kijelentette, hogy a főrendiház reformjának végrehajtásáig „nehéz lesz ötven 

tagot összehozni; én pedig nagyobb szegénységi bizonyítványt látok abban, ha a szétküldött 

meghívásokon ott van : »okvetlen megjelenése kéretik« mint abban, ha huszonöt tag jelenik meg 

érvényes határozat hozatalára”. Indítványozta, hogy a házszabályok az ötven helyett huszonöt 

jelenlétét írják elő.1799 Prónay indítványát br. Mesznil Viktor támogatta. Ellene szólalt fel gr. 

Szapáry Antal a főrendiház tekintélyének megóvása érdekében, br. Majthényi László a főrendiház 

mint törvényhozási faktor funkcionális működésének biztosítására hivatkozva, Tomcsányi József 

a bevezetendő újítás pozitív hatását hangoztatva (ha csekély jelentőségű tárgyak esetén nem 

fogják majd „összedobolni” a házat, akkor a fontos ügyek tárgyalásakor többen megjelennek)1800 
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Az ülésen jelenlevő mintegy hatvan főrend többsége Prónay módosító indítványa ellen szavazott, 

így maradt a bizottság által javasolt megoldás (FHSZ 1872. 40. §). 

A főrendi irományok kinyomtatására vonatkozó szakasz tárgyalásakor Majthényi László a naplók, 

jegyzőkönyvek és iratok „példátlan lassúságú” megjelenése miatt indítványozta, hogy 

a főrendiház ne ezeknek „lehető gyorsaságú”, hanem tíz napon belüli kinyomtatását írja elő.  

Javasolta továbbá, hogy a házszabály szabályozza a naplóhitelesítési eljárás ütemezését (tárgyalás 

utáni második nap a szónok átnézheti, a gyorsíróval kijavíttathatja beszédét, a következő nap a 

naplóhitelesítők hitelesítik a szöveget). Majthényi a házszabályokban nevesíteni kívánta volna a 

kinyomtatás felelősét (az irattárnokot) is. Az elnök közlése alapján az általános tanácskozmány 

jóváhagyta Majthényi indítványát, a nyilvános ülésen mégis vita alakult ki róla. Cziráky János a 

gyakorlatban nem tartotta kivitelezhetőnek a Majthényi által javasolt eljárást, mert kétsége volt az 

iránt, hogy a naplóhitelesítő bizottság elnöke által az előzetesen a hitelesítésére kijelölt tagok 

megjelennek-e az üléseken.1801 Gr. Bethlen Gábor és gr. Szapáry Antal szerint a gyorsíróról nem 

várható el, hogy egy egész napját annak szentelje, hogy várja a beszédjük korrigálására érkező 

főrendeket. 1802 Br. ’Sennyey Pál azzal érvelt az indítvány ellen, hogy ha nem válna be a 

szabályozás, a következő országgyűlésig várni kellene a megváltoztatásával.1803 A napló 

közzététele nem tartozott a szorosabban vett tanácskozási rendhez, a főrendek mégis „általános 

helyesléssel” fogadták ’Sennyey kijelentését, hogy a főrendiház házszabályokon kívül, 

könnyebben változtatható formában is intézkedhet a napló nyomtatásáról. A helyeslésre tekintettel 

Mailáth házelnök a bizottság eredeti javaslatát nyilvánította elfogadottnak.1804 

 Majthényin kívül br. Nyáry Gyula nyújtott be egyéni módosító indítványt. A szavazásra 

vonatkozó szakaszokból hiányolta annak (angol mintára történő) kimondását, hogy minden az 

ülésen jelenlévő tag szavazni tartozik, továbbá annak „precisirozását”, hogy a házelnök csak a 

szavazatok egyenlősége esetén szavazhat. Mailáth házelnök mindkét betoldást feleslegesnek 

tartotta: a szavazási kötelesség alól könnyű kibújni a terem elhagyása útján, az elnök szavazatával 

kapcsolatban pedig „most is az az átalános gyakorlat, hogy az elnök a szükség legkiválóbb esetét 

kivéve, nem szavaz”. Az elnök kijelentése után a főrendek „Maradjon!” felkiáltással elvetették 

Nyáry mindkét módosítási javaslatát.1805 (Látható, hogy míg ’Sennyey a napló témájánál a nem 

elég körültekintő újítás ellen szólalt fel, addig Mailáth az elnök szavazata kapcsán a már kialakult 

gyakorlatnak (szokásjognak) a házszabályba való rögzítését ellenezte.) 

 1872-ben az 1848-ban elfogadott házszabályok tagolása csak kis mértékben változott,1806 

és új fejezetként csak a háznagyra vonatkozó rész jelent meg. Az egyes fejezetetek azonban 

részletezőbbé váltak (60 paragrafusról 73 paragrafusra nőtt az ügyrend terjedelme), az évek során 

kialakult napi gyakorlathoz közelítettek. Az ügyrend szövegezése világosabb, nyelvezete 

egyszerűbb lett. Számos ponton megfigyelhető a hasonlóság a képviselőház 1872-ben hatályos 

házszabályával. A tárgyalásra vonatkozó fejezetben a képviselőházi házszabály mintájára 

megjelent az általános és a részletes vita (a főrendiházi gyakorlatban addig is létező) elkülönítése 

(KHSZ 1869. 122. §; FHSZ 1872. 24. §).1807 A felszólalást szabályozó paragrafusok között, mint 

említettük, a főrendiházban is helyet kapott a másodszori felszólalás lehetőségének biztosítása 
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fejezet „A Ház megalakulása” címet kapta. 
1807

 A törvényjavaslatok tárgyalásának menete alapvetően hasonló volt az ausztriai Urak Házában is. GOHH 

1875. 34–40. §§.  
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(jóval rövidebb és egyszerűbb megfogalmazásban, mint a képviselőházi ügyrendben), a bizottsági 

elnökök, előadók hasonló joga azonban, noha a gyakorlatban érvényesült, 1872-ben sem került be 

az ügyrendbe, szemben a képviselőházi házszabállyal, amely erre is kitért (KHSZ 1869. 126. §; 

FHSZ 27. §). Feltehetően a képviselőházi házszabály nyomán kerültek felsorolásra a soron kívüli 

felszólalás lehetőségei (KHSZ 1869. 128. §; FHSZ 29. §). A szavazásra vonatkozó szabályozás 

részleteződésében is kimutatható a képviselőházi hatás, igaz, itt jelentős tartalmi eltérések is 

voltak. A név szerinti szavazáshoz a képviselőházban húsz, a főrendiházban tíz tag írásbeli 

kérelme kellett (KHSZ 1869. 141. §; FHSZ 1872. 37. §), és eltérő volt a tagok szavazás sorrendje 

is (KHSZ 1869. 143. §). Különbség volt megfigyelhető a szavazásra bocsátás sorrendjében. A 

képviselőházban először mindig az alapjavaslatról szavaztak, ha az nem nyert többséget, akkor a 

módosító indítványról és csak ennek elutasítása esetén került szavazás alá az ellenindítvány 

(KHSZ 1869. 146. §). A főrendiházban ezzel szemben először az elutasító indítvány, majd a 

módosító indítványok (az eredeti javaslattól eltérés csökkenő mértéke szerint), aztán a halasztásra 

irányuló indítvány került szavazás alá. Ha mindezek elestek, akkor az elnök elfogadottnak mondta 

ki az eredeti javaslatot (FHSZ 1872. 45. §). Ez a főrendiházi eljárás elvben a képviselőházinál 

hosszabb szavazási procedúrát eredményezett, a gyakorlatban azonban az ellen- és módosító 

indítványok csekély száma miatt alkalmazására ritkán került sor. Abban is eltért a szavazás a két 

házban, hogy a törvényjavaslatok részletekben történt elfogadása és a zárószavazás között csak a 

képviselőház tartott a szavazásban egy nap szünetet (KHSZ 1869. 149. §). A különbséget az 

magyarázza, hogy a képviselőházban ez a szünet az elfogadott módosítások folytán a 

szövegezésben esetleg kialakult logikai ellentmondások javítására szolgált, a főrendiházban 

viszont a módosító indítványok jellemzően alacsony száma miatt erre nem volt szükség. A 

főrendiházi házszabály nem írta elő interpellációs sorjegyzék felolvasását (KHSZ 1869. 151. §) 

sem, és csak a kérvények beadását szabályozta, tárgyalásukat nem (FHSZ 1872. 47. §). A 

főrendiház házszabályaiban egyetlen paragrafust szentelt a kérvények kezelése témájának, 

szemben a képviselőházzal, amely egy egész fejezetet (KHSZ 1869. (IV. fejezet) 152–159. §). A 

főrendiház a kérvények véleményezésére sohasem állított fel külön kérvényi bizottságot. Az elnök 

a beadványokat a ház jóváhagyásával azonnal a kormányhoz vagy a képviselőháznak továbbította, 

ad acta tette vagy a témának megfelelő szakbizottságnak (legtöbbször a közjogi és törvénykezési 

bizottsághoz) adta át véleményezésre. A két házszabály között számos további eltérés is volt. A 

képviselőházi házszabályok például az irományok kinyomtatásával egyáltalán nem foglalkozott, 

az elnök esetében viszont rögzítették, hogy csak a szavazatok egyenlősége esetén szavazhat 

(KHSZ 1869. 164. §). Gyakorlati szempontból is jelentős eltérés volt, hogy a képviselőházi elnök 

húsz tag kérésére köteles volt ülést összehívni (KHSZ 1869. 162. §), a főrendiházi elnöknek 

viszont nem volt ilyen kötelezettsége – a házszabály csak annyit mondott ki, hogy az elnök 

„rendszerint a Ház beleegyezésével” tűzi ki a következő ülés napját (FHSZ 1872. 21. §). 

 1872-től a főrendiház reformjáig csak egyetlen alkalommal, 1883-ban került sor a 

házszabály módosítására.1808 1883 végén gr. Szapáry István háznagy indítványozta a teremőrök 

név terembiztosra változtatását, munkakörük irodai szolgálatra kiterjesztését, és ezzel 

összefüggésben a házszabály vonatkozó 14. és 63. paragrafusainak átszövegezését. A házszabály-

módosítással szembeni óvatosság ekkor is megfigyelhető volt. Gr. Cziráky János főrendiházi 

alelnök kifejtette, hogy a javasolt újításra aktuálisan csak úgy van lehetőség, ha nem mint a 

házszabályok módosítását, hanem mint a meglevő szabályok alkalmazására vonatkozó előírást 

fogadja el a ház, mert „a fennálló házszabályok szerint, a házszabályokat módosítani vagy 

                                                           
1808

 1877-ben a főrendiház kiküldött egy választmányt a házszabályok „tüzetes átdolgozására”, azonban 

megbízatása alatt, az országgyűlés végéig nem készített tervezetet. Ld. br. Majthényi László hozzászólását: FN 

1881–1884. 1. köt. 1881. dec. 10. (9. ülés) 54. 
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változtatni időközben nem lehet”. Mailáth György házelnök azonban kijelentette, hogy „felfogása 

szerint” az országgyűlés alatti változtatás tilalma csak a tanácskozási rendre vonatkozik. Ebben az 

esetben elfogadásra került a módosítás.1809 

 1878-ban ismét napirendre került az a probléma, hogy az ülések naplóit túl sokára kapják 

kézhez a tagok.1810 A főrendiház igazoló bizottsága az 1872. évi általános tanácskozmány által a 

naplóhitelesítésre vonatkozóan elfogadott (de a nyilvános ülés által elutasított) tervezet és gr. 

Szapáry Antal háznagynak a napló kinyomtatására vonatkozó indítványa alapján (a tanácskozásba 

bizottságban nem tag, de a témával korábban foglalkozó Majthényi Lászlót is bevonva) javaslatot 

tett a napló mielőbbi kiadásának biztosítására.1811 A főrendiház 1878. december 21-i ülésén nem a 

házszabályok kiegészítéseként, hanem egyszerű határozatként fogadta el ezt a javaslatot 

(Majthényi László módosításaival és kiegészítéseivel). Az új szabályozás szerint az ülés 

naplójának szövegét a szónokok a tárgyalást követő napon 11–13 óra között (ez az időszak volt 

rendszerint a főrendiházi ülések időpontja is) a főrendiház hivatalában a naplóhitelesítő bizottság 

tagjainak jelentében megtekinthetik, kijavíttathatják. Ezt követően a napló hitelesítésre kerül. A 

naplóhitelesítő bizottság tagjai a bizottság elnöke által beosztva teljesítik a hitelesítés feladatát, 

távollétük esetén a hitelesítést az elnök kijelölése alapján egy főrendiházi jegyző végzi el. A 

hitelesített naplót a gyorsírói iroda az ülést követő napon 18 óráig továbbítja a naplószerkesztőnek 

(aki a főrendiház fizetett hivatalnoka volt), ő pedig az ülést követő harmadik nap deléig köteles 

nyomdába adni. A nyomdának az ülést követő negyedik nap délután egy óráig a kinyomtatott 

naplót az elnöki irodába kell eljuttatnia, amely gondoskodik a tagok közötti kiosztásáról. A 

határidők pontos betartását a főrendiház elnöki titkára ellenőrzi. Az ülés naplója akkor is 

kinyomtatásra kerül, ha terjedelme kevesebb, mint egy ív.1812 Az ülésenkénti, esetenként kis 

terjedelmű naplók kinyomtatása után problémát jelentett a tagok számára a napló hiánytalan 

összeállítása, ezért a következő országgyűlés elején, 1881-ben felmerült, hogy térjenek vissza az 

1878 előtt követett eljárásra, a napló füzetenkénti kinyomtatására. A főrendiház végül is a 

naplóhitelesítő bizottság javaslata nyomán úgy döntött, hogy kiadásra kerül az ívenkénti 

ideiglenes napló (az ülés utáni egy-két napon belül a naplóhitelesítő bizottság által még nem 

hitelesített szöveg, száz példányban) és a füzetenkénti végleges napló (az ülések hitelesített 

szövege, négyszáz példányban) is. Ez a határozat a napló hitelesített szövegének kinyomtatására a 

korábbival szemben nem írt elő időhatárt.1813 Az egyes ülésen naplójának „röpíveken” történő 

kiadása, úgy tűnik, a későbbiek folyamán akadozott.1814  

A főrendiház naplóhitelesítési eljárása szabályozásánál ismét csak valószínűsíthető a 

képviselőházi házszabályok hatása. A képviselőház 1875. évi házszabályai ugyancsak előírták a 

hitelesítők előzetes beosztását. Különbség volt azonban, hogy míg a képviselőházi házszabályok a 

hitelesítésre három nap terminust írt elő, addig a főrendiházi határozat ezt az ülés másnapjára 

időzítette, továbbá a képviselőház a naplóbíráló bizottság számára ügyrend készítését írta elő 

(KHSZ 1875. 128–130. §§). 

 

 

                                                           
1809

 FN 1881–1884. 3. köt. 1883. dec. 12. (91. ülés) 88–89. 
1810

 FN 1878–1881. 1. köt. 1878. dec. 20. (11. ülés) 51–52. 
1811

 FI 1878–1881. 1. köt. 30. sz. 126.; 31. sz. 127.; 33. sz. 132. 
1812

 FN 1878–1881. 1. köt. 1878. dec. 21. (12. ülés) 55–57.; FI 1878–1881. 1. köt. 34. sz.  
1813

 FN 1881–1884. 1. köt. 1881. dec. 10. (9. ülés) 53–54.; FI 1881–1884. 71. sz. 319.; FN 1881–1884. 1. köt. 

1881. dec. 21. (11. ülés) 67–68. 
1814

 Br. Fiáth Miklósnak, a naplóhitelesítési bizottság elnökének levele Falk Zsigmondnak, a Pesti Könyvnyomda 

Rt. igazgatójának. Bp., 1883. máj. 4. (Fogalmazvány). MOL K 5 1883-20., 2. cs.; Nagy István főrendiházi elnöki 

titkár levele a Pesti Könyvnyomda Rt. művezetőségének. Bp., 1908. jún. [?]. (Fogalmazvány) MOL K 5 1908-

67., 6. cs. 
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A képviselőház és a főrendiház kapcsolatának szabályozása 1885 előtt és után 

Mielőtt tovább haladnánk a főrendiházi házszabályok változásának bemutatásában, ki kell térnünk 

a két ház kapcsolattartásának szabályozására, nemcsak azért, mert 1886-ig az erre vonatkozó 

előírások a főrendiházi házszabályok integráns részét képezték, hanem azért is, mert a főrendiházi 

reformot követően a kapcsolattartásban bekövetkezett változás tartalmi hatással volt az 1886. évi 

főrendiházi házszabályokra. 

 Az országgyűlés két kamarájának egymáshoz való viszonyát és kapcsolattartását 

kezdetben a szokásjog szabályozta. Az első népképviseleti országgyűlésen a képviselőház 1848. 

július 12-i ülésén indítvány került benyújtásra annak érdekében, hogy a két ház viszonya 

szabályozására kerüljön, a reformkori tapasztalatok nyomán különös tekintettel arra a kérdésre, 

hogy a főrendiház hány alkalommal vetheti vissza a képviselőház határozatait.1815 Az 1848. évi 

képviselőházi házszabályok azonban végül is nem terjedtek ki erre. A főrendiház (felsőház) 

házszabályaiban, mint említettük, külön fejezet foglalkozott az országgyűlés két háza 

kapcsolatával. A hetedik szakasz kimondta: a képviselőház és a felsőház a trónbeszédre külön-

külön válaszfeliratot készít;1816 a két ház határozatait jegyzői útján közli egymással, végül, a 

mindkét kamara által elfogadott törvényjavaslatokat a házelnökök és jegyzők általi aláírásukat 

követően a kormány terjeszti az uralkodó elé szentesítésre (A két tábla viszonyáról. FHSZ 1848. 

58–60. §§). Az 1848. évi szabályozási eljárás egyoldalúsága miatt (a szabályokat a képviselőház 

nem szavazta meg) közjogi szempontból nem volt kielégítő megoldás, ennek ellenére 1885-ig 

nem lépett a helyébe más átfogó szabályozás. Kivételt csak a szentesítésre való felterjesztés módja 

képezett, erről 1875-ben országos határozat (azaz a képviselőház és a főrendiház által is 

elfogadott, de törvényként be nem cikkelyezett határozat) született. Eszerint a törvényjavaslatokat 

a szentesítés alá terjesztés előtt egy a képviselőház elnökéből (egyik alelnökéből) és a két ház egy-

egy jegyzőjéből, valamint a törvényjavaslat képviselőházi bizottsági előadójából álló bizottság 

vizsgálja meg, hogy szövege megfelel-e az országgyűlés mindkét háza által elfogadott 

megállapodásoknak. A képviselőház által elfogadott határozatban az szerepelt, hogy a bizottság 

elnöke minden esetben a képviselőház elnöke vagy alelnöke. A főrendiház ezzel szemben 

ragaszkodott ahhoz, hogy mivel a főrendiház a törvényhozásnak a képviselőházzal egyenjogú 

tényezője, a bizottságban a két ház elnöke, illetőleg alelnökei felváltva elnököljenek.1817 A 

képviselőház elfogadta ez a módosítást.1818 

 Az 1885:7. tc. 27. §-a előírta, hogy a törvény kihirdetése után következő ülésszakban a 

képviselőház által választott tíz és a főrendiház által választott öt tagból álló országos bizottság a 

                                                           
1815

 1848−1849. évi ogy., i. m. 152–153. 
1816

 Az előírás ellenére a főrendiház 1861-ben nem készített külön válaszfeliratot, hanem elfogadta a 

képviselőház által hozzájárulás végett átküldött válaszfeliratot (az első feliratot vitát követően a többség, a 

második feliratot „közakarattal” az egész főrendiház fogadta el). A következő országgyűlés elején, 1866. február 

13-án a főrendiház külön feliratot fogadott el. Ferenc József március 3-i leiratában az 1848-as törvényeket 

elismerésük előtt felülvizsgálandónak nevezte (az uralkodó a két külön válaszfeliratra közös leiratban válaszolt). 

Ezt követően a főrendiház 1866. április 18-i ülésén hosszabb vita után br. Wenckheim Béla indítványa alapján 

csatlakozott a képviselőház újabb feliratához, amely az országgyűlésnek felelős kormány kinevezését és a 

megyei önkormányzat felállítását kívánta. A főrendiház a képviselőház feliratához legfőképpen abból a 

megfontolásból csatlakozott 1861-ben és 1866-ban is, hogy az uralkodó és a közvélemény felé is demonstrálja: 

egységes a képviselőházzal a nemzeti akarat képviseletében. A főrendiház a dualizmus időszakában minden 

országgyűlés elején önálló feliratban válaszolt a trónbeszédre. 

FN 1861. 1. köt. 1861. jún. 15. (4. ülés) 21.; 1861. jún. 17. (5. ülés) 22–52.; 1861. jún. 18. (6. ülés) 52–82.; 1861. 

jún. 19. (7. ülés) 82–109.; jún. 20. (8. ülés) 110–138.; 1861. júl. 6. (15. ülés) 162–163.; FN 1865–1868. 1. köt. 

1866. febr. 13. (6. ülés) 9–21.; 1866. febr. 23. (9. ülés) 27–28.; 1866. ápr. 16. (14. ülés) 38–62.; 1866. ápr. 17. 

(15. ülés) 63–91.; 1866. ápr. 18. (16. ülés) 91–120. 
1817

 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. máj. 21. (161. ülés) 406. 
1818

 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. máj. 24. (162. ülés) 408. 
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kormány részvétele mellett készítsen javaslatot a törvényhozás két házának egymással való 

érintkezésére és az országos bizottságok létrehozására. A bizottság főrendiházi tagjainak 

kiválasztása úgy történt, mint más bizottságoknál általában, azaz a főrendiházi elnök előzetesen 

megtudakolta, hogy az általa vagy a főrendek egy tekintélyes csoportja által a bizottsági tagságra 

kiszemelt főrend vállalná-e a megválasztást.1819 A főrendiház gr. Andrássy Gyulát, br. Majthényi 

Lászlót, gr. Rudnyánszky Józsefet, br. Vay Miklós főrendiházi alelnököt és gr. Zichy Nándort 

delegálta az országos bizottságba (mindannyian tagjai voltak a főrendiháznak az új házszabály 

előkészítésével megbízott bizottságának is), a képviselőház hét szabadelvű párti képviselő mellett 

egy függetlenségi, egy mérsékelt ellenzéki és egy horvát képviselőt. 1820 A bizottság elnöke br. 

Vay Miklós főrendiházi alelnök, jegyzője (és a javaslat képviselőházi előadója) Rakovszky István 

képviselő volt. A kormány részéről Tisza Kálmán miniszterelnök vett részt a bizottsági 

tanácskozásokban.1821 A bizottság 1885. december 19-én kelt jelentésében leszögezte, hogy az 

1885:7. tc. 13–14. §§-a a főrendiház jogkörét érintetlenül hagyta, ennek megfelelően az országos 

bizottság feladatát a két ház közötti érintkezésnek, az országos bizottságok alakításának és az 

ezekkel szoros kapcsolatban álló kérdéseknek a szabályozására korlátozta. A szabályozás első 

témaköre a házhatározatok közlésének módja volt. Az addigi gyakorlat szerint a két ház írásba 

foglalt határozatait és megállapodásait a nemzeti díszruhába öltözött jegyzők vitték át és plenáris 

ülésen nyújtották át a másik ház elnökének rövid beszéd kíséretében.1822 Mint a bizottsági jelentés 

rámutatott, „[a] két ház közötti érintkezés ezen módja, a képviselőháznak majdnem folytonos 

tevékenysége mellett sok tekintetben célszerűtlennek bizonyult és feleslegessé is vált”. A 

bizottság azt javasolta, hogy a két ház határozatait a házak elnökei közöljék egymással írásban. A 

törvényjavaslatokra vonatkozó üzenetekben az elfogadott határozaton kívül a törvényjavaslat 

indoklásának és „esetleg” a javaslatra vonatkozó bizottsági jelentéseknek a közlését kívánta. A 

javaslat második paragrafusa egy addig még szabályozatlan kérdést rendezésére irányult. 

Kimondta, hogy az egyik ház a másiknak határozatát és megállapodásait, melyeket üzenet 

kíséretében átvett, további üzenetváltás nélkül tárgyalhatja ugyanazon országgyűlés következő 

ülésszakában. A két ház választás céljából tartott együttes üléseinek lebonyolítása, ami addig a 

szokásjog alapján történt, most részletekbe menően szabályozásra került. A 4. § a képviselőház és 

a felsőház tagjaiból (vagy tagjainak részvételével) alakítandó országos bizottságok összetételét 

szabályozta, továbbá rendelkezett ezek alakuló üléséről és jelentéseinek kézbesítéséről. A 

törvényjavaslatok szövegének szentesítés előtti ellenőrzésére szolgáló összeegyeztető bizottság 

kibővült az illető szakminiszterrel (illetve meghatalmazottjával) és a törvényjavaslat főrendiházi 

előadójával. A javaslatban az is szerepelt, hogy ha a bizottság hibát talál a törvényjavaslat 

szövegében, kijavításra visszaküldi a két háznak, amelyek vita nélkül döntenek a korrekcióról.1823 

 A határozati javaslatot a képviselőház 1886. január 19-i ülésén tárgyalta. A leghosszabb 

vita a két ház kapcsolattartásának módjáról alakult ki. A függetlenségi párti Thaly Kálmán a „régi 

usus által” kifejlődött magyar nemzeti jelleggel bíró „kegyeletes szokások” fenntartása mellett 

emelt szót. Kifejtette, hogy a két ház egységének „mintegy kifejezője, jelzése volt, szemmel 

látható jelzése, hogy a két ház eddig a maga jegyzői útján érintkezett egyik a másik ülései 

közben”, ezért ellenzi, hogy „holmi recepiss és könyvek mellett, posta-expeditio útján” történjen 

az érintkezés. Tisza Kálmán miniszterelnök célszerűségi szempontból érvelt a változtatás mellett: 

„ha a két ház jegyzők által érintkezik, igen sokszor ülést kell tartani csak azért, hogy ez az 
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érintkezés megtörténjék” – mondta, és hozzátette, hogy az elnökök általi érintkezésben nem lát a 

törvényhozásra nézve semmi lealacsonyítót. Szilágyi Dezső szerint „nem kezelési intézkedésről 

van szó, hanem arról, hogy a két ház közti érintkezésre nézve minő forma állapíttassák meg, s mi 

lesz e tekintetben ezentúl az alkotmánynak megfelelő eljárás”. Erre tekintettel indítványozta, hogy 

a kézbesítés mindig az elnök kezébe történjen. Madarász József felelevenítette, hogy a reform 

tárgyalásakor a főrendiház eltörlése mellett szólalt fel és kijelentette, hogy a tárgyalt határozati 

javaslatot általánosságban sem fogadja el. A képviselőházi vita jól mutatta az ellenzéki képviselők 

hajlamát arra, hogy praktikus vagy stiláris kérdéseknek is közjogi jelentőséget tulajdonítsanak 

(Olay Szilárd függetlenségi képviselő egyenesen „egy nemzeti intézmény eltörléséről” beszélt). 

Tisza miniszterelnök a Thalyval folytatott elhúzódó polémia közben nem mulasztotta el gúnyosan 

megjegyezni: „És igen csudálkozom, hogy a képviselő úr a magyar állam eszméjét abban a 

kölcsönkért atillában ide-oda járó jegyzőben látja.”1824 A többség mind Thaly, mind Szilágyi 

módosító indítványát elutasította. Szilágyi indítványozta: a bizottság dolgozza át az együttes 

ülésről szóló szakaszt, és zárja ki, hogy a választáson több főrend vehessen részt, mint képviselő. 

Ez sem nyert többséget. Másik javaslatát viszont, amely arra irányult, hogy az együttes üléseken 

általános többség legyen szükséges a megválasztáshoz, megszavazta a képviselőház. A 

függetlenségi párti Haviár Dániel indítványozta: maradjon ki a határozatból az arra az esetre 

vonatkozó eljárás, ha az összeegyeztető bizottság hibát talál a törvényjavaslat szövegében. Ezt is 

megszavazták. Haviár azzal érvelt, hogy a törvényjavaslat háromszori olvasása elég garancia arra, 

hogy ne maradjon a szövegben hiba, továbbá ahol „alkotmányos eljárás van, ott nem képzelhető, 

hogy […] akár a felső-, akár az alsóház, oly jelentésre nézve, melyben esetleg új dolgok is 

foglaltathatnak […] minden tanácskozás[a] […] nélkül, egyszerűen szavazással történjék a 

határozathozatal.” Az indítvány mellett szólalt fel Lükő Géza függetlenségi és Láng Lajos 

kormánypárti képviselő, elfogadását a miniszterelnök sem ellenezte.1825 Az utolsó szakasz 

kimaradása következtében az összeegyeztető bizottság létének és működésének csak szimbolikus 

jelentősége lett.  

 A főrendiházban a képviselőházi határozat január 25-én került napirendre. Az általános 

tárgyalás során nem hangzott el egyetlen hozzászólás sem, a részletes vitában is csak gr. Zichy 

Nándor szólalt fel, aki mint a bizottság tagja magyarázta és elfogadásra ajánlotta a képviselőház 

által a szövegen tett módosításokat, amelyek közül, láttuk, a legjelentősebb az volt, hogy az 

összeegyeztető bizottság végül nem kapott arra felhatalmazást, hogy ha hibát talál, eljárjon a 

javítás érdekében.1826 A főrendiház az országos határozatot elfogadása után továbbította a 

házszabályok kidolgozásával megbízott bizottságának, s annak szövege a későbbiek folyamán a 

képviselőház és a főrendiház belső ügyrendjét szabályozó házszabályok függelékenként került 

közzétételre. Az 1886. évi országos határozat a dualizmus fennállásáig hatályban maradt. Az 

országos határozat, mivel nem bocsátkozhatott a házak jogkörének kérdésébe, nem foglalkozott 

a főrendiház által visszautasított képviselőházi határozatok sorsával, sem a két ház közötti 

nézeteltérés megszüntetésének eszközeivel. Ezek, mivel a korszakban nem született törvény a 

két ház általános jogköréről, a törvényhozáson belüli erőviszonyoknak (amit alapvetően a 

képviselőház, illetve a kormány a főrendiházzal szembeni hatalmi túlsúlya, esetenként az 

uralkodó a kormány érdekében történő beavatkozása jellemzett) megfelelően alakultak. 
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Az országos határozat nem tartalmazta azt a korábban a főrendiházi házszabályokban szereplő 

előírást, hogy az országgyűlést megnyitó trónbeszédre a két ház külön-külön készít válaszfeliratot. 

Ennek magyarázatát abban látjuk, hogy az országos határozat készítői a képviselőház, illetve a 

főrendiház belügyének tekintették a felirat kérdését. A külön felirat kimondása akadályozta volna 

azt, hogy az egyik törvényhozási kamara, ha a politikai-alkotmányos körülmények miatt 

szükségesnek ítéli, csatlakozzon a másik feliratához (mint ahogy ezt a főrendiház 1861-ben és 

1866 áprilisában is tette). 

 

A főrendiház 1886. évi házszabályai 

Az 1885:7. tc. 20. §-a lényegében megismételte az 1848. évi szabályozást, amikor kimondta, hogy 

„házszabályaiban állapítja meg a főrendiház mindazt, mi a tanácskozás rendére és általában 

belügyeire vonatkozik. A szorosabb értelemben vett tanácskozási rendre vonatkozó újabb 

megállapodások csak a legközelebbi ülésszak kezdetével lépnek hatályba.” 

A törvény emellett fenntartotta az 1848:4. törvénycikknek az ülések nyilvánosságára vonatkozó 

előírását és az elnöknek a tanácskozásokhoz szükséges csend és rend biztosítása érdekében 

történő fellépésre való jogát. 

A főrendiházi reformtörvény azonban ezen túlmenően néhány direktívát is felállított a főrendiházi 

házszabály tartalmára vonatkozóan. A cenzus bevezetése az örökletes jogú tagok igazolásában új 

eljárás bevezetését tette szükségessé. Az 1885:7. tc. 19. § úgy rendelkezett, hogy a főrendiház 

tagjainak igazolása iránt „maga intézkedik és az igazolási eljárás módozatait házszabályaiban 

állapítja meg”. A törvény a vitás tagsági esetek (meg nem fellebbezhető) eldöntését egy a 

főrendiház által „saját kebeléből választandó bíróságra” bízta. A törvény az igazoló bíróság 

létrehozásának és eljárásának szabályozását szintén a főrendiházi házszabályok körébe utalta. Az 

adócenzust teljesítő főrendiházi tagok első csoportja 1885 őszén még külön igazolási eljárás 

nélkül lett a főrendiház tagja, az év szeptemberétől azonban további főnemesek folyamodtak 

örökös tagsági joguk gyakorlása ügyében a főrendiház elnökéhez. A főrendiháznak mielőbb ki 

kellett dolgoznia az új igazolási eljárás szabályait. Az eljárást célszerű volt a házszabályok keretei 

között szabályozni, egyrészt, mert addig is így történt, másrészt mert a törvény előírása folytán az 

igazoló bíróságról amúgy is ott kellett intézkedni. Ezen kívül most alkalom kínálkozott arra, hogy 

megőrizve a korábbi házszabály célszerű intézkedéseit, pótlásra kerüljenek annak hiányosságai, 

illetve az ügyrend kiegészüljön a nyilvános üléseken folyó tanácskozás alaposságának és a tagok 

részvételének fokozását célzó intézkedésekkel (pl. bizottságok munkájának szabályozása).1827 

 Az új házszabályok készítésének előmunkálatai már 1885 júliusában megkezdődtek. 

’Sennyey házelnök ekkor, az átalakított főrendiház első ülésszakának megnyitása előtt két 

hónappal átiratot intézett a miniszterelnökhöz annak érdekében, hogy intézkedjen külföldi 

felsőházak házszabályainak a külügyminisztériumon, illetve a király személye körüli 

minisztériumon keresztül történő beszerzéséről.1828 Az átalakult főrendiház első ülésszaka elején, 

1885. október 7-i ülésén a házszabályok kidolgozására 17 fős bizottságot választott, amelyet 

’Sennyey Pál házelnök vezetése alá rendelt. A bizottságok választásánál máskor is követett eljárás 

szerint a különböző tagsági csoportok szinte mindegyikéből került legalább egy-egy tag a 

bizottságba. Így a bizottság tagjává választottak két zászlósurat (egyikük, Szőgyény-Marich 

László a főrendiház korábbi elnöke volt), mindkét koronaőrt (akik egyszemélyben a főrendiház 

alelnökei is voltak), egy katolikus püspököt, a Királyi Kúria elnökét (Perczel Béla a képviselőház 

egykori elnöke is volt), nyolc örökös jogon tag főnemest (köztük gr. Andrássy Gyulát, Apponyi 

                                                           
1827

 A házszabályok szerkesztésére kiküldött bizottság jelentése. FI 1884–1887. 3. köt. 225. sz. 243. 
1828
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György volt országbírót és főrendiházi elnököt, gr. Dessewffy Aurélt, br. Prónay Dezsőt, gr. 

Zichy Nándort és a házszabály-revízióban már tapasztalatokat szerző br. Majthényi Lászlót), egy 

élethossziglan kinevezett tagot (Ghyczy Kálmánt, aki 1848-ban a képviselőházi házszabályokat 

elkészítő bizottság tagja, 1861-ben, majd 1875–1879 között pedig képviselőházi elnök volt), 

valamint egy választott tagot (br. Rudnyánszky József főrendiházi jegyzőt).1829 Látható, hogy 

rendkívül tekintélyes és jelentős törvényhozási tapasztalattal rendelkező személyek lettek tagok, 

nincs azonban adatunk arra vonatkozóan, hogy ténylegesen milyen mértékben vettek részt a 

munkában. Az bizonyos, hogy a házszabály szerkesztését a bizottság jegyzője, br. Rudnyánszky 

József végezte.1830 A bizottság 1886. január 7-én ült össze,1831 és bevárva a képviselőház és a 

felsőház kapcsolattartására vonatkozó országos határozat megszületését január 25-i dátummal 

készítette el jelentését és a házszabály-tervezetet. A bizottsági jelentés a tervezetnek az igazolási 

eljárásra, az ülések összehívására, a gazdasági bizottság tevékenységére, a naplók hitelesítésére, 

az önálló indítványok és határozati javaslatok tárgyalására és a szavazásra vonatkozó részére hívta 

fel a tagok figyelmét.1832 A főrendiház 1886. január 30-i ülésén tárgyalta az új házszabályra 

vonatkozó tervezetet. A bizottság által kiemelkedően fontosnak tartott témák közül egyedül az 

ülések összehívására vonatkozó szabályozás váltott ki vitát. A házszabály-tervezet 94 paragrafusa 

közül mindössze hathoz történt hozzászólás, a többi pontot a főrendek észrevétel nélkül fogadták 

el. Fabiny Teofil kúriai elnök (későbbi igazságügy-miniszter) az igazoló bíróságra vonatkozó 

összeférhetetlenségi előírás egy logikai ellentmondására hívta fel a figyelmet, amit a főrendiház 

rövid úton javított. Gr. Csáky Albin és Szlávy József koronaőr és főrendiházi alelnök felszólalása 

nyomán szövegezési pontosításra került sor. A főrendek Rudnyánszky József indítványára a 

házszabályban rögzítették az ülések időpontjának és napirendjének előzetesen hírlapi úton történő 

kihirdetésére vonatkozó már fennálló gyakorlatot. Gr. Sztáray Antal örökös tag a csendzavarók 

megfenyítésére vonatkozó pontnál csak stiláris megjegyzést tett, az ülések időpontjának 

kitűzésére vonatkozóan viszont módosító indítványt nyújtott be. A házszabály-javaslatban (az 

addigi szabályozáshoz hasonlóan) az szerepelt, hogy a rendes ülések időpontját a ház 

beleegyezésével az elnök határozza meg. Sztáray ezt a rendelkezést ellentétesnek találta a javaslat 

azon pontjával, amely a tagok kötelességévé tette a tanácskozásokon való részvételt.1833 Azt 

indítványozta, hogy a házszabály-javaslat vonatkozó paragrafusait a bizottság dolgozza át úgy, 

hogy a főrendiház üléseire előre meghatározott időközönként kerüljön sor. Prónay Dezső 

támogatta az indítványt, azt hangoztatta, hogy az alacsony részvétel egyik oka, hogy a főrendiház 

rendszertelenül ülésezik. Azt ajánlotta, a főrendiház minden évben határozza meg előre az ülések 

ciklusát (ha ezeken felül rendkívüli ülésekre van szükség, azokat a házszabálynak megfelelően az 

elnöknek összehívhatja). Az előkészítő bizottság két tagja, gr. Zichy Nándor és br. Majthényi 

László Sztáray indítványa ellen szólalt fel. Legfontosabb ellenérvük az volt, hogy a képviselőház 

tárgyalási rendszeréből kifolyólag nem lehet előre meghatározni a főrendiházi ülések időpontját. 

Emellett Zichy megjegyezte, hogy a képviselőházi üzenetek átvételére korlátozódó ülések 

megszűnnek, így a főrendeknek több ideje lesz egy-egy törvényjavaslat tárgyalására felkészülni, a 

ház tagjainak lehetősége lesz befolyásolni a rendes ülések időpontját, a rendkívüli ülések 
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napirendjéről pedig a főrendek döntenek. Sztáray indítványát a főrendek többsége nem támogatta, 

maradt a bizottság által javasolt szöveg.1834  

 A főrendiház 1886-ban elfogadott házszabályai számos elemet átvettek az addigi 

ügyrendből, különösen a tanácskozás és a szavazás szabályozását tekintve. A ház tisztségviselőire 

vonatkozó előírások kevéssé, a hallgatóságra vonatkozó paragrafusok pedig (a megváltozott 

fejezetcímtől és némi stiláris módosítástól eltekintve) egyáltalán nem módosultak. Mégis, 

szerkezetében és tartalmában jelentősen megújult a házszabály. A változásoknál több esetben 

megfigyelhető a képviselőház 1878-ben elfogadott házszabályainak hatása. Már maga a 

főrendiházi házszabályok szerkezete, fejezeti beosztása is erősen emlékeztetett a képviselőházi 

házszabályokra, amennyiben a II–VI. fejezetek címe megegyezett a képviselőházi házszabályok 

I–V. fejezetének címével (A főrendiház/képviselőház alakulása; Az igazolásról; A tanácskozási 

rendről; Kérvények; A Ház tisztviselőiről), továbbá a karzat rendjére vonatkozó fejezetnek is 

megegyezett a címe (A nyilvánosságról. KHSZ 1878. VI. fejezet; FHSZ 1886. VIII. fejezet). A 

főrendiházi házszabályokban szerepelt viszont egy a főrendiház megalakulása előtti (nagyrészt 

igazolási) teendőkre (I. fejezet) és egy az irományok kinyomtatására vonatkozó fejezet is (VIII. 

fejezet), míg a képviselőházi házszabályokban külön fejezetek foglalkoztak a ház pénzügyeivel 

(VII. fejezet), illetve könyvtárával (VIII. fejezet).1835 A főrendiházi házszabályok bővülése 

ellenére a terjedelemet tekintve továbbra is jelentősen alatta maradt a képviselőházi 

házszabályoknak (FHSZ 1886.: 94, KHSZ 1878.: 239 paragrafus).1836 

 Az 1886. évi főrendiházi házszabályok három új fejezete közül tartalmilag teljesen új csak 

az igazolásról szóló volt. A szabályozás a főrendiházi eljárásrend szempontjából kiemelt 

fontosságát jelzi a fejezet nagy terjedelme (tizenkilenc paragrafus), ennél csak a tanácskozásra 

vonatkozó fejezet volt hosszabb (de annak negyven paragrafusa a bizottságokra, az indítványokra, 

az interpellációkra, a vitára és a szavazásra vonatkozó szabályozást is magába foglalta). A 

kérvényekről szóló fejezetből a benyújtásra és előterjesztésre vonatkozó szabályozás (nem külön 

fejezetként) már az 1848. évi házszabályban szerepelt, új elem csak az volt az ügyrendben, hogy 

kimondta, a kérvényeket a ház előzetes tárgyalás, véleményadás céljából bizottsághoz 

továbbíthatja. Ez azonban a gyakorlatban már 1865-től érvényesült. A harmadik új fejezet, amely 

a főrendiházi irományok kinyomtatásáról szólt, az 1872. évi házszabály vonatkozó paragrafusait 

foglalta külön fejezetbe. Nem említette a napló 1881-ben bevezetett kétfajta kiadását (holott az 

továbbra is létezett), és a nyomtatványok előállítására nem írt elő időhatárt csak annyit, hogy azok 
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 FN 1884–1887. 3. köt. 1886. jan. 30. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 21. ülés) 72–77. 
1835

 A főrendiház rendelkezett könyvgyűjteménnyel, amely a két ház nyomtatványain kívül leginkább 

jogszabálygyűjteményeket és külföldi törvényhozási intézményektől kiadványcsere keretében érkezett 

nyomtatványokat foglalt magába (1908 elején mintegy 2.500 kötetet), s amelynek kezelését a 19. század végétől 

az elnöki titkár végezte. A háznak azonban a képviselőházi könyvtárhoz hasonló, vásárlás útján rendszeresen 

gyarapított könyvtára nem volt. 1908-ban a főrendiház elnökének kérése nyomán a könyvgyűjteményt a 

képviselőház saját könyvtárába integrálta. Nagy István elnöki titkár levele a Királyi Statisztikai Hivatalnak. [Bp., 

1901. jan. 28. után]. (Fogalmazvány). MOL K 5 1908-19., 6. cs.; A képviselőház könyvtári bizottságának 

jegyzőkönyve. Bp., 1908. dec. 14. (Másolat) MOL K 3 1911[!]-147., 56. cs. 1. t. 
1836

 Az ausztriai Urak Háza 1886-ban hatályos ügyrendjei (GOHH 1875.) még a magyar főrendiház 

házszabályainál is rövidebb volt, XV fejezetbe osztott 66 paragrafusból állt. Ausztriában azonban a 

törvényhozási kamarák működésének számos vonatkozását nem, vagy nemcsak az ügyrend, hanem törvény 

szabályozta (pl. megalakulás, igazolás, elnökök kinevezése, törvénykezdeményezés, a két kamara 

kapcsolattartása, a költségvetési és az újoncozási törvényjavaslatok, a kormány által sürgősséggel tárgyalni 

kívánt javaslatok, valamint az alkotmányt érintő törvényjavaslatok tárgyalása). 
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„lehető gyorsasággal” kerüljenek kinyomtatásra (FHSZ 1872. 19., 69. §; FHSZ 1886. 83–84. 

§§).1837 

 Az 1886-ban elfogadott ügyrend számos már az addigi házszabályok által is érintett témát 

a korábbinál részletesebben szabályozott. Így a bizottságokkal kapcsolatban az 1865-től 

fokozatosan kifejlődött gyakorlatot most írásba foglalta, a gazdasági bizottság működésének (a 

képviselőházi házszabályhoz hasonlóan) külön alfejezetet szentelve (FHSZ 1886. 23–31. §§). A 

részletesebb szabályozással összefüggésben az adott tárgyhoz többször hozzászólási joggal 

rendelkező személyek közé bekerült (a képviselőházi házszabály mintájára) a tárgy bizottsági 

előadója (KHSZ 1878. 144. §; FHSZ 1886. 46. §). A bizottsági előadó egyébként a szokás alapján 

már 1886 előtt is jogosult volt erre.1838 Szintén a gyakorlatot szentesítette az a paragrafus, hogy az 

elnök csak szavazategyenlőség esetén szavazhat (FHSZ 1886. 67. §), illetve annak házszabályba 

foglalása, hogy milyen módon szólhat hozzá a tárgyaláshoz nem elnöki minőségében (FHSZ 

1886. 68. §). Hasonló volt a helyzet az interpellációk és a választási eljárások szabályozásával: az 

ügyrendben már 1886 előtt is szerepeltek, szabályozásuk most kibővült a viszontválasz 

lehetőségével (FHSZ 1886. 40. §), illetve a szavazategyenlőség esetére vonatkozó eljárással 

(FHSZ 1886. 61. §). Mindkét téma a képviselőházi házszabályok mintájára került további 

részletezésre (KHSZ 1878. 36. §; KHSZ 1878.). Már 1886 előtt meghonosodott a főrendiházban 

az is, hogy az ülések elején került sor az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére, továbbá hogy 

a vita során felváltva szólaltak fel a javaslat támogatói és ellenzői. A képviselőházban is 

megfigyelhető volt mindkét eljárás, de ott már korábban bekerültek a házszabályokba (KHSZ 

1878. 133., 140. §; FHSZ 1886. 38., 43. §). A napló hitelesítésére vonatkozó előírás is csak a 

főrendiházi házszabályban volt újdonság (FHSZ 1886. 32. §), a gyakorlatban már régóta a bevett 

és házhatározatban is rögzített eljárás volt. Az 1878-as házhatározatból azonban nem került be a 

házszabályba a szónokok lehetősége lejegyzett beszédük korrekciójára. Megfigyelhető, hogy az 

1886. évi főrendiházi házszabályok számára sok tekintetben mintaként szolgáló képviselőházi 

házszabályok sem tértek ki erre, noha a képviselőházi gyakorlatban fennállt a felszólalók számára 

a javítási lehetőség. Az a főrendiházi házszabályba 1886-ban bekerült pont, hogy a leszavazott 

indítvány, határozati javaslat ugyanabban az ülésszakban tanácskozás alá többé nem kerülhet, a 

képviselőházi házszabályokban már 1868-tól fogva szerepelt, de volt egy fontos különbség: a 

főrendiházban ez csak az egyéni indítványokra vonatkozott, a képviselőházban viszont 

valamennyi indítványra (beleértve a törvényjavaslatokat is) (KHSZ 1868. 150. §; FHSZ 1886. 39. 

§). 

 Az új főrendiházi házszabályban több speciális, csak erre a törvényhozási kamarára 

jellemző szabályozás is volt.1839 Ide tartozott a már említett igazolási eljárás is, amelynek lényege 

az volt, hogy az igazoláshoz szükséges feltételek tartalmi és formai teljesülését az igazoló 

bizottság vizsgálta. A bizottság ennek alapján javaslatot tett a plénumnak a további eljárásra 

(meghívásra vagy annak mellőzésére, a jogosultság kérdésessége esetén az ügy igazoló bíróság 

elé utalására). A főrendiház plénuma csak a nem kétséges igazolási eseteket vette napirendre 

(döntött a bizottság a meghívásra vagy a meghívás megtagadására vonatkozó javaslatáról). A 

főrendiház ülése azokat az eseteket, ahol kétely merült fel, további információk beszerzésére az 

igazoló bizottsághoz visszaküldte vagy az igazoló bíróság elé utalta. Az igazoló bíróság 

                                                           
1837

 Az 1884–1887. évi országgyűlés 1885 májusában befejeződött első ülésszakának naplói 1885 októberében 

még nem voltak kinyomtatva. Gr. Szapáry István háznagy levele Falk Zsigmondnak. Bp., 1885. okt. 13. 

(Fogalmazvány). MOL K 3 1885-300., 14. cs. 
1838

 Ld. gr. Cziráky János hozzászólását: FN 1869 –1872. 1. köt. 1870. márc. 7. (38. ülés) 197. 
1839

 Erre tekintettel nem alap nélkülinek, de némileg túlzónak tartjuk Szente Zoltán azon kijelentését, hogy „a 

parlamenti jog felsőházra vonatkozó része leginkább az alsóházi szabályokat alkalmazta, gyakran kevésbé 

cizellált és kidolgozott formában”. Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok, i. m. 292. 
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határozatainak ügydöntő jellege volt, azokat a főrendiház plénuma tárgyalás nélkül tudomásul 

vette (FHSZ 1886. 10. §). Ugyancsak új elem volt a főrendiházi házszabályban az elnök joga 

rendkívüli ülés összehívására. Ekkor került be az ügyrendbe, hogy a tagok kötelesek részt venni 

az üléseken (FHSZ 1886. 36. §), az előre be nem jelentett távolmaradásnak azonban továbbra sem 

voltak szankciói. 

 Az igazolási eljáráson kívül kevés témában volt megfigyelhető egy-egy kérdés, eljárás 

addigi szabályozásának jelentős módosulása. Ezen témák egyike a szavazásra vonatkozott: 

megmaradt az a szabályozás, hogy (szemben a képviselőházzal) először a halasztásról, majd a 

módosítványokról szavaztak, de bekerült az ügyrendbe, hogy ha sem a módosítványok, sem az 

eredeti szerkezet nem nyer többséget, „a ház a bizottságot javaslattételre utasíthatja” (FHSZ 1886. 

57. §). További módosítás volt, hogy az új házszabály önálló (egyéni) indítvány, határozati 

javaslat napirendre tűzéséhez1840 legalább négy támogató tag aláírását írta elő (FHSZ 1886. 39. §). 

Az 1886-ban hatályos képviselőházi házszabályokban nem szerepelt hasonló előírás (az 

indítványokra ld. KHSZ 1878. 134. §), viszont az ausztriai Urak Háza ügyrendjében találunk 

párhuzamot, ott az önálló egyéni indítványok napirendre tűzéséhez tíz tag előzetes vagy az ülésen 

történő felolvasást követően kinyilvánított támogatására volt szükség (GOHH 1875. 26. §).1841 

 A főrendiház 1886-ban elfogadott házszabályai változatlan formában érvényben maradtak 

az intézmény egész további fennállása alatt. Mint ismeretes, a képviselőházban a következő 

három évtized mindegyikében sor került jelentős házszabály-revízióra, illetve kísérletekre. Az, 

hogy 1865–1886 között a képviselőházi házszabályokhoz képest kevesebb, 1886 után pedig 

semmilyen változás nem történt a házszabályokban, a főrendeknek a módosítással szembeni 

fenntartásai mellett azzal is összefüggött, hogy a parlament működésének üzemszerűvé válását 

kísérő bizonyos problémák, amelyek a képviselőházban élesen jelentkeztek (pl. az osztályrendszer 

miatt),1842 a főrendiházat nem érintették. Más negatív következmények immár a főrendiházat is 

érintették, ezeket az részben szintén házszabály-módosítással igyekezett megoldani (pl. név 

szerinti szavazások használatának csökkentése, jegyzők kézbesítő tevékenységének mellőzése). 

Voltak azonban olyan kísérőjelenségek is, amelyekre a házszabály-módosítás nem kínált 

megoldást (pl. a képviselőházi viták elhúzódása miatt a főrendiház számára a felkészülésre és 

tárgyalásra gyakran kevés idő állt rendelkezésre).1843 Az 1886 utáni házszabály-módosítás 

hiányának azonban ennél is fontosabb oka volt, hogy a főrendiházban sohasem került sor az 

ellenzék részéről azoknak az eszközöknek (mindenekelőtt az obstrukciónak) a használatára, 

amelyek a századfordulótól a képviselőházi munkát időről időre megbénították: ennélfogva sem a 

kormány, sem a főrendiházi többség nem látta szükségét a vitát korlátozó intézkedések 

bevezetésének. 

 

 

12. A bizottsági rendszer alakulása 1865–1918 

Az országgyűlés kamarák több száz fős plenáris ülései nem voltak képesek a törvényhozási 

folyamat minden részének önálló intézésére. Az érdekek egyeztetése, a szakmai vonatkozások 

részletes megtárgyalása, a parlament elé kerülő ügyek előkészítése kisebb szervezeti egységekben 

hatékonyabban történhetett. Ezek egyik alapvető formája az osztályokban való előkészítés, a 

                                                           
1840

 A napirendre tűzés ebben az esetben csak azt jelentette, hogy a főrendiház döntése alá bocsátották, hogy 

egyáltalán tárgyalni kívánja-e az indítványt. 
1841

 Az Urak Háza házszabályai az interpelláció beterjesztéséhez is előírták tíz támogató aláírás meglétét, a 

főrendiházban ilyen előírás nem volt. Gesetz vom 12. Mai 1873 in Betreff der Geschäfts-Ordnung des 

Reichrates, R. G. Bl. Nr. 94. 12. §; GOHH 1875. 57. §. 
1842

 A képviselőházi osztály versus bizottság kérdésre ld. Pesti S.: Az újkori m. parl., 195–205. 
1843

 Br. Vécsey Józsefnek a főrendiházi ülésezés „szaggatottsága” elleni kifogását ld.: FN 1896–1901. 7. köt. 

1896. szept. 30. (109. ülés) 13. 
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másik a szakbizottsági rendszer volt.1844 Ez az előkészítési eljárás, amely az országgyűlés 

valamennyi tagjának a tárgyalás előkészítésébe való bekapcsolódását jelentette osztályokba 

sorsolás útján, kifejlett formában először Franciaországban jelentkezett a 19. században. Ezzel 

szemben a bizottsági rendszer – bölcsője az angol parlamentarizmus volt, és a szakbizottságok 

rendszere formájában a belga törvényhozásban teljesedett ki először – bizonyos (pl. szakmai, 

politikai) szempontok alapján választott tagok csoportját bízta meg adott témájú 

törvényjavaslatokkal, az országgyűléshez benyújtott egyéb indítványokkal, továbbá 

beadványokkal kapcsolatos állásfoglalások elkészítésével. A bizottságok azonban nemcsak mint 

tárgyalást előkészítő tematikus szakbizottságok voltak jelen a magyar országgyűlésben. Egyes 

ismétlődő adminisztratív háttérmunkák szintén nem voltak a plenáris ülések keretében 

elvégezhetőek (pl. a tagok igazolása, a napló hitelesítése, az országgyűlés pénzügyeinek 

ellenőrzése). A bizottsági keretek között történő előkészítés vagy elintézés az állandó vagy 

visszatérő jellegű feladatokon kívül egy-egy konkrét ügy esetében is alkalmasnak ígérkezett, sőt 

Magyarországon részben az eseti jellegű bizottságokból fejlődtek ki a szakbizottságok olyan 

módon, hogy az egy-egy ügy kapcsán létrehozott bizottságot a plénum a későbbiek folyamán 

további, tematikailag hasonló ügyekkel bízta meg.1845  

 Völgyesi Levente a bizottsági rendszer magyarországi gyökereit a 16–17. századi 

országgyűlések megbízásából tevékenykedő határmegállapító, illetve egyes területek állami 

berendezkedését koordináló bizottságokban vélte felfedezni, valamint előzménynek tekintette az 

alsótábla 18. század végén, a 19. század elején állandósuló kerületi üléseit, továbbá az 

országgyűlések közötti időszakban működő systematica comissiókat (a 18. század első fele) és 

regnicolaris deputatiókat (1791–1795, 1827–1830) is.1846 Dobszay Tamás újabb kutatásai alapján 

az 1843–1844. évi országgyűlés folyamán többféle nyugat-európai mintának a hatását mutató, 

ugyanakkor a tendenciaszerű szakosodásban a nyugati gyakorlatot meg is előző bizottsági 

rendszer működését mutatta ki az alsótáblán, amely a kerületi választmányi rendszerrel együtt 

egyszerre szolgálta a diétai traktátus felgyorsítását és alkotmányos és aktuális politikai 

törekvésként a főrendek és a kormány befolyásának kikapcsolását.1847  

 A rendi gyűlés alsótáblája szakbizottsági rendszerének átnövése a népképviseleti 

országgyűlés képviselőháza bizottsági rendszerébe azonban nem volt egyenes vonalú fejlődés. 

Mint ismeretes, az 1848. évi képviselőházi házszabályok alapján a törvényjavaslatok előzetes 

tárgyalásának általános formájaként az osztályok, illetve az azok előadóiból álló központi 

bizottmány került bevezetésre, bár lehetőség volt arra is, hogy a képviselőház egy-egy tárgy 

előkészítését az osztályok mellőzésével bizottmányra bízza (KHSZ 1848. 21–28. §§). A 

házszabály a kérvények elintézésére 15 fős bizottság választását írta elő (KHSZ 1848. 84–85. §§). 

Az 1867 utáni házszabályok is lehetőséget adtak az osztályokban való tárgyalás mellőzésére, a 

dualizmus időszakában a képviselőházi szakbizottságok fokozatosan háttérbe szorították az 

osztályok működését. Az 1874. évi házszabály-módosításkor az osztályok és a bizottságok 

egyenrangúvá váltak, a szakbizottságok egyedül is jogosulttá váltak a törvényjavaslatok 

előkészítésére.1848 A következő évben a házszabályok már tizenkét állandó bizottságot soroltak 

                                                           
1844

 Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok, i. m. 291–292. 
1845

 Dobszay T.: Az ogy. bizottságok rendszerének előzményei, i. m. 203.  

Köszönöm Dobszay Tamásnak, hogy tanulmánya kéziratát annak megjelenése előtt rendelkezésemre bocsátotta. 
1846

 Völgyesi L.: A m. ogy. bizottsági rendszerének gyökerei, i. m. 30–33. 

Korábban Szente Zoltán hangsúlyozta, hogy a kerületi gyűlések csak annyiban tekinthetőek bizottságoknak, 

amennyiben a parlamenti munkának a plenáris ülésen kívüli formáit jelentik. Szente ezen megközelítésmód 

alapján az osztályokat is a dualizmus kori és későbbi képviselőházi bizottsági rendszerének előzményeihez 

sorolta. Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok, i. m. 291. (2. lábjegyzet) 
1847

 Dobszay T.: Az ogy. bizottságok rendszerének előzményei, i. m. 210. 
1848

 Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok, i. m. 295.; Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 199. 
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fel. Mikszáth Kálmán 1883 elején a bizottságokat már a „tisztelt Ház konyhájának” nevezte, és 

szerepüket a következőképpen határozta meg: „a tanácskozó teremben már csak a kész ételt 

tálalják föl a Ház asztalára; a konyha azonban, ahol elhatároztatik, hogy a Budán megállapított 

menü egyes fogásaihoz mennyi jöjjön a sóból, mennyi a zsírból, borsból, paprikából, itt ezekben a 

termekben vagyon”.1849 1887-ben az ügyrendben rögzített állandó bizottságok száma tizenötre 

nőtt, az ekkor kialakult képviselőházi bizottsági struktúra és eljárási rend a következő negyven 

évben csak kevéssé változott. Az 1913. évi képviselőházi házszabályok tettek pontot az 

bizottságok térhódításának végére, amennyiben az osztályok keretében történő előzetes tárgyalás 

kikerült a házszabályokból. Ugyanekkor kerültek szabályozásra a bizottsági elnök jogai és 

kötelezettségei, valamint a bizottsági jelentés benyújtásának határidőhöz kötése. 1850 

 A felsőtábla bizottságainak a kutatás eddig nem szentelt figyelmet. A nagy számú vegyes 

bizottság és országos küldöttség mellett, amelyekbe az alsótáblán kívül a felsőtábla is delegált 

tagot (általában nádori kijelölés útján), kizárólag a felsőtáblai tagokból álló bizottságok is 

létrejöttek. Az 1843–1844. évi országgyűlés kezdetén a felsőtábla naplójának bírálatára a nádor 16 

tagú bizottságot nevezett ki.1851 1844-ben a szabad kerületek rendezéséről szóló tervezet 

tanulmányozására küldött ki a felsőtábla (nádori kinevezés útján) egy kilenc főrendből és 

jegyzőként egy ítélőmesterből álló bizottságot, amelyet a későbbiek folyamán a szabad 

községekről szóló javaslatról való véleményadással is megbízott. A büntető törvénykönyv 

tervezetének előzetes tárgyalására is küldött ki a felsőtábla bizottságot.1852 A felsőház 1848. évi 

rendszabályai lehetőséget adtak arra, hogy a ház saját kebeléből bizottmányokat alakítson „titkos 

szavazás útján, oly számban, minőben a tárgyakhoz képest szükségesnek véli” (FHSZ 1848. 6. §). 

A házszabályok egyetlen bizottságot említettek név szerint, az igazolóbizottságot. Az általános 

többséggel választott hét tagú bizottság feladata a meghívottak névjegyzékének átvizsgálása, a 

megjelentek és a távol maradtak regisztrálása, a pótlólagos meghívások és a szabadságkérelmek 

ügyében való állásfoglalás, a bekövetkezett változásoknak megfelelően a tagok névjegyzékének 

kiigazítása volt (FHSZ 1848. 2–3. §§). Az igazolóbizottság a főrendiház további fennállása alatt 

minden országgyűlés elején megválasztásra került. Jogköre annyiban módosult, hogy míg 1872-ig 

a pótlólagos meghívások ügyében döntött és eljárt, attól kezdve viszont csak javaslatot tett a 

háznak (FHSZ 1848. 3. §; FHSZ 1872. 4. §). A cenzus bevezetése nyomán 1885-ben az igazolási 

eljárása tartalma lényegesen módosult (FHSZ 1886. 5–10. §§), de megmaradt a bizottság 

javaslattevő szerepe, továbbá az, hogy a bizottság jelentéséről a ház vita nélkül döntött.1853 

1848−1849-ben az igazoló- és a válaszfelirati bizottságon kívül eseti, egy-egy törvényjavaslat 

előzetes tárgyalására kiküldött bizottságok is működtek, illetve egyes ügyekre létrehozott 

bizottságok később több más, eltérő szakterülethez tartozó törvényjavaslat megvitatására is 

megbízást kaptak, miként az 1848-ban az oktatási törvényjavaslat tárgyalására kiküldött 

bizottságnál, 1849-ben az igazoló választmánynál megfigyelhető.1854 A bizottságok 

                                                           
1849

 Mikszáth Kálmán: A tisztelt Ház konyhájából. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 15. köt., i. m. 100–101. 

(Eredeti megjelenése: Pesti Hírlap (5. évf.) 1883. jan. 27. (27. sz.) 9–10.) 
1850

 Az osztályrendszerről a szakbizottsági rendszerre áttérés folyamatát ismerteteti: Szente Z.: Az állandó (vagy 

szak-)bizottságok, i. m. 292–297.; Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 195–211. 
1851

 Pálmány B.: A reformkori ogy.-ek almanachja. 2. köt., i. m. 2447. 
1852

 1843−1844. évi felsőtáblai napló 4. köt. 1844. jún. 7. (154. ülés) 367., 373.; Dobszay T.: A községek ügye az 

1843/44-es ogy.-en, i. m. 272. (55. lábjegyzet) 

Köszönöm Dobszay Tamásnak, hogy felhívta a figyelmemet a bizottságra. 
1853

 Vö. Szlávy József házelnök nyilatkozatával: FN 1892–1896. 1. köt. 1894. ápr. 25. (46. ülés) 109. 
1854

 A főrendiház saját és a képviselőházzal közös bizottságaira vonatkozóan ld.: 1848−1849. évi ogy. fh. jkv. 

1848. júl. 6. (3. ülés) 482; 1848. július 14. (5. ülés) 483.; 1848. júl. 25. (7.) 484–485.; 1848. aug. 14. (10. ülés) 

486.; 1848. aug. 28. (14. ülés) 489.; 1848. szept. 22. (18. ülés) 491.; 1848. szept. 25. (19. ülés) 492.; 1848. okt. 9. 

(24. ülés) 497.; 1848. dec. 9. (33. ülés) 504.; 1848. dec. 13. (35. ülés) 505.; 1849. márc. 13. (42. ülés) 508.; 1849. 

ápr. 14. (50. ülés) 515.; 1849. máj. 23. (60.) ülés 520–521. 
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összeállításánál általánossá vált a választás.1855 A bizottságok tagjainak kiválasztásánál már a 

reformkorban is megfigyelhető volt az a szempont, hogy a tagok valamennyi kategóriája 

képviselve legyen, ezt most és a későbbiek folyamán is érvényesült.1856 

Az 1861. évi országgyűlés alatt az igazoló bizottság mellett állandó bizottságként megválasztásra 

került egy huszonnégy tagú naplóbíráló bizottság is.1857 A naplóbíráló bizottság, a rendi időszak 

maradványaként a főrendiház egész további fennállása alatt minden országgyűlés elején 

megválasztásra került.1858 Az előző országgyűléshez hasonlóan most is megfigyelhető volt egy 

már fennálló bizottság hatáskörének kiterjesztése. 1861-ben a főrendiház az igazoló bizottságot 

bízta meg a főrendiházhoz érkezett kérvények előzetes megvitatásával.1859 Az igazoló bizottság 

adott véleményt a főrendiház személyzeti és gazdasági ügyeiben, valamint készítette el a ház 

költségvetését és bírálta el a háznagy által készített számadásait.1860 Az igazoló bizottság ezt a 

feladatot egészen 1886-ig ellátta, amikor ezen feladatok ellátására külön gazdasági bizottság 

került felállításra (FHSZ 1886. 31. §). A főrendek az igazoló bizottságra többször bíztak a 

tevékenységéhez kapcsolódó eseti feladatokat is: 1869-ben a háznagy hatáskörére vonatkozó 

javaslat elkészítésével, 1885 végén az örökös jogú családok nevét becikkelyező törvényjavaslat 

előzetes tárgyalásával, 1909-ben az új földadótörvény megszavazása után az igazolás során 

követendő eljárásra vonatkozó javaslat készítésével bízták meg.1861 

 A főrendiházban az állandó szakbizottságok az 1865–1868. évi országgyűlés idején 

jelentek meg. 1868 májusában Tomcsányi József főispán indítványa nyomán a főrendiház egy-egy 

héttagú szakbizottságot választott a pénzügyi, a közjogi és törvénykezési, valamint a kereskedelmi 

és közlekedésügyi témájú törvényjavaslatok előzetes tárgyalására. Tomcsányi indítványát nem a 

szakmai szempontok fokozott érvényesítésével, hanem azzal indokolta, hogy ha minden tárgy 

ugyanazon bizottság elé kerülne, az túlterhelt lenne.1862 Mintaként szolgálhatott az indítványtevő 

számára, hogy a képviselőházban már 1867-ben is létrehoztak egy-egy tartósan működő 

szakbizottságot a vasutakkal és az állami pénzügyekkel kapcsolatos törvényjavaslatok előzetes 

tárgyalására. 1863 Míg a képviselőházban a szakbizottságok rendszere a következő országgyűlések 

folyamán fokozatosan bővült, addig a főrendiház 1868-ban egyidejűleg három olyan 

szakbizottságot hozott létre, amelyek tematikája többé-kevésbé lefedett minden törvényjavaslatot. 

A továbbiakban mindvégig ez a háromféle szakbizottság működött. Az állandó szakbizottságok 

működésének kezdeti időszakában előfordult a nyilvános (plenáris) tárgyalást előkészítő 

különböző munkaformák vetélkedése. A nemzetiségi törvényjavaslat főrendiházba érkezését 

követően vita alakult ki arról, hogy annak előkészítő tárgyalását a szakbizottságok végezzék-e 

                                                                                                                                                                                     
A főrendiház által 1848–1849-ben kiküldött bizottságok egy részét és tagjaikat felsorolja: 1848–1849. évi ogy. 

almanachja, i. m. 1276–1277. 
1855

 Kinevezést már nem alkalmaztak, sorsolást pedig csak az István nádor vagy V. Ferdinánd elé járuló nagyobb 

létszámú küldöttségekbe való delegáláskor. 
1856

 1867 júniusában az igazoló bizottsági pótválasztáskor gr. Károlyi György bizottsági elnök így szólította fel a 

tagokat a voksolásra: „Két püspök, két főispán és két regalista lesz választandó.” (FN 1865–1868. 1. köt. 1867. 

jún. 3. (48. ülés) 233.) 1868–1869-től a horvát küldöttek számára a bizottságokban mindig fenntartottak egy-két 

helyet (megnövelve a bizottságok létszámát). (FN 1869–1872. 1. köt. 1869. ápr. 24. (1. ülés) 3–4.) 
1857

 FN 1861. 1. köt. 1861. júl. 15. (4. ülés) 17–19. 
1858

 A reformkorban először az alsótáblán, majd 1843-tól a felsőtáblán is működő naplóbíráló bizottság a napló 

szerkesztését végző királyi táblai jegyzők (ítélőmesterek) munkáját ellenőrizte. 
1859

 FN 1861. 1. köt. 1861. jún. 15. (4. ülés) 19–20. 
1860

 Az 1869–1872. évi országgyűlés elején az igazoló bizottság gazdasági tevékenyésge mint kialakult szokás 

került említésre: FN 1869–1872. 1. köt. 1869. ápr. 24. (1. ülés) 3–4. 
1861

 FN 1869–1872. 1. köt. 1869. máj. 1. (4. ülés) 11.; FN 1884–1887. 2. köt. 1885. dec. 18. ([az 1885:7. tc. 

alapján szervezett főrendiház megalakulásától számított] 15. ülés) 40.; FN 1906–1910. 1909. márc. 3. (42. ülés) 

121–122.  
1862

 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. máj. 16. (88. ülés) 359., 1868. máj. 18. (89. ülés) 360. 
1863

 Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 202. 
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vagy zárt ülés keretében maga a plénum. Gr. Cziráky János az idő rövidségére hivatkozva az 

utóbbit javasolta, de talán szerepet játszott az is, hogy a zárt konferencián történő előzetes 

álláspont-egyeztetésnek a korábbi korszakba visszanyúló hagyományai voltak. Tomcsányi a 

szakbizottsági tárgyalás mellett szólalt fel, Mailáth házelnök a téma fontossága miatt indokoltnak 

tartotta volna különbizottság megbízását, de az idő rövidségére tekintettel eltekintett tőle. A 

törvényjavaslatot végül is a három szakbizottság együttesen tárgyalta.1864 Az 1865–1868. évi 

országgyűlés folyamán a főrendiházban (hasonlóan a képviselőházhoz)1865 működtek eseti, illetve 

az országgyűlés alatt tartósan fennálló, de a későbbi országgyűléseken már meg nem alakított 

bizottságok is (vasúti kölcsön, vasúti telekkönyvezés, pénzverés tárgyában). Eseti bizottságok 

alakítása a későbbi országgyűlések folyamán viszonylag ritkán fordult elő,1866 inkább a már 

működő állandó bizottságokra bízták az esetleg nem szorosan hatáskörükbe tartozó ügyeket is. 

 Több oka is volt annak, hogy a főrendiházban 1868-ban a szakbizottsági rendszer 

honosodott meg és nyert tartós alkalmazást. A tagság részvétele az üléseken jóval kisebb mértékű 

volt, mint a képviselőházban, valamennyi főrendiházi tag bevonása az előzetes tárgyalásba 

osztályok keretében nem lett volna életképes. A főrendiházi tárgyalásra a rendelkezésre álló idő 

egyébként is kevesebb volt annál, hogy a képviselőházban alkalmazott előkészítő eljáráshoz 

hasonlóra lehetőség lett volna. Nem is volt szükség azonban ilyesmire, hiszen a főrendiháznak 

tulajdonított feladat a képviselőházi (előzetes osztály-, központi bizottsági és esetenkénti 

szakbizottsági tárgyaláson is, majd általános és részletes vitán keresztülment) törvényjavaslat 

független megfontolása és szükség szerinti mérséklése volt, ehhez pedig a szakbizottságok 

alkalmas keretnek kínálkoztak. 

 Fontos megjegyezni, hogy a három főrendiházi szakbizottság már kezdetektől fogva 

hármas bizottság néven egyesült formában is működött. Így tárgyalták a tematikailag több 

bizottságot is érintő törvényjavaslatokat (változó elnöklet alatt).1867 A törvényjavaslatok előzetes 

tárgyalásának, különösen 1885 előtt, igen gyakori fóruma volt a hármas bizottság,1868 számos 

esetben olyankor ide került a törvényjavaslat, ha tartalma ezt nem indokolta. Ennek az a 

magyarázata, hogy a három szakbizottság összevonásában szerepet játszott egy további tényező, a 

szakbizottságokba beválasztott főrendek inaktivitása is. 1881-ben br. Lipthay Béla felszólalt az 

ellen, hogy a képviselőház által átküldött törvényjavaslatokat a főrendiház rendszeresen a hármas 

bizottságnak továbbítja, és ezt az eljárást sem a főrendiház tekintélyével, sem a kellő 

szakértelemmel történő megvitatás követelményével nem tartotta összeegyeztethetőnek. Gr. 

Cziráky János, a hármas bizottság ekkori elnöke, azzal védekezett, hogy „nem vagyunk mindig 

azon helyzetben, hogy külön-külön egy bizottságot alakíthatnánk”. Aktuálisan is fennállt ez a 

helyzet, mert a szakbizottságok, bár tagjaik már több egy hónapja megválasztásra kerültek, még 
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 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 1. (126. ülés) 550. 
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 Az 1865–1868-as országgyűlés idején a képviselőházban egy-egy törvényjavaslat előzetes tárgyalására 
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albizottságra oszlott, és ezek a kisebb fontosságú tárgyakat egymás között felosztva tárgyalták. FN 1865–1868. 

1. köt. 1868. dec. 2. (127. ülés) 576. 
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 Egyes ügyeket a közjogi és törvénykezésügyi és a pénzügyi bizottságból alakult ún. kettős (jogi és pénzügyi) 

bizottság tárgyalt, pl. 1869-ben a pesti tőzsde és vidéki gabonacsarnok bíróságairól, 1870-ben az Állami 

Számvevőszékről, 1873-ban a bélyegekről és illetékekről és az úrbéri örökváltsági kárpótlásról szóló 

törvényjavaslatot. FN 1869–1872. 1. köt. 1869. dec. 18. (27. ülés) 132.; 1870. febr. 15. (35. ülés) 179.; FN 1872–

1875. 1. köt. 1873. márc. 27. (40. ülés) 204–205. 
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meg sem alakultak.1869 Br. Majthényi László a szakbizottságokban való alacsony részvételt és a 

tárgyak hármas bizottsági tárgyalását azzal magyarázta, hogy a „főrendiház tagjainak életviszonya 

és társadalmi állása olyan, hogy a szakképzettséget háttérbe szorítja az átalános műveltség, mely 

[ugyanakkor] képessé teszi a főrendiház tagjait, hogy oly tárgyakhoz is hozzászólhatnak, melyek 

talán az egyik vagy másik speciális bizottság szakmája körén kívül állanak”.1870 

 A mentelmi bizottság választására a főrendiházban első ízben 1870 júliusában került sor. 

A bizottság létrehozására, akárcsak 1867-ben a képviselőházban,1871 egy konkrét mentelmi ügy 

kapcsán került sor.1872 Dietrich Ignác országgyűlési képviselő, pécsi ügyvéd 1870 nyarán kérte a 

főrendiháztól Perczel Miklós főispán mentelmi jogának felfüggesztését, mert két rendbeli 

sajtóvétség gyanúja miatt pert akart ellene indítani.1873 A főrendiház Perczel ügyét id. Szőgyény-

Marich László indítványára (gr. Cziráky János javaslatával szemben) nem az igazoló bizottsághoz 

utasította, hanem külön bizottság választását határozta el. A hét tagú bizottság megválasztása az 

1870. július 30-i ülésen történt meg (mindössze 52 főrend részvételével).1874 A mentelmi 

bizottságot, a gazdasági bizottsághoz hasonlóan a főrendek nem egy-egy ülésszakra, hanem az 

egész országgyűlés tartamára választották. Az egész ciklusra választást magyarázhatja, hogy 

tételes szabályozás hiányában a tapasztalatnak nagy szerepe volt az ügyek elbírálásánál, az esetek 

viszonylag csekély száma ugyanakkor nem indokolta a bizottsági tagok gyakoribb cseréjét. A 

mentelmi bizottság tagjait a többi bizottsággal ellentétben nem viszonylagos, hanem általános 

(abszolút) többséggel választották meg. Ennek a gyakorlatban nem volt jelentősége, mert itt és a 

többi bizottság tagjainak megválasztásánál is többnyire szinte egyöntetűen szavaztak a jelen lévő 

főrendek. A mentelmi bizottság tanácskozásai, a többi bizottság üléséhez hasonlóan a ház tagjai 

számára nyilvánosak voltak (FHSZ 1872. 5. §; FHSZ 1886. 23. §), szemben a képviselőházzal, 

ahol a házszabályok 1887-től zárt ülést írtak elő, egyszersmind kimondták, hogy jegyzőkönyvet 

kell készíteni, és azt a jelentéssel együtt a képviselőház elé terjeszteni (KHSZ 1887. 23. §).1875 

 A főrendiházi szakbizottságokkal szemben, amelyeknek véleményező és javaslattevő 

szerepük volt, a házak belső működését segítő állandó bizottságok esetenként vizsgáló és 

ellenőrző munkát is végeztek (pl. az igazoló, majd a gazdasági bizottságnak a háznagy által 

vezetett pénzügyi elszámolás tekintetében). A főrendiházban (a képviselőházzal szemben) 

politikai jellegű ügy kivizsgálásával megbízott (ad hoc) bizottság választására nem került sor.1876 
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főrendiház, a plénum bizottsági eljárás mellőzésével, zárt ülésben döntött a mentelmi jog felfüggesztéséről. FN 

1865–1868. 1. köt. 1867. jún. 19. (59. ülés) 262.; MOL K 3 1867-1., 1867-17., 1. cs. 
1874

 FN 1869–72 1. köt. 1870. július 30. (69. ülés) 366.  
1875

 Nincs adatunk arra, hogy a főrendiházi mentelmi bizottság hasonlóképpen jegyzőkönyvet készített volna. 
1876

 Az országgyűlési bizottságok feladatkörére ld. az „Országgyűlési bizottság” szócikket. In: Jogi lex., i. m. 

467. 

A képviselőházi vizsgáló bizottságra ld. Papp Zoltán ellenzéki képviselő gr. Szapáry László fiumei 

kormányzóval szembeni vesztegetési vádja nyomán 1903-ban kiküldött bizottságot. Cieger A.: Politikai 

korrupció, i. m. 126−149., 179. 
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 A bizottságokra vonatkozó 1848-es előírások nem változtak az 1872. évi házszabály-

revízió során. Ekkor még a képviselőházi házszabályok is csak szűkszavúan foglalkoztak a 

bizottságokkal. Az 1886-es főrendiházi házszabályban bővült ki a bizottságokra vonatkozó 

szabályozás, ekkor került be az állandó bizottságok felsorolása az ügyrendbe. A házszabály a 

trónbeszédre adandó válaszfelirat szerkesztésére kiküldött bizottság mellett hét állandó bizottságot 

sorolt fel: az igazoló, a mentelmi, a gazdasági, a naplóhitelesítő bizottságot, továbbá a közjogi és 

törvénykezési, a pénzügyi és a közgazdasági és közlekedésügyi bizottságot (FHSZ 1886. 23. 

§).1877 A képviselőházi házszabályokhoz hasonlóan nem különítette el a szak- és egyéb állandó 

bizottságokat. Az 1886-ban hatályos képviselőházi ügyrend tizenhárom állandó bizottságot 

említett név szerint (KHSZ 1878. 98., 120–127. §§). Ezek egy része a főrendiházban is 

megtalálható volt (a naplóbíráló, a mentelmi, a közlekedésügyi bizottság és az igazságügyi 

bizottság – közjogi és törvénykezési bizottság néven). Előfordult, hogy a főrendiházban egyetlen 

bizottság látta el több képviselőházi bizottság ügykörét (a főrendiházban csak gazdasági bizottság 

volt, a képviselőházban emellett külön számvizsgáló is, a főrendiházban az állami zárszámadás 

vizsgálatát a pénzügyi bizottság, a képviselőházban attól különálló bizottság végezte (1887-től a 

képviselőházban a közgazdasági ügyeknek önálló bizottsága volt). Számos képviselőházi állandó 

bizottságnak viszont a főrendiházban nem volt megfelelője (összeférhetetlenségi,1878 kérvényi,1879 

véderő, közoktatásügyi, könyvtári bizottság, 1887-től külön közigazgatási, a későbbiek folyamán 

földművelésügyi bizottság is létezett).1880 

 Az 1886. évi főrendiházi házszabály kimondta, hogy a gazdasági és a mentelmi bizottság 

választása az egész országgyűlés tartamára, a többi bizottság megbízatása egy-egy ülésszakra 

szól. A képviselőházi ügyrend (az összeférhetetlenségi bizottság kivételével) szintén az 

ülésszakonkénti választást írta elő. A főrendiházban 1886-ig a bevett eljárás a teljes országgyűlés 

időtartamára választás volt. A főrendiházi házszabályok, nyilván a bizottságok megalakulása 

körüli problémák miatt, külön paragrafust szenteltek a bizottsági taggá választásról szóló 

értesítésnek és a visszajelzésnek (FHSZ 1886. 24. §). Részletesen szabályozta az igazoló bizottság 

megválasztását, feladatkörét és eljárását (FHSZ 1886. 2–3., 5–10. §§). Az új, a főrendiház 

gazdálkodásának intézésével, illetve felügyeletével megbízott gazdasági bizottságról szóló 

részben az igazoló bizottság által addig ellátott feladatokat sorolta fel, emellett (hasonlóan a 

képviselőházi ügyrendhez) előírta eljárásáról jegyzőkönyv vezetését (KHSZ 1878. 226. §; FHSZ 

1886. 31. §). A többi állandó bizottságnál nem szerepelt hasonló előírás,1881 eljárásukról vagy 

üléseikről jegyzőkönyvek nem, csak bizottsági jelentések maradtak fenn. A főrendiházi 

házszabályok ezen kívül még a naplóhitelesítő bizottság eljárására vonatkozóan tartalmaztak 

                                                           
1877

 Az ausztriai Urak Háza ekkor hatályos ügyrendje három állandó bizottságot nevezett meg: a politikai ügyek 

bizottságát (amelynek feladatköréhez tartozott a hosszabb időre vagy igazolatlanul távolmaradó tagokkal 

szemben követendő eljárásra vonatkozó, valamint a Herrenhaushoz benyújtott kérvényekkel kapcsolatos 

véleményes jelentéstétel), a törvénykezési ügyek bizottságát és a pénzügyi bizottságot. Ugyanakkor lehetővé 

tette egy-egy ülésszak időtartamára további állandó bizottságok létrehozását. Az Urak Házában a bizottsági 

tagságot kötelező volt elfogadni, ez alól csak a ház elé terjesztett nyomós indok esetén vagy akkor kaphatott 

valaki felmentést, ha megválasztásakor már tagja volt legalább két másik bizottságnak. GOHH 1875. 9., 11. §. 
1878

 A főrendiházi tagok összeférhetetlenségét, mint már utaltunk rá, nem szabályozta külön törvény. A 

képviselői összeférhetetlenségről szóló 1901:24. tc. 29. §-a kimondta, hogy „a főrendiház tagjaira nézve az 

összeférhetetlenség külön törvénnyel szabályozandó”, és a kormány köteles az erről szóló törvényjavaslatot 1902 

vége előtt előterjeszteni. 1902 decemberében Lukács László pénzügyminiszter a képviselőházban be is 

terjesztette a javaslatot, de az még bizottsági tárgyalásra sem került. 
1879

 A főrendiház a kérvényeket kezdetben az igazoló, később a kérvény tárgyának megfelelő bizottsághoz, de 

leggyakrabban a közjogi és törvénykezési bizottsághoz továbbította véleményadásra.  
1880

 A főrendiházi házszabályokkal ellentétben a képviselőházi házszabályok a válaszfelirati bizottságot nem 

említették sem a bizottságok felsorolásában, sem az országgyűlés megalakulásáról szóló részben, holott minden 

ciklus elején megválasztásra került. 
1881

 A házszabály az igazoló bíróság esetében írta csak elő a jegyzőkönyv vezetését. FHSZ 1886. 22. § 
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előírásokat (32. §), de a többi bizottság munkáját, hasonlóan a képviselőházi ügyrendhez,1882 csak 

kevéssé szabályozták. A házszabályok általánosságban csak annyit mondtak ki, hogy a 

bizottságok maguk választják elnöküket, jegyzőjüket1883 (FHSZ 1886.), kivéve a gazdasági 

bizottságot, amelynek az elnöke (hasonlóan a képviselőházhoz) a házelnök volt (KHSZ 1878. 

225. §; FHSZ 1886. 25. §). Megfigyelhető, hogy a bizottságokban gyakori volt az elnökök, 

jegyzők ismételt megválasztása.1884 A képviselőházi házszabályok kimondták a bizottsági elnök és 

jegyzők helyettesíthetőségét (KHSZ 1878. 99. §), ez a főrendiházi ügyrendben nem szerepelt, de a 

gyakorlatban érvényesült. Mindkét házszabályban szerepelt a bizottsági előadó intézménye 

(KHSZ 1878. 139. §; FHSZ 1886. 21. §), a főrendiházban gyakorlatban az előadói feladatot 

legtöbbször a bizottsági elnök vagy jegyző látta el. A főrendiházi házszabályok a tárgyak 

előkészítéséről rendkívül általánosan rendelkezett: a bizottságok „a szükséges adatok és 

felvilágosítások megszerzése iránt belátásuk szerint intézkednek” (FHSZ 1886. 26. §). A 

képviselőházi ügyrend is csak annyival tartalmazott többet, hogy kimondta, hogy a bizottságok 

albizottságokra oszolhatnak (KHSZ 1878. 113. §). Ez, illetve albizottság kiküldése azonban a 

főrendiházban is gyakorlat volt.1885 A két ház hasonlóan szabályozta a miniszterek és 

megbízottaik a bizottságokban való megjelenését (már: KHSZ 1848. 30. §; FHSZ 1848. 8. §; 

KHSZ 1878. 117. §; FHSZ 1886. 27. §), a bizottsághoz benyújtott egyéni indítványok tárgyalását 

(KHSZ 1878. 104. §; FHSZ 1886. 28. §), a bizottsági javaslat és a különvélemények benyújtását 

(KHSZ 1878. 113–115. §§; FHSZ 1886. 29. §) és a bizottsági jelentések napirendre tűzését (30. 

§). A bizottsági jelentések mind a két házban a benyújtás után legalább három nappal kerülhettek 

plenáris tárgyalás alá, „rendkívüli eseteket kivéve” (KHSZ 115. §; KHSZ 127. §). Mindkét 

házban gyakran éltek a sürgősségi tárgyalás indítványozásának lehetőségével, amelynek révén a 

jelentés akár azonnal tárgyalás alá vehető volt (KHSZ 1878. 105. §; FHSZ 1886. 41. §). 1886-ban 

még mindkét ház ügyrendje azt mondta ki, hogy a bizottságok ülései nyilvánosak a tagok számára 

(KHSZ 1878. 98.,, 119. §; KHSZ 1887. 127. §). A képviselőházi házszabályok később a mentelmi 

bizottság üléseit zárttá tették, ugyanakkor jegyzőkönyv készítését és a ház elé terjesztését írták elő 

(KHSZ 1887. 127., 140. §). A főrendiházban nem volt hasonló változás. A képviselőházi 

házszabályok minden állandó bizottság esetében előírták a minimális létszámot (7, 15 vagy 25 fő: 

KHSZ 1878. 98. §). A főrendiházi házszabályok a létszámot csak az igazoló bizottság esetében 

határozták meg (15 fő: FHSZ 1886. 2. §). A képviselőház házszabályai előírták, hogy a 

bizottságok határozatképességéhez a tagok mekkora részének jelenléte szükséges (legalább 

egyharmada 1848-ban, 1875-ben fele, 1887-től ismét egyharmada volt a minimális létszám: 

KHSZ 1875. 114. §; KHSZ 1887. 111. §), továbbá előírta, hogy ha a bizottság kétszer egymás 

után határozatképtelenség miatt nem tud ülést tartani, a bizottsági elnök jelentse be a távol maradt 

tagok nevét a plénumnak, amely helyükre pótválasztással más tagokat választhat. A 

főrendiházban nem született hasonló megkötés, és az is előfordult, hogy 1914 májusában a 

mentelmi bizottság ülése azért nem volt megtartható, mert azon a bizottság tagjai közül senki sem 

                                                           
1882

 Az 1878. évi képviselőházi házszabály csak az összeférhetetlenségi és a mentelmi bizottság eljárását 

szabályozta részletekbe menően. 
1883

 Az 1886 előtti házszabályok csak a bizottsági elnöki és az előadói tisztet nevesítették (FHSZ 1848. 6. §; 

FHSZ 1872. 6. §), azonban már akkor is léteztek bizottsági jegyzők, a bizottsági jelentéseket az elnökön kívül 

rendszerint a bizottsági jegyző írta alá. 
1884

 Pl. az 1887–1918 közötti hat ciklusban mindössze három személy töltötte be a válaszfelirati bizottság elnöki 

tisztét, négy a pénzügyi bizottságét. 
1885

 Az 1870-es évek végétől az igazoló bizottságon belül alakított háromfős albizottság látta el a gazdasági 

teendőket. (FN 1881–1884. 1. köt. 1881. szept. 29. (3. ülés) 12–13.; FN 1884–1887. 1. köt. 1884. okt. 13. (7. 

ülés) 12.) 

A válaszfelirati bizottság 1896-ban megalakulása után azonnal egy háromfős albizottságot küldött ki a 

válaszfelirat tervezetének előzetes megfogalmazására. (FN 1896–1901. 1. köt. 1896. dec. 1. (3. ülés) 10.) 
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jelent meg.1886 Összességében azonban tételes összehasonlításunk megerősíti Szente Zoltán 

megállapítását, hogy az 1886. évi főrendiházi házszabályok a bizottsági rendszer tekintetében 

alapvetően a képviselőház akkor hatályos ügyrendjének szabályozását követték.1887 

 Az 1886. évi házszabályok a hármas bizottsági tárgyalási formát nem említették, de az a 

főrendiház reformját követően is fennmaradt. 1886 májusában gr. Andrássy Gyula az együttes 

bizottság tárgyalás fenntartása mellett emelt szót. Megemlítette, hogy a delegáció négy 

albizottságának közös tárgyalásai annak ellenére működnek, hogy szintén nincsenek rögzítve az 

írott ügyrendben. Hangsúlyozta, hogy az együttes bizottsági tárgyalás lehetőséget ad a tagok 

szélesebb körű tájékozódására, továbbá a főrendiházban, amely „superrevisionalis fórumnak” 

tekinthető, azt a célt is szolgálja, hogy „a Ház a nyilvános ülésben meglepetéseknek ne legyen 

kitéve”.1888 A későbbiek folyamán is számos példa volt arra, hogy több szakbizottság együtt 

tárgyalt egy törvényjavaslatot. 

 A főrendiház reformja az élethossziglan kinevezett tagok bevezetésével elvben lehetőséget 

kínált a bizottságokban folyó munka szakmaiságának növelésére. Az általunk vizsgálatra 

kiválasztott években a kinevezett tagok aránya a bizottságokban csaknem kétszerese volt a 

tagságon belüli arányuknak (a bizottsági helyek negyedét töltötték be). A kinevezett tagok 

kétharmada volt tagja valamely bizottságnak, minden harmadik-negyedik élethossziglani tag 

egyidejűleg több bizottságban is részt vett.1889 Megfigyelhető, hogy a bizottsági választáskor a ház 

figyelembe vette a tagok foglalkozását: az írók többnyire a válaszfelirati, a bírók az igazoló, a 

mentelmi, valamint a közjogi és törvénykezési bizottságba kerültek, a kereskedők és a bankárok a 

közgazdasági és a pénzügyi bizottságba. Különösen erőteljes volt az élethossziglani tagok 

jelenléte a szakbizottságokban, valamint a gazdasági és a naplóbíráló bizottságban. Utóbbi 

feltehetően összefüggött azzal, hogy a főrendiház üléseit az örökös tagokét meghaladó mértékben 

látogatták. A főrendiházi reformot megelőzően a mentelmi bizottsági elnökök és helyetteseik is a 

főrendiház vezető politikusai köréből kerültek ki, 1885 után az elnökök Szlávy József koronaőr 

kivételével továbbra is arisztokraták voltak, a helyettesek többsége azonban bírói tapasztalattal 

rendelkező és/vagy több bizottságban tagságot vállaló nem nemesi származású, élethossziglan 

kinevezett tag volt. A mentelmi bizottságban az operatív munka jelentős részét, mint helyettes 

elnök vagy helyettes jegyző néhány főbíró és a ház mindenesének számító br. Rudnyánszky 

József mellett alapvetően élethossziglani tagok végezték. Az élethossziglan kinevezett tagok 

részvétele azonban egyedül nem volt elégséges a bizottsági rendszer zökkenőmentes 

működéséhez. 

 A bizottsági tagok többsége sem 1885 előtt,1890 sem a főrendiházi reform után ténylegesen 

nem vett részt a bizottságok munkájában, ezért a bizottsági javaslatot számos esetben egyedül 

készítette el az előadó vagy a bizottságban nem is tag főrendiházi elnöki titkár.1891 A 

                                                           
1886

 MOL K 3 1914–305., 61. cs. 1. t. 
1887

 Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok, i. m. 296. 
1888

 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. máj. 22. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 33. ülés) 205. 
1889

 A vizsgált időpontok: 1886, 1896, 1906, 1907 és 1916 eleje, a válaszfelirati bizottságnál: 1887, 1896, 1901, 

1906, 1910. 
1890

 Az 1880-as évek elején a házelnök a hármas bizottságról is azt állapította meg, hogy „egyik a másikban 

bízván, gyakran nagyon kevesen jelennek meg a bizottság üléseiben”. Mailáth György házelnök felszólalása. FN 

1881–1884. 1. köt. 1882. nov. 24. (40. ülés) 221. 
1891

 Gaál Jenő, a főrendiház kinevezett tagja 1926-ban egy beszédében felidézte, hogy „a fiatal örökletes főrendi 

urak” jognak, de nem kötelességnek tekintették a főrendiház tárgyalásain való részvételt, „[k]özülök legnagyobb 

részük nem készítette el jelentését maga, hanem az elnöki irodától kapta azt, ők csak aláírták”. (Gaál J.: A 

főrendiházi reform, i. m. 185.) 

A főrendiház hivatali irataiban is találunk arra utalást, hogy a főrendiház elnöki irodájának jelentős szerepe volt a 

bizottságok működésében. Szerencs János főtitkár 1881 végén levele a főrendiházi tagok névjegyzékeinek 
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bizottságoknál megfigyelhető többszöri létszámemelés (az 1860-as évek végén, 1875-ben, a 

mentelmi bizottságnál 1886-ban, a szakbizottságoknál és a mentelmi bizottságnál 1896-ban, 

továbbá 1906-ban és az 1910-es években) 1892 is alapvetően a tagok inaktivitásával 

magyarázható.1893 A szakbizottságok létszámnövekedése volt a legerőteljesebb a kezdeti kilencfős 

létszám az 1910-es évekre megötszöröződött, majd a háború alatt tovább nőtt.1894 

A képviselőházi bizottságok esetében is jelentős létszámnövekedés volt megfigyelhető, de az 

1910-es évek elején megjelent az ellentétes törekvés is, és ezt követően az állandó bizottságok 

létszáma csak kivételesen haladta meg a harminc főt.1895 

 A parlamenti munka üzemszerűvé válását a képviselőházban az osztályokban történő 

előkészítő tárgyalásokkal kapcsolatos problémák felszínre kerülését eredményezte (lassúság, 

szakszerűség hiánya, kormánybefolyás nem biztosítható a kívánt mértékben). Az országgyűlés 

„törvénygyárrá” válásának kísérőjelenségét, a törvényhozói munka mennyiségének 

megnövekedését a főrendek is érzékelték, az üléseken egyes (ellenzéki) tagok ismételten 

kifogásolták a tárgyalásra rendelkezésre álló idő rövidségét, de azután minden maradt a régiben. 

Felvetődik a kérdés, hogy a bizottsági munka megújítása, reformja vajon megoldást hozhatott 

volna-e erre a problémára. A főrendeknek számos esetben a tárgyalásra olyan rendkívül kevés idő 

állt rendelkezésre, hogy a javaslatot semmilyen bizottsági vagy plenáris tárgyalástechnikai újítás 

házszabálybeli bevezetésével sem lehetett volna szakszerűen és kellő mélységben megtárgyalni. 

Megoldás legfeljebb az lett volna, ha egyes törvényjavaslatokat a főrendiházban nyújt be a 

kormány, először a második kamara tárgyalja azokat. Ennek a változtatásnak a bevezetésére (noha 

a főrendiház reformja során felmerült) viszont egyik kormány sem vállalkozott. Tehát míg a 

képviselőházban megoldást hozott a szakbizottsági tárgyalás általánossá tétele, a főrendiháznak, 

ahol már eleve bizottságokban folyt az előkészítő tárgyalás, nem volt eszköze az említett 

probléma megoldására. 

 Ismeretes, hogy a képviselőházi szakbizottságoknak politikai jellege és szerepe volt, és 

hogy ezzel kapcsolatban az ellenzék rendszeresen kifogásolta, hogy a kormánypárti tagok a 

kormánypárt képviselőházon belüli súlyánál nagyobb arányban kerülnek megválasztásra a 

                                                                                                                                                                                     
késedelmes megküldése miatt így szabadkozott Szőgyény-Marich másodelnöknek: „méltóztassék tekintetbe 

venni, hogy az elnöki, háznagyi, igazolási bizottsági, fegyelmi s a ház hivatalainak vezetése oly annyira elfoglalt 

[…]”. ([Bp.], 1881. dec. 23. (Fogalmazvány). MOL K 5 1881-179., 2. cs.) Ugyancsak Szerencs 1899 nyarán 

Latinovits János élethossziglan kinevezett tagnak küldött táviratában felkérte, hogy a mentelmi bizottság néhány 

nappal későbbi ülésén jelenjen meg, és a postán neki már előzetesen megküldött jelentéstervezetet [!] és a 

bírósági iratokat hozza magával. ([Bp.], 1899. jún. 30. (Fogalmazvány). MOL K 5 1899-89., 4. cs.) Ekkor a 

mentelmi bizottság elnöke egyébként gr. Szapáry István (örökös tag, háznagy), jegyzője Gyulai Pál volt. 

1901-ben Szerencs nemcsak arról tájékoztatta gr. Csáky Albin alelnököt, hogy milyen törvényjavaslatokat 

küldött át a képviselőház és mikorra javasolja ezekről a pénzügyi és a közjogi bizottság együttes ülését, hanem 

arról is, hogy „a jelentések készek”. (Bp., 1901. jún. 15. (Fogalmazvány). MOL K 5 1901-75., 4. cs.) 
1892

 Az igazoló az korszak folyamán általában 15 fős, a válaszfelirati 30, majd 21 fős, a naplóbíráló általában kb. 

30 fős, majd 1906-tól 35 fős, a mentelmi 7, 1886-tól 12, 1896-tól 16 fős volt. A szakbizottságok 1868-ban 

kilenc, 1869-től 15–21, majd 1896-tól 24, 1905-től 35 tagból álltak. 
1893

 1875-ben gr. Zichy-Ferraris Viktor a tagok meg nem jelenésére hivatkozva javasolta a közjogi és 

törvénykezési bizottság létszámának felemelését. (FN 1875–1878. 1. köt. 1875. szept. 1. (4. ülés) 10.) 1886-ban 

a mentelmi bizottság létszámát azért növelték meg hétről 12 főre, mert „a tapasztalás […] azt bizonyította, hogy 

nem ritkán a hét tag közül, mivel a két póttag behívása iránt előre senki sem lehetett tájékozva, csekély számmal 

jelentek meg s a tárgyalandó kérdések sokkal fontosabbak voltak, semhogy azok felett két-három tag 

határozhatott volna”. (Br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök felszólalása. FN 1884─87. 2. köt. 1886. febr. 15. (22. 

ülés) 80.) 1889-ben gr. Zichy Nándor a „teendők sokaságára” tekintettel kérte a közgazdasági bizottságba 

kiegészítő tagok választását. FN 1887–1892. 3. köt. 1889. nov. 16. (44. ülés) 29. 
1894

 1917-ben a közjogi és törvénykezései bizottságba 58, a pénzügyi bizottságba 54, a közgazdasági és 

közlekedésügyi bizottságba hatvan tagot választottak. FN 1910–1918. 5. köt. 1917. jún. 4. (99. ülés) 8–10. 
1895

 Ld. gr. Khuen-Héderváry Károly indítványát: KN 1910–1918. 19. köt. 1913. máj. 5. (449. ülés) 5. 

Ezt követően már nem volt jelentős létszámnövekedés a háború alatt sem, mint azt az 1917 júliusi választás is 

mutatja: KN 1910–1918. 36. köt. 1917. júl. 4. (734. ülés) 235–236. 
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bizottságokba.1896 A képviselőházzal ellentétben a főrendiházi naplókban nem találjuk nyomát a 

bizottsági helyek elosztása körüli politikai konfliktusnak. Ennek oka a főrendiházi pártok hiánya 

és az ellenzék alacsony létszáma lehetett. 1884 elején gr. Keglevich István a hármas bizottságról 

megjegyezte, hogy „talán nem mindig a legilletékesebbek választattak be a bizottságba, (Mozgás.) 

hanem talán inkább részben azok, akik Budapesten laknak, és így akiktől meg lehet várni, hogy a 

leggyakrabban vesznek részt annak tárgyalásaiban és talán akikről fel lehet tenni, hogy a kormány 

mellett szavaznak [kiemelés: TBV]”.1897 Egy-két tekintélyes ellenzéki főrend beválasztása a 

szakbizottságokban nem veszélyeztette a bizottsági munka gördülékenységét. A főrendiházban 

ritkán került sor bizottsági különvélemény benyújtására. Inkább volt jellemző, hogy a 

bizottságban a többséggel egyet nem értő tagok a plenáris tárgyalás során adták elő ki 

véleményüket, nyújtottak be egyéni indítványt. Hogy a hármas bizottság összetételére a 

főrendiház reformját követően is érvényes volt a Keglevich által adott jellemzés, bizonyítja, hogy 

az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása során a bizottság jelentéseiben ismételten az 

elfogadás mellett foglalt állást azt követően is, hogy a plenáris ülésen a főrendek többsége 

elutasította a törvényjavaslatokat. 1895-ben a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvényjavaslat 

harmadszori tárgyalásakor a bizottság állásfoglalásának fontos szerepe lett, amennyiben a 

főrendiház a bizottsági javaslatnak megfelelően csak a képviselőház és a főrendiház között 

legutoljára nézeteltérést képező, felekezeten kívüliségre vonatkozó paragrafusokat tárgyalta ismét, 

nem pedig, mint a konzervatív főrendek kívánták, általánosságban az egész törvényjavaslatot.1898 

1895-ben a főrendiházban tapasztalhatóval ellentétes irányú eljárás volt megfigyelhető az ausztriai 

Urak Házában 1882-ben és 1906-ban. A kormány mindkét alkalommal a plénum állásfoglalását 

használta fel a bizottságok ellenzéki állásfoglalásának megváltoztatására.1899 A két felsőházbeli 

eljárás közötti különbséget azzal magyarázzuk, hogy az Urak Házában a konzervatív ellenzék 

nagyobb létszámú és politikailag szervezettebb volt, mint a főrendiházban, így fordulhatott elő, 

hogy a bizottságokon belül többséggel rendelkezett. A főrendiházban a bizottságok politikai 

szerepe eddigi kutatásaink alapján csak korlátozott volt. 1895-ben a hármas bizottság javaslatának 

megfelelő tárgyalási mód nem volt ügydöntő jelentőségű, csak elősegítette, meggyorsította a 

törvényjavaslat elfogadását, és a főrendiházi bizottságok politikai szerepére további példát nem 

találtunk. 

 E kérdés kapcsán szükségesnek tartjuk megemlítni, hogy a plenáris üléseken kívüli 

törvényhozási előkészítő munka további formáját képezték a főrendek szűkebb-tágabb csoportjai 

által tartott magánértekezletek. Ezekről a zárt ajtók mögött, gyakran a főrendiház helyiségein 

kívül, egy-egy főrend palotájában tartott tanácskozásokról természetüknél fogva csak igen 

szórványos adatok állnak rendelkezésünkre. A főrendiházi reform országgyűlési tárgyalásának 

bemutatása kapcsán azonban talán sikerült érzékeltetnünk, hogy a főrendiház működése, döntései 

szempontjából esetenként milyen fontos szerepük lehetett ezeknek az elsősorban a politikai 

egyeztetetés fórumaként funkcionáló értekezleteknek. 

 A főrendek bizottsági részvételének sajátos formája volt az ún. országos bizottságokban 

való tagság. Az országos bizottságokban, amelyek létrehozása a dualizmus időszakában törvény 

vagy országos határozat útján történt, alapvetően a képviselőház és a főrendiház által saját 

kebeléből választott tagok vettek részt, de egyes bizottságokban (különösen a gazdasági ügyekben 

                                                           
1896

 Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 203–205. 
1897

 FN 1881–1884. (92. ülés) 116. 
1898

 FI 1892–1896. 15. köt. 685. sz. 40.; FN 1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 14. (84. ülés) 143–157. 
1899

 Miután 1882-ben az iskolai, 1906-ban a választójogi bizottság a törvény javaslatot elutasító állásfoglalást 

hozott, a kormány a császár segítségével biztosította javaslata számára a plénum többségének támogatását. A 

bizottsági javaslat elutasítása következtében az addigi bizottsági előadó lemondott, helyét az ellenzék és a 

kormány között kompromisszumot létrehozására törekvő bizottsági előadó foglalta el. Stourzh, G.: Die 

Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 95–96. 
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foglalkozókban) a kormány, illetve szakmai szervezetek, kamarák által delegált tagok is részt 

vettek. A főrendek alkotmányos kérdésnek tekintették, hogy a már a reformkorban kialakult 

egyharmados arány szerint részesüljenek a bizottsági helyekből. Amikor 1882-ben a Fiume 

közjogi helyzetének rendezésére kiküldött ötfős bizottságban a képviselőház a főrendiház számára 

csak egy helyet tartott fenn, a főrendiház jegyzőkönyvbe iktatta, hogy fenntartja a korábbi arány 

szerinti részesedésre vonatkozó jogát, ugyanakkor a képviselőházi határozatnak megfelelően 

választott egy tagot a négyfős bizottságba.1900 A képviselőház és a főrendiház kapcsolattartására 

vonatkozó 1885. évi országos határozat 4. §-a úgy rendelkezett, hogy az országos bizottságoknál 

egyéb törvényi rendelkezés hiánya esetén 2:1 legyen az arányt a képviselők és a főrendiházi tagok 

között. 

A 19. század végén, a 20. század elején a következő állandó jellegű országos bizottságok léteztek: 

közös ügyek tárgyalására kiküldött országos bizottság (delegáció) (1867:12. tc.), kvótadeputáció, 

a függő államadósság ellenőrzésére kiküldött országos bizottság (1868:46. tc.), ipartanács 

(1907:44. tc.), kivándorlási tanács (1909:2. tc.), közlekedési tanács (1907:36. tc.), a Horvát-

Szlavónországokkal megújítandó pénzügyi egyezmény létesítése végett országos küldöttség 

(1868:30. tc.).1901 Az országos bizottságok között voltak rövidebb életűek is, pl. a koronázási 

hitlevél szövegezésére (1867-ben és 1916-ban), a koronázás leírására (1916-ban), az országos 

pénzügyi ankét és az Országház helyének meghatározására kiküldött bizottság az 1869–1872. évi 

országgyűlés idején, Deák Ferenc síremléke bizottság (1879–1884), Fiume közjogi helyzete 

rendezése előkészítésére (1882), a két ház érintkezésének szabályozására (1885-ben), a horvát 

föld-tehermentesítési pótlék végleges szabályozására (1890–1891), a valutareform előkészítése 

céljából az aranykészletek ellenőrzésére (1892–1898), a millenniumi ünnepségek rendezésére 

(1894–1896), a Szent Korona kíséretére (1896), Erzsébet királyné emlékszobra ügyében (1898-

tól, 1918-ban még fennállt), magyar-horvát közös kiscímer tárgyában kiküldött országos bizottság 

(1916), valamint az országos földadó-bizottság (1909–1910). 1902 

  

                                                           
1900

 FN 1881–1884. 1. köt. 1882. márc. 21. (20. ülés) 134–135. 
1901

 A királyi és országos legfőbb fegyelmi bíróság (1871:8. tc. 35. §) és a magyar királyi közigazgatási fegyelmi 

bíróság (1896:26. tc. 8. §) nem volt szorosabb értelemben véve országos bizottság, mert abban a képviselőház 

által választott tagok nem vettek részt, csak a főrendiház és a Kúria, illetve a közigazgatási bíróság tagjai. 
1902

 Az országos bizottságokat felsorolja: Bölöny J.: A m. tvh. testületek. 2/A köt., i. m. 34–588. 
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IV. A főrendiház összetételének alakulása 1885 és 1918 között 

 

A reform hatása a főrendiház tagságának összetételére 

A főrendiház 1869., 1884., 1885. és 1917. évi összetételét összehasonlítva azt látjuk, hogy az első 

két időpontban az örökös jogon tagok aránya a tagságon belül meghaladta a 80%-ot, míg a 

főrendiház reformját követő általunk vizsgált két évben a főhercegek kb. 5%-os arányát 

beszámítva megközelítette-elérte a 60%-ot. A 1885:7. tc. értelmében a korábbi tagságból egy 

alkalommal, élethossziglani tagságra választott tagok, akik túlnyomóan a korábbi születési jogon 

tagsággal rendelkezők sorából kerültek ki, 1885 őszén a tagság 13%-át, az időközbeni 

elhalálozások következtében 1917-ben viszont már csak 3,4%-át tették ki. Az egyházi 

méltóságviselők, hivatalt betöltők aránya a reform előtti tagságban 6,5–7,5% körüli volt, a 

főrendiház átalakítása következtében viszont ennek kétszeresére nőtt. A főispánok és más 

kinevezett közigazgatási tisztviselők aránya a főrendiház tagjai között 1869-ben és 1884-ben 

valamivel több, mint 8% volt, és nagyjából ugyanennyi volt az élethossziglan kinevezett tagok 

aránya közvetlenül a főrendiházi reform után. 1917-ben viszont már a tagság 13,7%-a tartozott az 

utóbbi kategóriába. A dualizmus időszakában tehát mindvégig a tagság legnépesebb csoportját az 

örökletes jog alapján tag főnemesek képezték, ami indokolja, hogy a főrendek ezen csoportjának 

megismerésére kiemelt figyelmet fordítsunk.1903 Az 1885. évi reform hatását a főrendiház örökös 

jogú tagjainak csoportjára elsőként Vörös Károly vizsgálta. Vörös összehasonlította, hogy milyen 

családok mekkora súllyal (hány családtaggal) szerepeltek a tagok reformot közvetlenül megelőző, 

1884 őszi névjegyzékében és az adócenzust teljesítők 1885. májusi listáján. Ezt a fontos 

vizsgálatot célszerű azonban hosszabb időintervallumot átfogó és a tagság egyéb csoportjaira is 

kiterjedő elemzésekkel kiegészíteni, mert az intézmény 1885 utáni karaktere teljesebb formában 

ezáltal ragadható meg. Újabban Ballabás Dániel hívta fel a figyelmet annak veszélyére, hogy a 

főrendiház 1885. év őszi összetételéből az egész 1918-ig tartó időszakra vonatkozóan vonjuk le 

következtetéseket.1904 Ballabás a Széchényi nemzetség férfi leszármazottainak 1884 és 1918 

közötti birtokviszonyait rekonstruálta, és a főrendiházi tagsági jog gyakorlásához szükséges föld- 

és házadócenzus teljesítésére képes családtagok körét összevetette a főrendiház örökös tagjai 

között ténylegesen helyet foglaló Széchényiekkel.1905 Magunk is fontosnak tartjuk a hosszabb 

időtávot átfogó vizsgálatot. Több évtizedből származó minták elemzése alapján vonhatunk le 

következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a dualizmus időszakában a főrendiház mennyiben 

szolgált a főnemesség politizálásának intézményes színtereként. Csak így tudhatjuk meg azt is, 

hogy a főrendiházi főnemesség hangadó körei és a kormány kompromisszumaként megszületett 

főrendiházi reformtörvény milyen lehetőséget kínált a kormánynak a főrendiház összetételének 

befolyásolására, és a gyakorlatban mennyire élt ezekkel a lehetőségekkel. Az 1885 és 1918 

közötti társadalmi változásoknak és politikai eseményeknek az intézmény tagsága összetételére 

gyakorolt esetleges hatásának feltárása szintén hosszabb időtávot felölelő vizsgálatot tesz 

szükségessé. Az alábbiakban elsősorban az örökös és a kinevezett tagság alakulásával 

                                                           
1903

 A főrendiházi reform előtt a tagság csaknem 80%-a, 1885 után is több mint fele örökös jogú főnemes volt. 
1904

 Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 258−259. Ballabás Dánielnek az örökös jogú családokra vonatkozó 

társadalomtörténeti vizsgálatai saját kutatásunkkal párhuzamosan folytak, ezért azok eredményeire csak részben 

tudtunk támaszkodni. 
1905

 Ballabás D.: A főrendiházi reform és a főrendek generációi, i. m. 

Véleményünk szerint a Ballabás Dániel által a Széchényi nemzetség birtokállományának alakulásában, valamint 

a tagsági jog gyakorlásában feltárt jelenségek részben egyediek (pl. az, hogy az évek során nem csökkent, hanem 

nőtt a főrendiházban a családtagok száma az örökös tagok között), részben azonban valószínűsíthetően más 

örökös tagsági joggal rendelkező nemzetségeknél is megfigyelhetőek (pl. a főrendiházi reform végrehajtásáról 

szóló fejezetben már idézett példa a cenzus nem teljesítése ellenére örökös tagsági jog de facto gyakorlására és 

ennek fordítottjára). 
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foglalkozunk. Az örökös tagok a főrendiház legnépesebb csoportját alkották, ők tették ki 1885 a 

tagság csaknem 80%-át, de arányuk a reformot követően is meghaladta a tagok felét.1906  

Mint ismeretes, Vörös Károly a főrendiház 1884. évi és 1885. évi tagságát, azon belül is a 

főnemesi családokat hasonlította össze.1907 A cenzus bevezetése következtében a családok 

körében végbement átalakulást a főnemességen belüli, egymást metsző választóvonalak 

meghatározása segítségével ragadta meg. Ezekkel a főnemesség politikai-társadalmi 

strukturálódását kifejező választóvonalakkal részben komplementer csoportokra osztotta az 

arisztokráciát (Vörös a csoportok közül mindig csak az egyiket adta meg, ezért a másikat 

zárójelben fűzzük hozzá): indigenák (és nemzeti családok), a magyar főnemesség a főrendiházban 

nagyszámú családtaggal jelenlevő családjai1908 (és az egy-két fővel „képviselt” vagy éppen 

teljesen távol maradók jóval népesebb sokasága), az adócenzus bevezetését követően tagsági 

joguk gyakorlására jogosult családok (és a cenzus miatt kiesők). Egy további választóvonallal a 

családok (birtokaik, rokonsági kapcsolataik) regionális elhelyezkedése alapján strukturálta a 

főnemességet. Rámutatott, hogy a főrendiházi reform egyes földrajzi területek (az ott birtokos 

főnemesek tagságon belüli arányából eredő) „súlyát” nem érintette, míg más régiók esetében 

módosulást eredményezett.1909 Vörös ugyan nem emelte ki mint választóvonalat, de alkalmazta 

vizsgálati szempontként az egyes főnemesi rangfokozatok tagságon belüli súlyának kérdését is.1910 

Valamennyi Vörös által felvetett elemzési szempont az 1884−1885. évinél hosszabb, az egész 

dualizmus kort magába foglaló időintervallumban is vizsgálatra érdemes. Mivel azonban 

dolgozatunk keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy valamennyit azonos mélységben vizsgáljuk, 

ezért közülük egy fő szempontot választottunk ki: disszertációnkban a nemzeti és honosított 

(indigena) főnemes családok1911 dualizmus kori, azon belül is különösen a reform utáni (1885 és 

1918 közötti) főrendiházi jelenlétét vizsgáljuk meg részletesebben. Habár az indigenák 

(különösen az országgyűlési részvételi joggal honosítottak) ugyanolyan jogokkal és 

                                                           
1906

 A Tiszti név- és címtár 1885−1918. évi kötetei által közölt névsorok alapján. A kiadvány adott évi kötetének 

szerkesztése az előző év novemberében zárult le, így a közölt adatok a tárgyév előtti év nyarán-őszén fennálló 

állapotot tükrözték. 
1907

 Vörös Károly elemzésének kiindulópontja a 1884−1887. évi országgyűlésre (a zászlósurak, a főispánok és a 

csak főnemesi rangjuk alapján) meghívott 698 főnemes személyre, illetőleg a mögöttük álló 206 főrendi (12 

hercegi, 108 grófi, 86 bárói) család. Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 399.  

(Nyilvánvalóan elírás, hogy Vörös a következő oldalon 205 családról ír.) 

Ezzel a főrendiház cenzust teljesítő tagjainak 1885 májusában közzétett névjegyzékét vetette össze. Az ezen 

szereplő személyek között szintén voltak olyanok, akik más jogon (pl. zászlósúrként, felekezeti vezetőként) is 

tagjai voltak a főrendiháznak. 

Ballabás Dániel számára a főrendiházban 1885. május 20-án tag 728 főnemes személy szolgált vizsgálata 

kiindulópontjául. Ballabás D.: A főrendiházi reform és a főrendek generációi, i. m. 279. 
1908

 19 grófi és 8 bárói család, amelynek az 1884-ban kezdődő országgyűlésre legalább öt tagja meghívót kapott. 
1909

 Vörös például megállapította, hogy a Fejér, Veszprém, Somogy, Zala, Vas, Sopron, Pozsony és Nyitra 

megyéből álló régió a reform előtt és után is népes („főrendiházi mag”) családok befolyása alatt állt, ezzel 

szemben az erdélyi birtokosok aránya 1885-ben visszaszorult az örökös tagok között. Vörös K.: A főrendiház 

1885. évi reformja, i. m. 402–403. 
1910

 Vörös rámutatott a grófi családok túlsúlyára a főrendiház magját képező famíliák körében. Vörös K.: A 

főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 403. 
1911

 A főrendiházi bizottsági iratokban előforduló, Szerencs János Magyarország és Társországainak főrendei 

című munkájában szintén szereplő, és a modern történeti szakirodalomban (pl. az 1848–1849. évi országgyűlési 

almanach fejezetbeosztásában) is megjelenő felosztást alkalmazva különböztetjük meg két alapvető 

kategóriaként született magyarországi („nemzeti”) és a honfiúsító törvénnyel (egyes kivételes esetekben csak 

királyi rendelettel) a magyar főnemesség sorába iktatott őstől származó családokat. 

A történeti szakirodalom nem egységes az indigena kifejezés használatában, esetenként minden külföldi eredetű, 

máskor királyi adománnyal vagy törvényhozás útján a honfiak sorába vett személyekre és leszármazottaira 

használják. Disszertációnkban indigena család alatt törvényhozás útján honosított családokat értünk, tekintettel 

arra, hogy az örökös jogú családok névsorát kodifikáló 1886:8. tc. is ezeket sorolta a honfiúsított családok közé.  



380 

kötelességekkel rendelkeztek, mint a nemzeti főnemességhez tartozó társaik,1912 a kortársak a 

főnemességen belüli eredetük szerint különbséget tettek az indigena és a nemzeti családok között. 

(Így járt el az 1886:8. tc. is.) Hipotézisünk szerint a két csoport a főrendiházban eltérő aktivitást 

mutatott a dualizmus egész korszakában, vagyis a nemzeti családok leszármazottainak nagyobb 

aktivitása nemcsak 1885 előtt és közvetlenül a reformot követően volt jellemző, hanem 1918-ig 

tartósan megmaradt. 

Mivel Vörös vizsgálatában az 1885. évi változásra koncentrált, így csak a kieső és 

megmaradó családokkal foglalkozott, az új örökös tagokkal nem. Dolgozatunkban azonban ez 

utóbbiaknak is figyelmet kívánunk szentelni. Az örökös tagok harmadik csoportjaként az 1885 

után örökös tagsági jogot nyert családokat vizsgáljuk. Külön fejezetben való vizsgálatukat az 

indokolja, hogy 1885 után az örökös tagsági jog adományozása az uralkodó, illetve a kormány 

számára érdekei főrendiházi érvényesítésére felhasználható politikai és társadalmi lehetőséget 

hordozott. Amennyire lehetőségeink engedik, a „régi” indigena és nemzeti, valamint új örökös 

jogú főnemesi családok vizsgálata során érvényesíteni kívánjuk a Vörös által megfogalmazott 

többi vizsgálati szempontot is, de az ezekkel kapcsolatos átfogó elemzéseket egy későbbi 

vizsgálat körébe utaljuk. 

Vörös Károly elemzésében a családokra koncentrál, mi ezek mellett az egyéneket is 

vizsgálni kívánjuk. A miniszterelnökség számára az 1880-as évek első felében összeállított 

adókimutatások alapján a főrendiházi reformot megelőzően örökös jogon tagságra jogosult 

személyek kb. egyharmada volt képes teljesíteni a 3000 forintos cenzust.1913 A főrendiházban 

tagságukat örökös jogon ténylegesen gyakorló főnemesek aránya azonban ennél alacsonyabb volt, 

mert voltak, akik egyéb jogon is tagjai voltak a főrendiháznak,1914 képviselői mandátumot 

vállaltak, más állam törvényhozásának tagjaként nem élhettek örökös tagsági jogukkal, vagy 

egyszerűen nem folyamodtak örökös tagsági joguk igazolásáért (meghívóért). Ugyanakkor, 

Ballabás Dániel kutatása nyomán tudjuk, hogy az is előfordult, hogy a cenzus teljesítésére már 

képtelen főnemes, hiába írta elő az 1885:7. tc. erre az esetre a tagsági jog szüneteltetését, 

gyakorolta tagsági jogát.1915 A főnemesség politikai arculatának megismerése szempontjából 

fontos mindezen tényezők figyelembe vétele is. 

Az örökös tagokra vonatkozó vizsgálat lehetőségei mellett annak korlátairól is szólnunk kell. 

Ballabás Dániel közelmúltban megjelent tanulmányában a Széchényi nemzetség tagjainak 1885 és 

1918 közötti földbirtoklását vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az 1885-ben kiesők és 

bennmaradók arányával a dualizmus kori magyar arisztokrácia birtokviszonyai nem írhatók le. A 

vizsgálat időhatárának kitágítása, annak számbavétele, hogy 1918-ig milyen személyek, illetve 

családok estek ki, kerültek vissza vagy kerültek be újonnan az örökös tagok közé, nem nyújt 

átfogó képet az örökös tagsági joggal rendelkező főnemesi családok gazdasági helyzetéről. Az 

örökös tagsági jogukat gyakorlók köréből ugyanis nem lehet következtetést levonni ezek aktuális 

birtokviszonyaira. Már említettük, hogy a tagsági joguk elismerésért folyamodók az igazolási 

eljárásba nem feltétlenül vonták be valamennyi birtokukat, és a fennmaradt iratanyagból nem is 

minden esetben derül ki ezen birtokok nagysága vagy adójuk pontos értéke. Mint ismeretes, a 

tagsági jogosultság igazolásához a birtokok után 1885-ban fizetett földadóról kellett kimutatást 

                                                           
1912

 Kistelki Károly: A magyar állampolgárság című munkája alapján Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 

1223. 
1913

 Vörös Károly az 1884. és 1885. évi tagságot összevetése révén hasonló arányt állapított meg. Vörös K.: A 

főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 403. 
1914

 A tagsági jogosultság típusainak az 1885:7. tc.-ben szereplő sorrendje alapján került nyilvántartásra. 
1915

 Ballabás Dániel a Széchényi főnemesi nemzetség 1885 és 1918 közötti tagjainak példáján keresztül vizsgálja 

a földadó cenzus érvényesülését a gyakorlatban, illetve az örökös tagsági jog gyakorlását. Ballabás D.: A 

főrendiházi cenzus, i. m. 249−259. 
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benyújtani, ami a birtokok művelési ágában vagy földminőségében később esetleg 

bekövetkezhető változás folytán nem mindig tükrözte az uradalmak aktuális értékét.  

Kézenfekvő a gazdacímtárak és egyéb korabeli, a földadó összegét feltüntető kiadványok 

használata a birtokokra vonatkozó adatok kiegészítésére, azonban ezekkel kapcsolatban is 

nehézségek merülnek fel. A főrendiház reformját követő évben megjelent földtulajdoni 

összeírásra nem támaszkodhatunk, mivel az a földbirtokosoknak csak a nevét, címét és földadó-

tartozását tartalmazza, a birtokokról egyéb adatot nem közöl.1916 A Magyar almanach. A virilisták 

és Fiume vagyonos polgárságának czím- és névjegyzéke a vagyoni állapot feltüntetésével című 

kiadvány adatai pontatlanok (pl. főrendiházi tagként említ olyanokat, akik 1885-ben elvesztették a 

részvételi jogukat). A később megjelent gazdacímtárak (1893., 1897., 1903., 1911.) 

természetszerűleg csak az adatgyűjtés évében fennálló állapotokat tükrözik, ennélfogva 

segítségükkel a korábbi, a későbbi és a köztes időszakokban örökös tagsági jog elismeréséért 

folyamodó személyeknek a kérelem benyújtásakor fennálló birtokviszonyai nem 

rekonstruálhatóak maradéktalanul.1917 Ezen kívül is vannak azonban nehézségek. Az 1893. évi 

(Szontágh Albert előmunkálatai alapján Baross Károly által közreadott) és az 1911. évi (Rubinek 

Gyula-féle) gazdacímtár földtulajdoni összeírás, ám mivel a kataszteri birtokívek alapján kerültek 

összeállításra, az ezekben feltüntetett személyek nem feltétlenül egyeztek meg a birtokok 

telekkönyvi tulajdonosával.1918 A Magyarország nagybirtokosai című kiadvány adatainak forrása 

és így megbízhatósága nem állapítható meg egyértelműen.1919 Az 1897-ben megjelent (az 1895-ös 

mezőgazdasági összeírás adataira támaszkodó) gazdacímtár a föld birtokosa (tulajdonos, bérlő) 

alapján rendezi az adatokat. Feltünteti a tulajdonos(ok) személyét is, azt azonban nem, hogy ha 

több tulajdonos volt, azok mekkora arányban részesültek a birtok összterületéből. Az 1903-ban 

megjelent címtár hiányos, tudományos kutatáshoz forrásként nem használható.1920 Az összetett 

adószámítási rendszer következtében a földadó nagyságának ismerete nem elégséges a birtok 

jövedelmezőségét tükröző kataszteri tiszta jövedelmének megállapításához, 

összehasonlításához.1921 Elsőként az 1911. évi gazdacímtár tüntette fel a birtokok kataszteri tiszta 

jövedelmét – de már az 1909-ben elrendelt földadókataszter kiigazítása alapján, vagyis az 1911-es 

kiadványban szereplő jövedelmi értékek nem feltétlenül egyeznek az 1885. évi adatokkal.1922 

További forrásul szolgálhatnak az egyes kataszteri kerületekre vonatkozóan 1883-ban 

nyomtatásban megjelent kataszteri becslési munkálatok és az 1913 és 1916 között kiadott 

megyénkénti kiigazítási munkálatok.1923 Ezekből azonban csak az állapítható meg, hogy mennyi 

volt az egyes kataszteri kerületekben, illetve a megyékben az egy kataszteri holdra eső tiszta 

                                                           
1916

 Landwirtschaftliches Adressbuch von Österreich-Ungarn. 6. Band, [Ungarn]. Wien Verlag von Georg 

Szelinski 1886. 
1917

 Eddie, S. E.: A földtulajdoni címtárak, i. m. 335. 
1918

 Eddie, S. E.: A földtulajdoni címtárak, i. m. 335. 
1919

 Az Országos Széchényi Könyvtár a kiadvány megjelenési éveként 1893-at jelöli meg. Egyes könyvaukciós 

oldalakon viszont 1897 szerepel megjelenési évként. Amennyiben az 1893-es év helyes, akkor Lőrintei adattára 

feltehetően az 1893. évi gazdacímtárhoz történt anyaggyűjtés adatainak átstrukturálásával készült. Annak 

viszont, hogy a kiadvány alapja maga az 1893-ben megjelent gazdacímtár (és nem az ahhoz kapcsolódó 

anyaggyűjtés) lett volna, ellentmondani látszik az, hogy a két kiadványban szereplő értékek nem teljesen 

egyeznek. Az 1893-as gazdacímtár és a Magyarország nagybirtokosai adatai azonban közelebb állnak 

egymáshoz, mint utóbbi és az 1897-ben megjelent gazdacímtár adatai. 
1920

 Eddie, S. E.: A földtulajdoni címtárak, i. m. 336. 
1921

 A kataszteri jövedelem gazdasági mutatóként való használatára ld. Kolossa T.−Puskás J.: A 100 kat. holdon 

felüli birtokterület, i. m. 468. 
1922

 Eddie, S. E.: A földtulajdoni címtárak, i. m. 336.; Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 241. (11. 

lábjegyzet) 
1923

… kataszteri kerület összes becslőjárásainak osztályozási vidékenkénti előleges tisztajövedelmi fokozatai és 

sommás osztálykivonatainak összeállítása. Budapest Pesti Könyvny. 1883. 

… vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mívelési áganként és osztályonként az 1909. 

évi V. t.-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítás után. Budapest Áll. Ny. 1913–1916. 
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jövedelem átlaga, és nem rekonstruálhatóak az egyes birtokok 1885. évi adatai.1924 S végül, mint 

már szó volt róla: nem minden vagyonilag jogosult főnemes gyakorolta a jogát, illetve a 

bejelentés elmulasztása folytán esetleg olyan is megmaradhatott a tagok között, aki már nem 

teljesítette a cenzust.  

A fentiekből következően a főrendiház örökös jogú tagjainak köréből nem 

következtethetünk a magyarországi főnemesség vagyoni helyzetére. Ehhez az örökös tagsági 

joggal rendelkező minden egyes főnemesi nemzetségre vonatkozóan családi birtoktörténeti 

kutatásra lenne szükség, amelyre dolgozatunk keretében nem vállalkozhatunk. A gazdacímtárak 

segítségével megvizsgáljuk azonban egyfelől azt, hogy az 1885-ben kimaradt családok mekkora 

földbirtokkal rendelkeztek az 1890-es években, másfelől megkíséreljük rekonstruálni a tagságukat 

megőrző és a kieső családok regionális megoszlását. A gazdaságtörténeti kutatás a földtulajdonlás 

vizsgálata szempontjából az 1893-ban és főként az 1911-ben megjelent gazdacímtárat előnyben 

részesíti az 1897-ben napvilágot látott címtárral szemben.1925 Hogy mi mégis az 1897-ben 

megjelent gazdacímtárat használtuk, annak az az egyik oka, hogy az 1893-as kiadvány csak 

megyénkénti névmutatóval rendelkezik, míg az 1897-es Magyarországra, illetve Horvátországra 

nézve összesített mutatóval is. Mivel az általunk használt kötet külön-külön névmutatóval 

rendelkezik a tulajdonosokra és a birtokosokra nézve, így nem áll fent a veszélye, hogy a kétfajta 

kategóriát egybemossuk (a földadó cenzus szempontjából a tulajdonlás számított). A több 

tulajdonossal rendelkező birtokok esetében kontrollként az 1911. évi gazdacímtárat hívtuk 

segítségül. Ez mint említettük, tulajdonos szerint mutatja ki a földbirtokokat, szintén rendelkezik 

kumulált névmutatóval, de mivel a főrendiházi reform után több mint negyedszázaddal látott 

napvilágot, az 1885. évi viszonyok feltárására kevésbé tartottuk alkalmasnak, mint a másfél 

évtizeddel korábbi kiadványt. 

Vállalkozunk továbbá a tagság névsorából vett mintavétel alapján annak megállapítására, 

hogy melyik örökös jogú család milyen mértékben volt képviselve a főrendiház tagjai között az 

1885 utáni három évtizedben, anélkül, hogy ebből az egyes családok vagyoni helyzetére 

vonatkozó következtetést vonnánk le. Úgy véljük, ezáltal megállapítható, hogy a Vörös Károly 

által a közvetlenül a főrendiházi reform előtti és utáni örökös jogú tagok körének összevetése 

nyomán megfogalmazott tendenciák a későbbiekben milyen mértékben érvényesültek. 

Az élethossziglan kinevezett tagoknak a tagság 8–13%-át alkotó kontingensét elsősorban 

abból a szempontból vizsgáljuk, hogy ők képezték a főrendiház azon csoportját, amelynek 

összetételére a kormány legközvetlenebb módon gyakorolt befolyást, és amelyben a polgári 

elemek nagyobb számban megjelenhettek. Figyelmet szentelünk a választott tagok (a tagságon 

belül az évek során 14%-ról 3,5%-ra csökkentő arányú) csoportjának is. Érintjük a méltóság 

alapján vagy valamely hivatal betöltése révén tagsággal rendelkezők csoportját, amely 1885 után 

a tagok ötödét foglalta magába.1926 Végül röviden foglalkozunk a horvát országgyűlés által a 

főrendiház tagjának megválasztott képviselőkkel és a hivatal vagy méltóság alapján főrendiházban 

tagsági joggal rendelkező horvátországi illetőségű személyekkel. 

 

 

 

                                                           
1924

 Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 249–250., 259. 
1925

 Kolossa T.−Puskás J.: A 100 kat. holdon felüli birtokterület, i. m. 444.; Eddie, S. M.: A földtulajdoni 

címtárak, i. m. 336. 
1926

 Ebből a 20%-ból 15%-ot az egyházi-felekezeti vezetők tettek ki. A reform előtt a főrendiházi tagoknak az 

egyházi vezetők 10%-át, a zászlósurak, a koronaőrök és a fiumei kormányzó együttesen 2%-át, a főispánok 8%-

át tették ki. 
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13. Örökös tagok 

13.1. A Habsburg főhercegek tagsága 

A 19. század második felében a monarchiák felsőházaiban általában tagsági joggal rendelkeztek 

az uralkodó család felnőtt férfi tagjai. Az angol és az ausztriai felsőházban a dinasztia minden 

nagykorú férfi leszármazottja, a porosz Urak Házában közülük csak azok, akiket az uralkodó 

meghívásra kiválasztott.1927 Az 1885:7. tc. a főrendiház alkotórészeinek felsorolásában első 

helyen az örökös jogú tagokat említette. A törvény szerint örökös jogon voltak (lehettek) a 

főrendiház tagjai: az uralkodóház főhercegei, a magyar főrendiházban a tagságra addig jogosult és 

az erdélyi nagyfejedelemségben annak Magyarországgal történt egyesítése előtt a magyar 

királyoktól főnemesi nyert családok férfi tagjai, és végül a későbbiek folyamán örökös tagsági 

jogot nyert családok férfi leszármazottai. A Habsburg főhercegek1928 tagsági jogának feltételei 

eltértek a másik két csoportétól. A főhercegek a teljeskorúság elérésével lehettek tagjai a 

főrendiháznak. A teljeskorúság elérése esetükben a 18., később a 20. életévük betöltésével 

következett be.1929 A nem főhercegi rangú főnemesek ezzel szemben 24. életévük betöltése után 

léphettek a tagok sorába.1930 További különbség volt, hogy az 1885:7. tc. törvény a főhercegek 

számára nem írta elő földadó cenzus teljesítését.  

1885 előtt törvény nem szabályozta a főhercegek főrendiházi tagságának feltételeit. A 

főhercegeket a tagok külön kategóriájaként sem az 1608 (k. u.):1. tc. („elősorolása annak, hogy 

karoknak és rendeknek kiket kell nevezni és hogy a közönséges országgyűléseken kiknek legyen 

helye és szavazata”), sem a méltóság vagy hivatal alapján tag világi főrendek ülésrendjét rögzítő 

1687:10. tc. külön nem említette meg. Ebből arra következtetünk, hogy a mágnások (vagyis a 

szokásjog alapján a tituláris arisztokrácia nem hivatalviselő tagjai), „országlakó urak” (1687:10. 

tc. 7. §) között jelenhettek meg a felsőtáblán, majd a főrendiházban. Szijártó M. István a 18. 

századi magyar diétákról írt monográfiájában igen alapos áttekintést ad a diéták résztvevőiről, azt 

azonban nem említi, hogy a Habsburg-, illetve Habsburg–Lotaringiai-házból származó főhercegek 

− eltekintve a nádori minőségben, országzászlósként részt vevő Sándor Lipót és József 

főhercegtől − részt vettek volna a felsőtáblán. A reformkorban (az országgyűlési 

jegyzőkönyvekben közölt névjegyzékre alapozó saját kutatásunk, valamint Pálmány Béla 

kutatásai szerint József és István főherceg-nádorokon kívül további Habsburg főhercegek a 

felsőtábla tagjaiként nem vettek részt a diétai tanácskozásokon. Az 1825−27. évi diétára Károly 

főherceg,1931 az 1832−36. évi országgyűlésre Ferenc Károly József főherceg1932 absentium 

                                                           
1927

 Kiss P.: A demokratikus m. felsőházról, i. m. 55–56. 
1928

 A Habsburg-ház fejének titulusai között az Ausztria főhercege is szerepelt. A főherceg cím illette meg 

születésétől a császári család minden tagját is. Az osztrák főhercegek egyben a magyar királyi hercegi címet is 

viselhették. Az 1885:7. tc.-ben azonban a „főherceg” és nem a „királyi herceg” cím szerepelt. 
1929

 Bölöny J.: Főhercegek király nélkül, i. m. 13. 
1930

 Az 1877:20. tc. (a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről) 1. §-a kimondta, hogy a „teljeskorúság a 

személy életkora 24. évének elteltével éretik el”. A 8–9. §§ alapján a kiskorúság bírósági ítélet útján 

meghosszabbítható volt, amennyiben „az atyai hatalom vagy gyámság alatt álló személy, testi vagy lelki 

fogyatkozásai miatt életkora 24. évének betöltése után sem [volt] képes önmagát fenntartani vagy ügyeiről 

kellőleg gondoskodni, vagy ha kiskorúságában magát tetemes adósságokba bonyolította, vagy oly kicsapongó 

életet folytat[ott], mely miatt őt továbbra is atyai hatalom vagy gyámság alatt kell tartani”. Ezért fogalmazta meg 

az 1885:7. tc. a magyar és honosított grófi, bárói és (a jövőben a magyar király általi rangadományozás útján 

létrejövő) hercegi családok esetében az életkori cenzust úgy, hogy a családok „24. évüket betöltött és nagykorú 

férfi tagjai” lehetnek a főrendiház tagjai. A rendi időszakban elvileg a 21 éven felüli mágnások kaphattak királyi 

meghívót. Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 49. 
1931

 Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg (1771–1847) II. Lipót király ötödik (felnőtt kor megélt) 

gyermeke, harmadik fia, hadvezér (az „asperni győző”), katonai szakíró, Teschen hercege. 1823-tól az alsó-

ausztriai Weilburg nevű kastélyában élt. 
1932

 Habsburg–Estei Ferenc József Károly Ambrus Szaniszló főherceg (1779–1846) IV. Ferenc néven Modena és 

Reggio nell’Emilia, Massa és Carrara uralkodója. Édesapja Ferdinánd Károly Antal osztrák főherceg, Lombardia 

főkormányzója, édesanyja Estei Mária Beatrix modenai hercegnő volt. Családjával 17 éves korában el kellett 
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ablegatust küldött maga helyett.1933 Az 1848−49. évi országgyűlésen (az országgyűlés almanachja 

szerint) István nádoron kívül nem vett részt és meghívót sem kapott Habsburg főherceg.1934 

A főrendiház 1861. évi irataiban Habsburg főhercegek nem szerepelnek sem a megjelent, sem a 

távol lévő tagok névsorában.1935 1865-ben Albrecht,1936 István1937 és József főherceg1938 neve a 

meg nem jelent és felmentési kérvényt be nem adott tagok között szerepelt, méghozzá a tagok 

rangsorát tükröző lista legelején, nem pedig a hivatalt, méltóságot nem viselő tituláris mágnások 

sorában. A főrendiház 1867. évi ülésrendjét megörökítő litografált rajzon nincsen feltüntetve 

külön a főhercegeknek fenntartott ülőhely, ellenben a jobb oldali karzatba középen beékelve 

„udvari páholy” található, ami valószínűsíti, hogy amennyiben a Habsburg család tagjai mégis 

megjelentek az üléseken, akkor nem a tanácskozások résztvevői között, hanem a karzaton 

foglaltak helyet.1939 1869-ben, 1872-ben és 1875-ben Albrecht főherceg, József főherceg és 

Ferenc modenai herceg,1940 majd 1878-ban Albrecht és József főherceg neve az igazolatlanul 

távolmaradt tagok sorában szerepelt.1941 1881-ben Albrecht és József ismét meghívót kapott, 

viszont sem a megjelentek, sem a felmentést kértek, sem az igazolatlanul távolmaradtak között 

nem kerültek említésre.1942 Nevük 1884-ben szintén szerepelt a meghívottak között.1943 Ennek a 

ciklusnak az elején a főrendiház igazoló bizottsága nem állította össze a távolmaradtak listáját, de 

mivel nem szólaltak fel, a név szerinti szavazásokon sem vettek részt, és a sajtó sem említette 

jelenlétüket, feltételezhetjük, hogy továbbra is távol maradtak. 

A fenti adatok alapján azt feltételezzük, hogy 1885 előtt azok a Habsburg főhercegek 

kaptak meghívólevelet a főrendiházba, akik Magyarországon (jelentékenyebb) birtokkal 

rendelkeztek. 1885-ben (a belügyminisztériumhoz beérkezett adatok szerint) a Habsburg 

főhercegek közül 3000 forinton felüli földadót Albrecht főherceg és József főherceg fizetett. 

                                                                                                                                                                                     
menekülnie Milánóból Napóleon hadai elől, és Bécsújhelyen telepedtek le. 1806-ban, apja halála után 

megörökölte a modenai hercegséget, ahova azonban csak a francia császár bukása után, 1815-ben térhetett 

vissza. Abszolutisztikus módon kormányzott, ami 1831-ben a carbonari felkeléshez vezetett. A felkelés miatt 

átmenetileg el kellett hagynia Modenát. Kemény kézzel fojtott el minden liberális törekvést, ehhez Bécs 

segítségét is igénybe vette. 1803-ban Sárváron birtokot vásárolt, ahol fejlesztések sorát hajtotta végre, hogy az 

uradalmat jövedelmezővé tegye. 
1933

 1825−1827. évi ogy. jkv. 1. köt., i. m. XXXV.; 1830. évi ogy. jkv. 1. köt. IX−XXXIV.; 1832−1836. évi ogy. 

jkv. 14. köt., i. m. I−VII., XV−XXV.; 1839−1840. évi ogy. jkv. 1. köt., i. m. 14−16.; 1843−1844. évi alsótáblai 

napló. 5. köt., i. m. I−XVII.; 1847−1848. évi ogy. alsótábla naplója, i. m. I−XVI.; Pálmány B.: A reformkori 

ogy.-ek almanachja. 1. köt., i. m. 538. 
1934

 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m.1067. 
1935

 KI 1861. , i. m. 12−16. 
1936

 Habsburg–Tescheni Albert Frigyes Rudolf (1817–1895) a fent említett Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos 

főherceg fia, Ferenc József nagybátyja, 1851-től 1859-ig Magyarország főkormányzója, 1868-tól a császári és 

királyi haderő főfelügyelője, tescheni hercegi uradalom révén a Monarchia egyik leggazdagabb embere. Béllyei 

és magyaróvári birtokain mintagazdaságot létesített. 
1937

 Habsburg–Lotaringiai István Ferenc Viktor főherceg (1817–1867) 1847−1848-ban Magyarország nádora. 

Miután 1848. szeptember 25-én a bécsi udvari körök lemondatták a nádorságról, száműzetésben élt. 

Magyarországra haláláig nem térhetett vissza. 
1938

 Habsburg–Lotaringiai József Károly Lajos (1833–1905) (József nádor fia, a Magyar Királyi Honvédség 

főparancsnoka, az alcsúti birtokán élő „Palatinus Jóska”) 
1939

 A nagyméltóságu Főrendi Ház ülési termének vázlata. Összeáll. Pavlovszky Antal. Pest Muhoray Béla 1867. 

OSZK Kny. B 983. 
1940

 Habsburg–Estei Ferenc Ferdinánd Geminiano főherceg (1819−1875) IV. Ferenc modenai herceg és Savoyai 

Mária Beatrix szárd királyi hercegnő idősebb fia, 1846-tól 1859-ig V. Ferenc néven Modena és Reggio 

nell'Emilia (utolsó) uralkodó hercege. Miután II. Viktor Emánuel a modenai hercegséget a Szárd–Piemonti 

Királysághoz csatolta, majd az Olasz Királyságba kebelezte, az elűzött V. Ferenc élete utolsó másfél évtizedét 

Bécsben és csehországi birtokain élte le. Magyarországi birtokainak örököse fivérének, Ferdinándnak egyetlen 

lánya, Mária Terézia Dorottya főhercegnő, Lajos bajor királyi herceg (a későbbi III. Lajos király) felesége volt.  
1941

 FI 1869−1872. 1. köt. . 5. sz. 6−15. és 10. sz. 21−22.; FI 1872−1875. 1. köt. 20. sz. 40−53.; FI 1875−1878. 1. 

köt. 17. sz. 48−61.; FI 1878−1884. 1. köt. 21. sz. 94−105. 
1942

 FI 1881−1884. 1. köt. 21. sz. 44−71. 
1943

 FI 1884−1887. 1. köt. 2. sz. 4−17. 
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Előbbi Moson megyei birtokai után kb. 99.000 forint, utóbbi alcsúti és bánkúti uradalma után kb. 

49.000 forint földadót fizetett.1944 Annak okát, hogy 1885-ben a főhercegek esetében nem írták elő 

a cenzus teljesítését vagy a magyarországi földbirtoklást, az ausztriai szabályozás mintaként 

követésében látjuk. Az ausztriai Urak Házában a főhercegek tagsági jogát rögzítő Februári Pátens, 

illetve annak a törvényhozásra vonatkozó rendelkezéseit az új alkotmányos keretek közé illesztő 

ausztriai 1867:61. tc. ugyanis nem tett különbséget a csak Ausztriában és a Magyarországon is 

nagybirtokos főhercegek között.1945 Közjogi jelentősége volt annak, hogy az uralkodócsalád férfi 

tagjainak tagsági joga a Monarchia két főrendiházában szimmetrikus legyen. Az 1885:7. tc. 

hatályba lépését követően a főhercegek száma a magyar főrendiházban az 1884. évi kettőről 20 

főre nőtt. A későbbiek folyamán számuk tagok között 22 és 13 között ingadozott. A kezdeti 20 

körüli szám az 1890-es évek közepétől folyamatosan csökkent, de az 1916-os mélypont után 

1917-ben ismét 20 főherceg volt a főrendiház tagja. Ha egy főherceg elérte a teljeskorúságot, az 

uralkodó legfelső elhatározás formájában adott engedélyét arra, hogy a belügyminiszter 

kezdeményezze a főherceg meghívását (királyi meghívólevél kiállítását). Az igazolási eljárástól (a 

teljeskorúság vizsgálatától) esetükben a főrendiház eltekintett.1946 

 A főhercegek magyar főrendiházi tagságának szimbolikus jelentősége volt. Ahogy 1908-

ban hegymegi Kiss Pál írta: „Legyen csak a főrendiházi tagság az ő címeikben a hazához való 

ragaszkodás kifejezője, legyen az ő névsoruk a főrendiház tagjai sorában az uralkodóház iránt 

tiszteletnek egy bizonysága, […] de a törvényhozói működéstől a nemzet, a dinasztia érdekében 

tartózkodjanak.”1947 A főhercegekkel szemben tehát nem jelentkezett elvárásként, hogy 

megjelenjenek a főrendiház ülésein, sőt távolmaradásuk volt kívánatos. Erre Kiss Pál szavain 

kívül más adatok is utalnak. Amikor a főrendiházi reform országgyűlési vitájakor Dessewffy 

Aurél a főhercegekről mint olyan tagokról beszélt, akik nem fognak megjelenni az üléseken, senki 

sem tiltakozott szavai ellen.1948 A főrendiház reformját követően a régi ülésteremben (a Nemzeti 

Múzeumban) új bútordarabként elhelyezésre került ugyan az elnöki emelvény előtt „két kis vörös 

atlasz asztalka” „arany csíkkal átszőve, a főhercegek számára”;1949 a főrendiháznak az új 

országházban kialakított üléstermében pedig az elnöki asztal körül elhelyezett 16 piros 

bársonyszék szolgált a miniszterek és bíbornokok mellett „az esetleg eljövő főhercegek” számára 

ülőhelyül”,1950 utóbbiak azonban 1885 és 1918 között sem vettek részt az intézmény 

                                                           
1944

 Arra vonatkozóan, hogy Albrecht és József földadója érte el a cenzust ld. MOL K 587 Főrendiház által 

kiküldött 21 tagú bizottság jegyzőkönyve 1885., 1. cs. A. 

Földadójuk nagyságára: [A 3000 forinton felüli földadót fizető főhercegek, hercegek, grófok és bárók listája]. 

[1885. ápr. 8. előtt], iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 26 1885-1206., 220. cs. Az adatokat a sajtó is közölte: 

[Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 14. (esti kiad.) (72. sz.) 1. 
1945

 Eltérés volt viszont az, hogy az osztrák törvény megkülönböztette egymástól a főhercegeket és az 

Ausztriában nagybirtokos és az uralkodó által örökletes tagsági jogban részesített családok tagjait, az előbbiek 

„születés alapján” („durch Geburt”), az utóbbiak „örökletes jogon” („erbliche Mitglieder”) voltak tagok, ezzel 

szemben a magyar törvényben (mint említettük) az örökös jogon tagok egyik csoportjaként szerepeltek a 

főhercegek. 
1946

 A főhercegek meghívásának adminisztrációja kezdetben nem volt mentes a nehézségektől. 1889-ben br. Vay 

Miklós főrendiházi elnök nehezményezte, hogy a belügyminisztérium a főrendiház értesítése nélkül küldte ki a 

meghívólevelet a főhercegeknek. Br. Orczy Béla belügyminiszter megígérte, hogy a jövőben a főhercegek 

meghívását engedélyező legfelső elhatározások másolatát megküldi a főrendiház elnökének. Vay pedig 

leszögezte, hogy „a főhercegeknél nincs szükség igazolásra, mert a teljes korúság elérése köztudomású és 

nyilvánvaló” és mert igazolási kérvény benyújtását követelni a főhercegektől „eminens közjogi állásukra” 

tekintettel „némi inconventiákkal látszik összeköttetésben lenni”. Ld. MOL K 3 1888-624., 18. cs., MOL K 3 

1889-52., 19. cs. 
1947

 Kiss P.: A demokratikus m. felsőházról, i. m. 57. 
1948

 FN 1884−1887. 1. köt. 1884. márc. 23. (26. ülés) 142. 
1949

 Mikszáth Kálmán: Az új főrendiház első ülése. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 92. 
1950

 A főrendiház az új országházban. Vasárnapi Újság. 1902. (49. évf.) nov. 30. (48. sz.) 789. 
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munkájában.1951 Ha mégis megjelentek, az legfeljebb reprezentációs céllal történt. Példa erre a 

koronának az Országházba való ünnepélyes átszállításakor tartott ülése 1896-ban, amelyen a 

főhercegek (mint a Vasárnapi Újság hangsúlyozta) a magyar főrendiházi tagjaiként (a 

főhercegnőktől külön, ugyanakkor a többi főrendiházi tagtól is elkülönített emelvényen) foglaltak 

helyet.1952 A főhercegek országgyűléshez kapcsolódó tevékenységének egy másfajta, formailag 

sem a főrendiházi tagságukhoz kapcsolódó formája volt az, hogy 1910-ben az uralkodó 

megbízásából (és ő helyette) József főherceg olvasta fel az országgyűlést berekesztő trónbeszédet 

a budai királyi várban.1953 

Ausztriában a dualizmus kezdetétől a főhercegek szintén távol maradtak az Urak Háza üléseiről, 

egy eset kivételével kerülték a napi politika kérdéseiben való állásfoglalást.1954 Az azonban 

előfordult, hogy ha nem is a Herrenhaus ülésein, de a trónbeszéd felolvasásakor jelen voltak a 

főhercegek. A Pesti Napló a Reichsrat 1885. évi megnyitásáról tudósítva kiemelte, hogy „[m]int 

soha Magyarországon, Bécsben a császár trónbeszédét hallgatta örököse s a Habsburg főhercegek; 

sőt a trónörökös neje is udvarhölgyeivel páholyból nézte a pompát”.1955  

 

13.2. A főnemes örökös tagok arányának és számának alakulása 1885 és 1918 között 

Mint említettük, az örökös jogon tagok főrendiházon belüli aránya a korábbi 80%-ról a reform 

után 50–60%-ra csökkent, vagyis a korlátozó intézkedések bevezetése után is ők tették ki a tagság 

abszolút többségét. Ha ehhez még hozzávesszük a kinevezett és a választott tagok sorában helyet 

foglaló arisztokratákat, akkor a főnemesek aránya a főrendiházban 70% feletti volt, amely arány 

Lakatos Ernő vizsgálata szerint az évek előre haladtával emelkedett.1956  

A tiszti címtárban évenként közreadott tagnévsor szerint az örökös tagok száma 

kiegyensúlyozottan alakult, évről évre gyakoribbak voltak a tíz fő alatti, mint az ezt meghaladó 

változások. A létszám mélypontja 1892-ben volt, de ekkor is csupán öt fős csökkenés 

eredményeképpen apadt 167 főre az örökös jogon tag főnemesek száma, amit azonban a 

következő évben ismét öt fős növekedés követett. Az örökös tagok (főhercegek nélküli) létszáma 

1896-ban haladta meg először a 200 főt, az előző évihez képest több mint húsz fős gyarapodásnak 

– részben régi örökös jogú családok fiatal tagjai igazolásának, részben a millenniumi 

ünnepségekhez kapcsolódó örököstagság-adományozásoknak – köszönhetően. A főrendiház 1885 

utáni történetében ez volt az egyetlen alkalom, amikor egyik évről a másikra ilyen mértékű 

létszámváltozás következett be. 1896 után az örökös tagok száma hét év kivételével mindig 

túlszárnyalta a 190-et. A csúcspont 1907-ben következett be, az örökös tagok száma ekkor 207 

volt, amit az előző évi létszámhoz képesti mérsékelt (kilenc fős) növekedés eredményezett; a 

következő évben aztán ugyancsak mérsékelt (hét fős) csökkenés következett be. 

Az örökös tagokat rangfokozatonként tekintve megállapítható, hogy a hercegek száma nagyjából 

állandó volt (hét-nyolc fő), a grófok létszáma 1896-ig 135–145, ezután általában 150–170 között 

változott, a báróké a reformot követő tíz évben és 1910 után 30–40, a köztes időszakban új örökös 

jogot nyert családok belépésének köszönhetően általában 40–50 közötti volt. 

                                                                                                                                                                                     
A távolmaradásukra vonatkozóan az „esetleg” jelző mellett az is jelzésértékű, hogy a székek száma kevesebb 

volt, mint a főrendiház tagjai sorába tartozó főhercegeké. 
1951

 Hozzászólásukat, név szerinti szavazás során voksolásukat nem örökíti meg a főrendiházi napló, bizottsági 

tagságukról sem tudunk. – Ferdinandy Géza a 20. század elején kiadott magyar közjogi összefoglalásában is úgy 

említi a főhercegeket, mint akik „sohasem szoktak” a főrendiházban „megjelenni”. Ferdinandy G.: Mo. közjoga, 

i. m. 441. 
1952

 A korona ünnepe. Vasárnapi Újság 1896. (43. évf.) jún. 14. (24. sz.) 391. 
1953

 FN 1906−1910. 3. köt. 1910. márc. 21. (53. ülés) 200. 
1954

 Kolmer, G.: Das Herrenhaus, i. m. 55. 
1955

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) ápr. 23. (reggeli kiad.) (111. sz.) 1. 
1956

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 32−34. 
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13.3. A már 1885 előtt örökös tagsági joggal rendelkező főnemesi családok  

13.3.1. Az 1865 és 1885 között meghívott családok 

Annak megállapításához, hogy a főnemesi családok részvételét milyen mértékben érintette a 

főrendiházi reform, tudnunk kell, hogy e családok milyen arányban jelentek meg vagy maradtak 

távol a főrendiházból 1865 és 1885 között. Összeállításunkba azokat a családokat vettük fel, 

amelyekből 1865 és 1884 között legalább egy családtag legalább egy országgyűlési ciklus 

megnyitását megelőzően meghívót kapott kézhez.1957 Ezt kiegészítettük azon családokkal, 

amelyek tagjai csak közvetlenül a főrendiházi reform 1884 szeptembere és 1885 májusa között 

sikerrel folyamodtak meghívóért. S végül felvettük a listára azokat az 1886:8. tc.-ben szereplő 

családokat is, amelyek tagjai valamely más ciklus alatt, pótlólag nyertek meghívást. Ballabás 

Dániel kutatása nyomán tudjuk, hogy Ferenc József magyar királlyá koronázását követően 1885 

tavaszáig tíz személynek adományozott magyar főnemességet, és további 33 személy esetében az 

1849 és 1867 közötti időszakban adományozott magyar főnemesi címet erősített meg (immár 

alkotmányos uralkodóként, miniszteri ellenjegyzéssel ellátott legfelső elhatározással), illetve 

terjesztett ki Magyarországra.1958 Ballabás kutatásai alapján a magyar főnemesség 1848-ban 305, 

1874 elején 266, 1875 végén 282 nemzetséget foglalt magában, majd az 1880-as évek végéig a 

nemzetségek száma ismét csökkent.1959 Saját, a főrendiházi irományokra alapozott vizsgálatunk 

szerint 1865 és 1885 között összesen 254 család (14 hercegi, 129 grófi, 111 bárói család), 

összesen 243 nemzetség tagjai kaptak meghívást a főrendiházba.1960 A táblázatban jelöltük, ha egy 

család a főrendiház reformját megelőzően fiágon kihalt: hét indigena és 17 nemzeti főnemesi 

családot találtunk, amelynél 1865 és 1885. május vége között fiágon magszakadás következett be. 

A meghívottak között két olyan nemzetség volt, amely 1865 és 1885 között meghívást nyert, de 

az 1886:8. tc.-be nem került be a neve (habár addig nem következett be a magszakadás). A cseh 

eredetű, Somogy és Zala megyében birtokos br. Puteani család jogosan maradt ki a törvényből. A 

családból 1869-ben regalist kapott Puteani József (1811−1869) felmentésért folyamodva, 1872-

ben fia, Ödön (1840−?) igazolás nélkül távol maradt a főrendiházból.1961 A következő 

                                                           
1957

 A meghívott családok száma ennél magasabb lehetett, ugyanis nem minden esetben sikerült kézbesíteni a 

meghívóleveleket. 1878-ban az országgyűlés kezdete előtt a belügyminisztérium 1007 meghívó kinyomtatásáról 

intézkedett, a Főrendiház irataiban felsorolt megjelent vagy távolmaradt főrendek összlétszáma azonban csak 

756 fő volt. Ebből arra következtetünk, hogy 351 személynek nem sikerült kézbesíteni a regalist (köztük lehettek 

időközben meghalt személyek is). 1872 őszén azonban azon főrendek nevét, akiknek ismeretlen tartózkodási 

helye miatt a meghívólevél nem volt kézbesíthető, az igazoltatlanul távol maradók között tüntették fel. Vö. FI 

1872−1875. 1. köt. 20. sz. 3. melléklete 47−53. és MOL K 150 1872-II. kútfő-10. t.-28710., 162. cs. 
1958

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1231−1233. Ballabás kutatása szerint 1849 és 1867 között 52 

magyar illetőségű személy kapott osztrák grófi vagy bárói címet. (Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 

1230.) A belügyminisztérium általános iratai között fennmaradt, 1872-ből származó kimutatás alapján a jelzett 

időszakban 48 magyarországi, horvátországi, erdélyi vagy vajdasági születésű személy nyert grófi vagy bárói 

rangot, és további hat személyre (előbbiek rokonaira) került kiterjesztésre a rang. (MOL K 150 1872-II. kútfő-

10. t.- 16933., 162. cs.) 
1959

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1240. 
1960

 Ennél a vizsgálatnál a hercegi családokhoz számítottuk a hercegi nemzetségeken és a grófi és bárói 

rangfokozattal is rendelkező nemzetségek hercegi rangú ágain kívül azokat a hercegi rangú leszármazottal 

rendelkező grófi nemzetségeket is, amelyekből 1865 és 1885 között grófi rangú személy nem nyert meghívást. 
1961

 Puteani József anyja, Lengyel Krisztina révén örökölte a szigligeti uradalmat. Az 1830-as évek derekától 

Csány László oldalán, a helyi liberális ellenzék tagjaként vett részt Zala vármegye választási küzdelmeiben, 

pártharcaiban. Róza nevű leányának Deák Ferenc volt a keresztapja. 1847-ben tagja lett a pesti Ellenzéki 

Körnek. 1848-ban a tapolcai választókerület képviselőjeként vett részt a pesti népképviseleti országgyűlés 

munkájában, és ott a liberális centrumhoz tartozott. 1849 januárjában hazatért Zalába, ezért a debreceni 

országgyűlés lemondottnak tekintette, és képviselői helyére újabb választást írtak ki. A császári hadbíróság 

1850-ben felmentette a további eljárások alól. Az 1860-as években azonban már nem vállalt közéleti szerepet. 

1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 705–707.  
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országgyűléseken már senki sem kapott a családból meghívót. 1878-ban Ödön unokatestvére, 

Puteani Claudius Béla (1837−1890) cs. kir. kamarás, a 32. (Mollinari) sorezred kapitánya 

kérvényezte, hogy a főrendiház állítson ki hivatalos bizonyítványt arról, hogy atyja, br. Puteáni 

Sándor (1808−1861) főrendiházi tag volt. A főrendiház azonban arra hivatkozva, hogy az 

országos levéltárban talált 1839. évi feljegyzés cáfolja a br. Puteani család magyarországi 

főnemesi rangját (honfiúsítását vagy nemzeti mágnás voltát), elutasította a kérelmet.1962 A 

főrendiház ezt annak ellenére tette, hogy br. Puteani Sándor az 1847−1848. és az 1848−1849. évi 

országgyűlés felsőtáblájának, illetve főrendiházának meghívott (de távol maradó) tagja volt.1963 A 

muraniczi br. Horváth családból br. Horváth Gedeon (1831−1873) 1865-ben meghívást nyert, és 

meg is jelent a főrendiházban. A meghívottak névjegyzékébe tévesen palocsai előnévvel került be, 

a palocsai Horváth család azonban 1886-ra kihalt, ezért az 1886:8. tc.-ben nem szerepelt. A 

muraniczi Horváth bárók nemzetsége viszont tíz évvel később pótlólag becikkelyezést nyert az 

örökös jogú családok közé (1896:31. tc.).1964 Az, hogy az 1865 és 1885 között főrendiházi tagsági 

jogát jogosan élvező családok között csak egy olyan volt, amely az 1886:8. tc.-ből kimaradt, arra 

utal, hogy a kormány igyekezett az örökös jogú családok nevének törvénybe foglalása során 

körültekintően eljárni. Egyes már kihalt családok, nem honosított ágak felvétele a törvénybe arra 

vezethető vissza, hogy a kormány és a főrendiház nem rendelkezett pontos nyilvántartással, 

másrészt arra, hogy inkább felvették a bizonytalan jogosultságú családokat, mint hogy elessenek a 

tagsági jog lehetőségétől vagy a törvény kiegészítésére legyen szükség.1965  

 Egyes családok tagjai 1865 és 1885 között jogosulatlanul kerültek meghívásra a 

főrendiházba, mivel nemzetségük azon ága, amelyből származtak, nem rendelkezett 

indigenatussal vagy főnemesi rangot nyert el ugyan, de az országgyűlésen való részvétel joga 

nélkül. Szerencs János már 1900-ban rámutatott, hogy a Lamberg nemzetség hercegi ága a grófi 

ággal ellentétben nem volt honosítva Magyarországon, illetve a hercegi ág nem a grófi ágból 

származott.1966 Hg. Lamberg Gusztáv (Gustav Wilhelm Emil/Ernst, Fürst von Lamberg-Kunstadt) 

(1841−1886) ennek ellenére 1884 januárjában sikeresen folyamodott meghívásért.1967 Az 1884 

őszén kezdődő országgyűlésen a meghívójukat bemutató főrendek közé tartozott.1968 1884 elején, 

illetve 1884 novemberében meghívást nyert Lamberg Gusztáv két fivére, Károly (1845−1906) és 

                                                                                                                                                                                     
1872-ben a már elhunyt József neve is az igazolás nélkül távol maradtak sorában szerepelt. FI 1872−1875. 1. 

köt. 2. sz. 12. 
1962

 FI 1875−1878. 8. köt. 325. 84., FI 1875−1878. 8. köt. 335. szám 149., FN 1875−1878. 2. köt. 1878. márc. 

30. (122. ülés) 422. 

A Puteani családról Nagy Iván is azt állapította meg, hogy „a törvényekben nincs ilyen indigena, s nincs ilyen 

hazai mágnás család”. 
1963

 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 1132. 
1964

 Az 1848–1849-ben az erdélyi királyi hivatalosok és főnemesek sorában meghívott (de távol maradt), 1865 és 

1885 között soha meghívást nem nyert br. Thoroczkay család örökös tagsági jogát is ez a törvény ismerte el. 
1965

 Szintén kihaltnak vélték 1886-ban, és ezért csak az 1896:31. tc.-ben került pótlólag becikkelyezésre a br. 

Thoroczkay család. (FI 1892−1896. 13. köt. 993. sz. melléklete 46−47.) Sem a muraniczi Horváth, sem a 

Thoroczkay család nem szólalt fel tagsági jogának elismeréséért a családok névjegyzékének nyilvánosságra 

hozatalát követő reklamációs időszakban (1885:7. tc. 23. §), és egyik családból sem gyakorolta senki örökös 

tagsági jogát 1885 és 1918 között. A már 1887-ben családja tagsági jogának elismeréséért folyamodó br. 

Thoroczkay Viktor 1885-től a naszódi iskolaalapok királyi biztosának (br. Bánffy Dezső beszterce-naszódi 

főispánnak) titkára, dési főkapitány majd a főrendiház titkára volt, ezt követően 1898 és 1901 között 

Hódmezővásárhely főispánja, majd 1906 és 1910 között függetlenségi és 48-as párti országgyűlési képviselő 

volt. Ogy. almanach 1906–1910., i. m. 369–370. 
1966

 Fh. évkv. 1900., i. m. 385. 

Pontosabban: az az ág, amelynek legidősebb férfi tagja a hercegi rangot viselte. 
1967

 A meghívókérés az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásának időszakában történt. 

A meghívást nyert Lamberg Gusztáv azonban a január 12-i szavazáson mégsem vett részt. FN 1881−1884. 2. 

köt. 1884. jan. 10-i ülés (92. ülés) 111.; FI 1881−1884. 7. köt. 450. sz. 191. 
1968

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. febr. 4. (15. ülés) 52.  

1884 őszén a meghívottak névjegyzékében a hercegek között szerepelt a neve. FI 1884–1887. 1. köt. 2. sz. 9. 
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József (1856−1904) is,1969 noha a Lamberg nemzetség Kunstadt ága, amelyből származtak, nem 

tartozott a nemzetség magyar grófi címmel rendelkező két ága közé.1970 Ballabás Dániel kutatásai 

szerint a Mittrowsky (Mittrovsky, Mitrovszky) család grófi ága nem nyert Magyarországon 

honosítást.1971 1865 és 1884 között ennélfogva tévesen kapott meghívást az országgyűlésre 

Mittrovsky Vladimír. Mittrovsky általában távol maradt a főrendiházból (1865-ben felmentésért 

folyamodva, a későbbiek folyamán igazolás nélkül), csak 1880-ban mutatta be meghívólevelét a 

főrendiházban.1972 Az ausztriai Herrenhausban élethossziglan kinevezett tag Mittrowsky Vladimir 

1885-ben a magyar főrendiházba nem optált, így törölték a tagok közül. A gr. Buttler (Butler) 

család magyarországi indigenatust nyert ága (az 1715:134. tc.-kel becikkelyezett Buttler János 

Lajos egyenes leszármazói) már 1845-ben kihalt. A gr. Buttler família nevezett ága azonban a hg. 

Lamberg és a gr. Mittrovsky családhoz hasonlóan bekerült az örökös tagsági joggal rendelkező 

főnemesi családok listáját kodifikáló 1886:8. tc.-be. A tévedéshez hozzájárulhatott, hogy a Butler 

nemzetség egy másik ágából származó gr. Butler Sándor (1818−1880) 1861 és 1884 között 

minden országgyűlésre meghívást nyert. Ez annak ellenére történt, hogy a meghívó kézbesítésével 

megbízott főispán 1865-ben jelentette a Kancelláriának, hogy tudomása szerint a család ezen 

ágának nincs indigenatusa. Sándor fia, Aladár (1847−1919) főrendiházi meghívóra jogosultságát 

1884. február 19-én azon az alapon igazolta a ház, hogy atyja tagja a főrendiháznak.1973 Sándor és 

Aladár 1884 őszén is meghívást nyert a reform előtti főrendiházba.1974 1902-ben, amikor Csáky 

Albin főrendiházi elnök és a Széll Kálmán belügyminiszter a Buttler család fiági magszakadására 

vonatkozóan hirdetményt tett közzé, gr. Buttler János a belügyminiszternél mint az 1845-ben 

elhunyt Buttler János unokája jelentkezett. A miniszter azonban nem látta igazoltnak a 

rokonságot, és a főrendiházi elnök is ezen a véleményen volt, mert a széplaki Buttler-birtok 1845 

után magszakadás miatt a királyi fiscusra szállt.1975 Ezt követően a Buttler család nevét mint 

fiágon kihalt családét törölték a Családkönyvből, a hg. Lamberg család és gr. Mittrovsky család 

nevét azonban később sem. A fentiek alapján megállapítható: azon családok száma csekély volt, 

amelyeket 1885 előtt jogosultnak tekintettek, habár nem voltak azok.  

A meghívót kapott családok között két csoportot képeztünk: 1) azon családok (nemzetségek), 

amelyekből legalább egy tag a főrendiháznak bemutatta (személyesen bemutatta vagy levél 

formájában beküldte) meghívólevelét – vagyis legalább is minimális érdeklődést mutatott a 

főrendiház iránt, és 2) azon családok, amelyeknek egyetlen tagja sem mutatta be meghívóját 1865 

és 1885 között. A főrendiházban 1865 és 1885 között volt legalább egy főrendiházi tagként 

igazolt családtagja1976 a meghívott 14 hercegi család közül 11 családnak, a meghívott 129 grófi 

család közül 112 családnak, a meghívott 111 bárói család közül 86 családnak. A nemzetségekben 

számolva: a főrendiház reformját megelőző két évtizedben a magyar törvényhozás második 

kamarájában tagságra igényt tartó (legalább egy igazolt taggal rendelkező) arisztokrata 

                                                           
1969

 Lamberg Károly: FI 1881−1884. 7. köt. 484. sz. 225.; József: FI 1884−1887. 1. köt. 37. sz. 227. 

A családi kapcsolatokra ld. http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg7.html [2014.06.01.] 
1970

 A nemzetség két ága a 18. század második felében nyert indigenatust: gr. Lamberg Ferenc (1708−1791) 

(1764/65:47. tc.) és fiai, gróf Lamberg Fülöp (1748−1807) és József (1750−1791) (1790/91:73. tc.). 

Az indigena és a nem honosított ágak utolsó közös őse Sigismund von Lamberg-Ortenegg-Ottenstein (1536–

1616/1619) volt. 

http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg2.html [2014.06.01.] 
1971

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1220. 21. lábjegyzet. 
1972

 FN 1878−1881. 2. köt. 1880. ápr. 28. (92. ülés) 16. 
1973

 FI 1881−1884. 7. köt. 572. sz. 387. 
1974

 FI 1884−1887. 1. köt. 2. sz. 10.  
1975

 MOL K 3 1902-177., 41. cs. 
1976

 Azt tekintettük tagként igazoltnak, aki bemutatta vagy beküldte igazolásra meghívólevelét, illetve erre 

vonatkozó adat hiányában azt is, aki pótlólag meghívást kért, illetve felszólalt fel vagy részt vett valamelyik név 

szerinti szavazáson. 

http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg7.html
http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg2.html
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nemzetségek száma összesen kétszáz körüli volt.1977 Megállapítható, hogy a főrendiház reformját 

megelőző két évtizedben az 1886:8. tc. alapján meghívásra jogosult családok 85–90%-a 

meghívást nyert a főrendiházba és a meghívott családok 81%-ából legalább egy családtag meg is 

jelent a tagok sorában. Négy hercegi (mindegyik indigena), 17 grófi (ebből 13 indigena), 25 bárói 

(öt indigena) család meghívást nyert, de következetesen távol maradt (tagjai felmentést kértek, 

igazolatlanul távol maradtak, esetleg a meghívólevelet nem sikerült kézbesíteni a címzett 

családtagnak).1978 Közülük négy grófi, kilenc bárói család biztos, hogy kihalt még 1885 előtt.1979  

A meghívottak közül 46 család esetében nem találtunk egy leszármazottat sem a főrendiházban 

igazolt tagjai között.1980 Az absentista családok csaknem fele indigena volt.1981 Másként 

megközelítve: az 1865 és 1885 között meghívott a nemzeti családoknak 14%-a,1982 a honfiúsított 

családok 28%-a maradt távol. Az indigena családok tehát felülreprezentáltak voltak a 

távolmaradók körében. A legnagyobb arányú az indigena hercegek és bárók, a legkisebb arányú a 

nemzeti hercegek és grófok távolmaradása volt.1983 21 olyan főnemes családot találtunk, amelyek 

minden olyan országgyűlésen, amelyre meghívást kaptak, képviseltették magukat legalább egy 

leszármazottal, de ezeknek a családoknak kevesebb, mint negyede volt indigena. Vizsgálataink 

eredményei tehát megerősítik Vörös Károly állítását, hogy az indigena családok már 1885 előtt is 

kevésbé igényelték érdekeik magyarországi képviseletét, mint a nemzeti családok.  

 Amellett, hogy a passzív családok csaknem fele indigena volt, a nemzeti családok között 

is számos nem magyar eredetű (ám nem törvényhozás útján honosított) volt. A horvát eredetű 

főnemesek távol maradásának egyik lehetséges indokát ismerjük meg br. Rukavina Györgynek 

(1834−1915) 1880-ban a főrendiház elnökségéhez intézett leveléből, amelyben kijelentette, hogy 

magát magyar mágnásnak mindaddig nem tartja, míg „Magyarország és Horvát-Szlavón-

Dalmátországok közt fennállott és az 1848-iki események folytán megszüntetett közjogi kapocs a 

főrendiházra vonatkozólag újból törvény által nem létesíttetik”.1984 A Rukavina család 

legismertebb tagja, fent említett György azonos nevű nagyapja (Juraj barun Rukavina 

                                                           
1977

 Az eltérő rangfokozatú ágakat összevonva 198 nemzetség. 
1978

 Hg. Coburg-Koháry, Auersperg, Khevenhüller-Metsch, Kinsky, Metternich, gr. Auersperg, Bellegarde, 

Blankenstein, Buttler, Creneville-Folliot, Eltz, Jellasich, Klobusiczky, Kollonics, Kottulinszky, Kuun, Steinlein, 

Tholdalaghi, Van der Náth, Voikfy, Waldeck, Wartensleben, br. Bedekovich, Diószeghy, Gavenda, Gervay, 

Hiller, Inczédy, Izdenczy, Jellasich, Jeszenszky, Lo Presti, Névery, Orbán, Prandau-Hillebrand, Puchner, 

Puteani, Radák, Rosenfeld-Czikuli, Rukavina, Schaller-Löventhal, Schlechta–Wschehrd, Schloissnigg, 

Schönstein, Stoika, Szepessy, Tomassics. A 47 család 46 nemzetségbe tartozott, azonban a Kinsky nemzetség 

teljes egészében nem maradt távol, csak a hercegek, a grófi ágakból meghívottak közül 1883 decemberében 

megjelent a főrendiházban Kinsky Jenő. 
1979

 Gr. Buttler, Klobusiczky, Kollonics, Van der Nath, br. Bedekovich, Gervay, Hiller, Izdenczy, Lo Presti, 

Névery, Orbán, Prandau-Hillebrand, Schönstein család. 
1980

 Azt a főnemest tekintettem tagként igazoltnak, aki bemutatta vagy beküldte igazolásra meghívólevelét, 

illetve erre vonatkozó adat hiányában azt is, aki pótlólag meghívást kért, a főrendiház ülésein felszólalt vagy 

részt vett valamelyik név szerinti szavazáson. A távol maradó családok esetében a meghívott családtagok 

felmentést kértek a megjelenés alól, igazolatlanul maradtak távol, esetleg a meghívólevelet egy esetben sem nem 

sikerült kézbesíteni a címzett családtagnak. 
1981

 Az 1865 és 1885 között a meghívott 14 hercegi család közül 11 családnak, a meghívott 129 grófi család 

közül 112 családnak, a meghívott 111 bárói család közül 86 családnak volt legalább egy főrendiházi tagként 

igazolt családtagja. A tartósan távol maradtak közül a hercegi családok mindegyike, a 17 grófi családból 13, a 25 

bárói családból öt volt indigena. 
1982

 A távol maradó nemzeti családok között is számos nem magyar eredetű (ám nem törvényhozás útján 

honfiúsított és az idők folyamán egyre inkább magyarnak tekintett) família volt. 
1983

 A meghívott nyolcvan indigena család esetében a hercegek közül megjelent hét, távol maradt négy, a grófok 

közül megjelent 36, távol maradt 13, a bárók közül megjelent 15, távol maradt öt család. A 174 nemzeti család 

közül megjelent a hercegi családokból mind a három, a grófi családok közül 76, míg négy távolmaradt, a bárói 

családok közül megjelent 71, távol maradt húsz. 
1984

 Mailáth György főrendiházi elnök levele Tisza Kálmán miniszterelnöknek. Bp., 1880. júl. 7. 1880-255-FHE, 

lelőhelye: MOL K 150 1880-II. kútfő-10. tétel-35361., 880. cs. 
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Vidovgradski, Georg Freiherr Rukavina von Vidovgrad) (1777−1849) császári és királyi 

táborszernagy, a 61. sorgyalogezred tulajdonosa, az 1848–1849-es szabadságharcban a temesvári 

várat védő császári csapatok parancsnoka volt. 

Az 1865 és 1885 között meghívott főnemesi családok körén túltekintve találtunk néhány olyan 

családot is, amelynek születésen alapuló főrendiházi tagsági jogosultságát az 1886:8. tc. elismerte, 

de 1885 előtt (habár főnemesi rangjuk már akkor is megvolt) sohasem részesültek meghívásban. 

Hat grófi (ebből öt indigena) és tíz bárói (ebből három indigena) család tartozott ide.1985 Ők 1885 

előtt nem kértek, vagy ha kértek (mint a gr. Lázár család két leszármazottja 1884 végén−1885 

elején), akkor nem kaptak meghívást. A meghívás elmaradásának oka lehetett az érdektelenségen 

és a főrendiház elutasító állásfoglalásán kívül a nagykorú férfi családtag hiánya is. Ezeken kívül is 

lehettek még további 1865 és 1884 között egyetlen országgyűlésre sem meghívott jogosult 

családok, olyanok, amelyek neve 1886-ban sem került be a törvénybe. 1886 után pótlólagos 

regisztrációra, mint láttuk, csak a br. Thoroczkay és a br. Horváth család esetében került sor. 

Ballabás Dániel (részben Szerencs József anyaggyűjtésére alapozott) vizsgálata szerint 33 olyan 

örökös tagsági jogra jogosult nemzetség volt, amely 1849 és 1918 között még élő leszármazottal 

rendelkezett, de sem 1886-ban, sem pótlólag becikkelyezve később nem került be az örökös jogú 

családok névsorába.1986 Az, hogy ezekben az esetekben az utólagos becikkelyezés is elmaradt, 

illetve hogy a főrendiház nyomtatott és levéltári iratanyagában nem találtuk nyomát, hogy további 

családok kezdeményezték volna jogosultságuk törvény általi elismerését, arra utal, hogy a 

főrendiházi tagsági jogosultságra nem tartottak igényt. 

 

13.3.2. A cenzust teljesítő családok földadó szerinti megoszlása az 1885 májusában 

megjelent jegyzék alapján 

1885 májusában több hazai újság is közölte azon főrendiházi tagok névjegyzékét, akik az előzetes 

adatok szerint teljesíteni tudják a 3000 forintos földadó cenzust.1987 A jegyzék történeti 

forrásértékét az adja, hogy a rangkategóriák szerint, azon belül abc-rendben közölt nevek mellett a 

fizetett földadó összegét is megjelöli. Mint említettük, az örökös tagsági joguk gyakorlására 

jogosultak köre csak 1885 őszén véglegesült, ebből következően a májusi lista és az októberi 

névsor között vannak eltérések. Az újságokban közzétett 211 személy nevét és földadóját 

tartalmazó jegyzéken huszonhat olyan főnemest találtunk, aki az év őszén nem szerepelt az örökös 

tagok sorában.1988 Ezzel szemben az 1885. őszi tagságban huszonkét olyan örökös tag (tizennyolc 

                                                           
1985

 Az indigena gr. Cavriani, Hoyos, De la Motte, Paar, br. Eichhoff, Lederer, Kulmer család (a Kulmerek grófi 

ága kapott regalist 1885 előtt is), továbbá a nemzeti gr. Lázár, Reviczky (a bárói ág a meghívottak között 

szerepelt, de fiágon 1886-ban kihalt) és br. Bakonyi, Dercsényi, Geringer, Knezevits, Stipsicz, Vernhardt, Vlasits 

család. A Khevenhüller-Metsch és Schwarzenberg család esetében grófi rangú családtag nem nyert meghívást, 

csak hercegi rangú. Ezeken kívül közvetlenül a főrendiház reformja előtt (1884 őszén−1885 tavaszán) egyetlen 

személy sem kapott meghívást az alábbi családokból: hg. és gr. Auersperg, hg. és gr. Khevenhüller-Metsch, hg. 

Schwarzenberg, gr. Sigray, Spannochi, Tholdalagi, Tige, Traun, br. Augusz, Diószeghi, Petrichevich-Horváth, 

Orbán, Pászthory, Rosenfeld, Rukavina, Schlechta-Wscherd, Schmertzig, Szentkereszty, Uray családból  
1986

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1220. (21. lábjegyzet). 

Ballabás a családok közül csak négyet nevez meg, így nem tudtuk megvizsgálni, hogy 1865 és 1885 között 

nyert-e családtagjaik közülük valaki meghívást a főrendiházba. 
1987

 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 15. (133. sz.) 1.; ***: [Cím nélkül]. Magyar Állam 1885. (26. 

évf.) máj. 20. (7726.-138. sz.) 1. 
1988

 A huszonhatból hat arisztokrata optálási okból esett ki, adóösszege alapján feltehetően jogosult lett volna a 

tagság gyakorlására, ezért a főnemességnek a fizetett földadó szerinti tagolódásának vizsgálatába bevontuk őket. 

Ugyanígy figyelembe vettük az 1885 nyarán elhunyt gr. Karácsonyi Guidó, br. Prandau-Hillebrandt Gusztáv és 

br. Wodianer Mór adatait. Gr. Festetics Tasziló és gr. Teleki Károly esetében a sajtóban megjelent összeg helyett 

az általuk pótlólag bejelentett magasabb érték alapján soroltuk be őket. Csak gr. Bethlen Béla esetében találtuk 

meg annak bejelentését, hogy a sajtóval közölt összeget egyéni földadója nem éri el. További 16 főnemes 

esetében nem tudjuk, hogy miért maradt ki 1885 őszén a tagok közül. Közülük kilencnek a földadójaként az 

1885. májusi jegyzék 3000 és 4000 forint közötti összeget tüntetett fel. Valószínűsíthető, hogy az ő földadójuk 
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gróf és négy báró) volt, aki a májusi listán még nem szerepelt.1989 A két névsor összetétele közötti 

mintegy 20 százalékpontos eltérés, és a földadó-kimutatások már említett bizonyos mértékű 

pontatlansága ellenére úgy véljük, hogy az 1885. májusi adójegyzék alkalmas arra, hogy (a 

korlátok1990 és torzítások tudomásulvételével) legalább nagy vonalakban megismerjük az örökös 

tagsági joggal rendelkező főnemesség vagyonosabb (legalább 3000 forint földadót fizető) 

tagjainak megoszlását. Összességében 194 főnemes alkotja azt a csoportot, akik esetében nemcsak 

azt tudjuk, hogy a 3000 forintot elérte a földadója, hanem annak összegét is ismerjük.  

Földadójuk megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti: 

 

                                                                                                                                                                                     
az előzetes számítás ellenére nem érte el az előírt 3000 forintos határt, illetve id. br. Ambrózy Lajos esetében 

feltételezhető, hogy a jogilag már (csak az 1885. őszi névsorban szerepelő) Lajos fia tulajdonát képező földbirtok 

földadóját közölte a májusi jegyzék. Nem zárható ki azonban, hogy ifj. Ambrózy Lajosnak az apjától örökölt 

földbirtokon kívül vagy feleségének, gr. Erdődy Ágota Mária révén további (összességében 3000 forintot nem 

meghaladó adójú) földbirtoka is volt, ezért eltekintettünk attól, hogy a számításkor egyszerűen az ő neve alatt 

vegyük figyelembe a májusi jegyzéken apja nevénél feltüntetett adóösszeget. További kutatást igényel annak 

kiderítése, hogy annál további hét főnemesnél, akinél a májusi jegyzék jóval a cenzust meghaladó összegű 

földadót tüntet fel, de az őszi tagságban nem szerepelt, mi lehetett a kimaradás oka. 
1989

 Őket, mivel nem ismerjük földadójuk összegét (pl. nem tudjuk, hogy figyelmetlenségből vagy azért 

maradtak ki a korábbi jegyzékből, mert a 3000 forintos adólimitet csak házadójuk beszámításával érték el), külön 

csoportként kezeltük. 
1990

 A jegyzék a főnemesség vagyon szerinti megoszlásának rekonstruálására nem alkalmas, mert a földadón 

kívüli egyéb adónemeket (pl. házosztály-adó, házbéradó) nem tartalmazza, ugyanakkor az eszmei, nem pedig a 

ténylegesen befizetett adóértéket tüntette fel. A budapesti társaság címmel 1886-ban megjelent könyv 

inkognitóban maradt szerzője így értékelte a cenzust teljesítő örökös tagok előző évben megjelent adólistáját: „A 

3000 forint földadó körülbelül 14,000 forint földbirtok utáni jövedelemnek felelne meg, ha a jövedelmi bevallást, 

illetőleg a katasztert csalatkozhatatlanság nimbusával lennénk hajlandók fölruházni. Gyakori eset, hogy a 

censusos mágnásnak jelentékeny biztos évi jövedelme van egyéb vagyonértéke után is; sőt vannak ma már nem 

csekély számmal mágnásaink, akik legalább annyi, ha nem több tiszta jövedelmet húznak gyáraik, városi házaik 

és részvényeik, értékpapírjaik, mint földbirtokaik után. Ámde más részről óriási teher terheli e főúri birtokok 

legnagyobb részét; sőt megdöbbentően nagy az ő adó- és illetékhátralékaik összege is, és […] [a] nem földbirtok 

utáni tiszta jövedelem igen gyakran alig csak hogy fedezi a földbirtokon fekvő adósság kamatait, meg az adó és 

illetékhátralékot”. (A budapesti társaság, i. m. 197.) 

A vizsgálat egy másik korlátja abból fakad, hogy a földadó jegyzék az eltérő adókulcs miatt nem ad lehetőséget 

az alapvetően nem földbirtokból származó jövedelmű társadalmi csoportok vagyoni helyzetével való 

összehasonlításra. Az adók- és adókulcsok sokféleségére ld. Vörös K.: Budapest legnagyobb adófizetői, i. m. 11. 
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Az adatok alapján az örökös jogú családok legalább 3000 forint földadót fizető, teljes korú férfi 

tagjai 40%-ának földadója nem haladta meg a 6000 forintot. További 39%-uknak a földadója 

pedig 6000 forintnál több volt, de nem haladta meg a húszezer forintot. Mintegy 18%-uk ennél 

több, de ötvenezer forintot meg nem haladó földadót fizetett és mindössze 4%-uk ennél többet. 

Százezer forintot meghaladó földadót csak hg. Esterházy Miklós fizetett (a kimutatás szerint 

háromszázezer forintot meghaladó összeget). A cenzust teljesítő bárók csaknem kétharmadának 

földadója nem haladta meg a 6000 forintot. A harmincnégy a cenzust teljesítő báró közül 

tizenkettő fizetett ennél többet (az adó növekvő sorrendjében: Orczy Andor és Orczy Béla, 

Gerliczy Félix, Bánffy Albert, Rauch Livius, Redl Béla, Wenckheim Viktor, Mikos János, Prónay 

Dezső, Edelsheim-Gyulai Lipót, Wodianer Mór, Prandau-Hillebrandt Gusztáv). A főrendiház 

átalakításáig a cenzust teljesítő bárók közül három főispánként is tagja volt a főrendiháznak (br. 

Majthényi László, Radvánszky Béla, Vay Béla), ezzel szemben öt bárói rangú főispán kiesett a 

tagok közül. A tagságukat örökös jogon megőrző bárói rangú főispánok valamennyien 5000 

forintnál kevesebb földadót fizettek, br. Vay Béla kivételével, akinek földadója kevéssel 

meghaladta ezt az összeget. A cenzust teljesítő grófok csaknem felének 3000–8000 forint közötti, 

ötödének 10000–20000 forint közötti összegű volt, negyedének pedig ennél is magasabb volt a 

földadója. Az 1885. májusi adatok alapján 12 grófi rangú főispán közül hét tudta teljesíteni a 

cenzust (Csáky Albin, Szapáry István, Esterházy István, Degenfeld-Schonburg József, Cziráky 

Béla, Széchényi Sándor, Gyürky Ábrahám). A 4223 forint földadót fizető Csáky Albin kivételével 

valamennyien 5000 forintnál több földadót fizettek, sőt Cziráky és Széchényi földadója a 7000, 

Gyürky földadója pedig a 8000 forintot is meghaladta. A hercegek földadójukat tekintve nagy 

szóródást mutatnak. Közülük három 4000–6000 forint közötti (Windischgraetz Alfréd és Lajos, 

Odescalchi Gyula), további négy 10000–26000 forint közötti (Batthyány-Strattmann Ödön, 

Metternich Richárd, Odescalchi Livius, Thurn-Taxis Egon), kettő 50000–80000 forint közötti 

összegű földadót fizetett (Pálffy Miklós, Coburg-Gotha Fülöp), egy herceg (Esterházy Miklós) 

pedig több mint háromszázezer forintot. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a közvetlenül a főrendiházi reform után az örökös tagok sorában 

egynél több családtaggal szereplő főúri családok, illetve nemzetségek (az 1885. májusi listán 

szereplő) tagjainak földadó-megoszlását.1991 
család / 

földadó 

(forint) 

3.000-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-40.000 40.001-60.000 60.001-80.000 80.001-100.000 100.000 felett 

hg. 

Windisch-

Graetz 

2 0 0 0 0 0 0 0 

gr. Andrássy 0 0 2 2 0 0 0 0 

Apponyi 3 2 1 0 0 0 0 0 

Batthyány 0 2 1 2 0 0 0 0 

Chotek 0 0 1 1 0 0 0 0 

                                                           
1991

 A táblázatban feltüntetett családok májusban közzétett listán nem szereplő, de 1885 őszén az örökös jogon 

tagok között helyet foglaló további tagjai voltak: gr. Csáky Kálmán, Degenfeld-Schonburg Sándor, Draskovich 

Iván, Esterházy Ernő, Károly István és Miklós József, id. Forgách Károly és Sándor, Hunyady László, Pálffy-

Daun Lipót Nándor, Széchényi Gyula, Teleki József.  

A táblázatban szereplő családokon kívül 1885 őszén legalább két családtag foglalt helyet az örökös tagok 

sorában még a következő családokból, illetve nemzetségekből: gr. Péchy (a 3260 forint földadójú Péchy 

Konstantin mellett tag volt Péchy Manó is), Vay (az 5068 forint földadót fizető br. Vay Béla és az 4532 forintot 

fizető gr. Vay Ádám mellett gr. Vay Tihamér is), br. Ambrózy (a 3840 forint földadójú Ambrózy Gyulán kívül 

ifj. br. Ambrózy Lajos is), br. Bésán (a 6123 forint földadójú Bésán Albert mellett Bésán János is) és br. Jósika 

(az 1885. májusi listán senki sem szerepelt a családból, az 1885. őszi tagnévsorban viszont Jósika Andor és 

Lajos is). 
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Csáky 2 1 0 0 0 0 0 0 

Cziráky 1 1 0 0 0 0 0 0 

Degenfeld-

Schonburg 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Dessewffy 0 1 0 1 0 0 0 0 

Draskovics 1 1 1 0 0 0 0 0 

Erdődy 0 2 2 1 0 0 0 0 

Esterházy 1 6 2 2 1 0 0 1 [hg.] 

Festetics 1 1 1 2 0 0 1 0 

Forgách 2 0 0 0 0 0 0 0 

Hunyady 0 1 0 1 0 0 0 0 

Károlyi 0 0 0 4 2 1 0 0 

Khuen 0 1 1 0 0 0 0 0 

Pálffy 1 2 0 0 1 0 0 0 

Pejacsevich 1 1 2 0 0 0 0 0 

Somssich 1 1 0 0 0 0 0 0 

Szapáry 0 2 1 0 0 0 0 0 

Széchenyi 0 3 4 0 0 0 0 0 

Teleki 1 2 0 0 0 0 0 0 

Vay 1 1 [br.] 0 0 0 0 0 0 

Wenckheim 1 0 2 0 0 1 0 0 

Zichy 0 6 4 4 1 0 0 0 

br. Bánffy 1 2 0 0 0 0 0 0 

Orczy 0 2 0 0 0 0 0 0 

Podmaniczky 2 0 0 0 0 0 0 0 

Prónay 1 0 1 0 0 0 0 0 

Radvánszky 2 1 0 0 0 0 0 0 

Rédl 0 2 0 0 0 0 0 0 

Révay 1 1 0 0 0 0 0 0 

Wesselényi 2 1 0 0 0 0 0 0 

Mint a táblázatból látható, a főrendiházi örökös tagok között több taggal szereplő családok 

(nemzetségek) többségéből a családtagok földadója nem haladta meg a 20000 forintot. Kivételt ez 

alól (a májusi adatok alapján) csak az Andrássy, Batthyány, Chotek, Dessewffy, Erdődy, 

Esterházy, Festetics, Hunyady, Károlyi, Zichy család képezett. Az Esterházy kivételével 

valamennyi főnemesi nemzetség csak grófi ággal volt jelen a tagok között, ami a hazai 

birtokstruktúrában a grófi családok jelentős súlyára utal. Emellett szembeötlő, hogy a Zichy 

család a főrendiházban örökös jogon tag leszármazottainak egyharmada, a Károlyiak közül pedig 

mindenki [!] 20000 forintot meghaladó földadót fizetett. Ezzel szemben a több örökös jogú taggal 

rendelkező bárói családok közül csak egyetlen család egyetlen tagja (br. Prónay Dezső) fizetett 

10000 forintot meghaladó földadót. 

 

13.3.3. Főnemesi családok kimaradása a főrendiházból a cenzus bevezetése következtében 

Az 1885-ben kimaradó személyek és családok aránya 

Kutatásaink szerint 1885 szeptemberében a tavaszi tagok közül életben levő 720 főnemes közül 

206 maradt tag, vagyis 514 főnemes esett ki a főrendiházból a reform végrehajtása nyomán. Vörös 

adatgyűjtése alapján 1884-ben az országgyűlésre meghívott 206 főnemes család közül a 

főrendiházi reform végrehajtását követően, 1885 őszére 89 család maradt meg a tagok között.1992 

                                                           
1992

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 402.  

Vörös a több rangfokozaton is tag nemzetségeket (Esterházy, Bánffy, Pálffy, Wenckheim) egy családnak 

tekintette, kivéve a Batthyány és Batthyány-Strattmann családot. Saját számításunk szerint az 1885 májusában 

legalább egy meghívott taggal rendelkező főnemesi családok közül az év őszén 92 gyakorolhatta tagságát.  
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Eszerint a főrendiház reformja nyomán a főrangú családok kb. 57%-a „hullott ki” a főrendiházból 

(vesztette el végérvényesen vagy átmenetileg részvételi jogát). Némileg alacsonyabb arányt 

kapunk, ha az örökös tagságra jogosult családok névsorát (az 1886:8. tc.-ben szereplő családok 

közül az 1885-ben még férfi leszármazottal rendelkezőket) vetjük össze a tagok 1885. 

szeptemberi jegyzékével. Eszerint a reformot követően a 13 hercegi családból öt, a 121 grófi 

családból 44, a 113 bárói családból 70 – összesen 247 családból 119 (48%) kényszerült részvétele 

szüneteltetésére. Ha az 1865 és 1885 között legalább egy ízben meghívott, 1885 őszén fiágon még 

virágzó családokat tekintjük, akkor összességében 62%-os a kimaradás. 14 hercegi családból öt, a 

117 grófi családból 57, a 99 bárói családból 80 család nem található meg az örökös tagok sorában 

1885 őszén. A lemorzsolódás tehát a hercegek esetében 36%, a grófoknál 49%, a báróknál pedig 

óriási: 81%! Az 1885 előtti két évtizedben meghívott, de mindig távolmaradt családok a 

főrendiház reformja során néhány kivételével kihullottak az örökös tagok sorából. 1885 őszén az 

addig következetesen távol maradó négy hercegi családból kettőnek (hg. Coburg-Koháry, 

Metternich), a 11 grófi családból szintén kettőnek (gr. Blankenstein, Eltz), a 15 bárói családból 

mindössze egynek (br. Radák) egy-egy tagja kapott meghívást örökös tagként. 

 

Kiesés az örökös tagok közül vagyoni képesítés elvesztése miatt  

A főrendiház nyilvántartó könyvében összesen 22 vagyoni képesítés elvesztéséből eredő 

szünetelést regisztráltak. Az első bejegyzett eset gr. Keglevich István bejelentése 1891 

decemberéből, az utolsó, ami a nyilvántartó könyvben szerepel, gr. Zichy Henriké az 1906–1910. 

évi országgyűlés első ülésszakából. A digitalizált főrendiházi naplókban, illetve irományokban 

végzett kereséssel a tagsági jog vagyoni okból való szüneteltetésének további 24 esetét találtuk 

meg. Adataink alapján az utolsó bejelentés 1918. június 1-jén érkezett (br. Harkányi Bélától) a 

főrendiházba. Hangsúlyozzuk: mindez azt jelenti, hogy a főrendiház örökös tagjai közül 1885 és 

1918 között összesen 46 főrendiházi tag főnemes ingatlantulajdonának házosztály adója és 1885. 

évi földadója összege tehát biztosan 3000 forint alá csökkent. Az általunk ismert, a főrendiház 

által regisztrált eseteken kívül azonban továbbiak is előfordulhattak. A vagyoni képesítés 

levesztésének bejelentésének törvényi előírása ugyanis – mint említettük – nem jelentett garanciát 

arra, hogy a bejelentés ténylegesen megtörtént. A főrendiház elnökének már az örökös tagsági 

joga szüneteltetésére elsőként kényszerülő főrendet, gr. Szécsen Antalt is bizalmas levélben 

kellett felkérnie arra, hogy szíveskedjék a vagyoni képesítés elvesztését levélben jelenteni (annak 

érdekében, hogy az antedatált nyilatkozat főrendiházi bejelentését követően kihirdetésre 

kerülhessen az, hogy élethossziglani kinevezéssel azután is helyet foglalhat a tagok sorában).1993 

A 46 eset ötöde a család teljes és 1918 végéig maradandó kihullását eredményezte az 

örökös tagok közül. A gr. Szécsen és a gr. Mikos (1891-ben), a br. Jósika (1895-ben), a gr. Kornis 

(1898-ban), a gr. Török (1907-ben), a br. Uray (1908-ban), a gr. Gyürky (1909-ben), valamint a 

hg. Thurn-Taxis és a gr. Gyulai család (1912-ben) maradt ki ilyen módon teljesen az örökös tagok 

közül. A Török és Uray család esetében ez a kimaradás már a második volt, ugyanis ez a két 

család a cenzus bevezetésekor 1885-ban kihullott, majd 1906-ban, illetve 1896-ban átmenetileg 

újra megjelent az örökös tagok körében (gr. Török József és br. Uray Kálmán, majd 1906-ban 

hamis adatokra alapozva br. Uray Bálint). 

A főrendiház reformját követően még bennmaradó, a későbbiek folyamán azonban vagyoni okból 

véglegesen kihulló családok teljes körét nehéz meghatározni. Nem tudjuk ugyanis egyértelműen 

megállapítani, vagyoni oka volt-e annak, hogy egy örökös tag elhunytát követően nem lépett a 

főrendiházi tagságban helyére másik családtag. A tartós, több országgyűlésen át fennálló 

kimaradásból csak valószínűsíthetjük a cenzus teljesítésére képes családtag hiányát. Ahhoz a 

                                                           
1993

 MOL K 3 1891-373., 22. cs. 
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módszerhez folyamodtunk, hogy öt időmetszetben (1885. május, 1885. szeptember, 1896, 1906, 

1910) megnéztük, mely családoknak foglalt helyet legalább egy tagja a főrendiház örökös tagjai 

között. Az 1885 őszén még az örökös tagok sorában képviselt családok közül 1910-re kimaradtak 

a fent említett családokon kívül (anélkül, hogy fiágon kihaltak volna): a gr. Eltz család (1906-ban 

elhunyt gr. Eltz Jakab, aki három évvel korábban igazolta vagyoni jogosultságát) és a br. Mikes 

család (az 1885-ben az örökös tagságból kiesett családot a főrendiházba 1888-ban visszajuttató br. 

Mikes Árpád 1893-ban elvesztette vagyoni jogosultságát). 

 

1885 után visszakerülő személyek, családok 

Ballabás Dániel kutatásai szerint a főrendiház örökös tagjai közül 1885 őszén kiesett főnemesek 

valamivel több, mint 10%-a a vagyoni képesítést megszerezve a későbbiekben ismét gyakorolta 

tagsági jogát.1994 Saját (Ballabás Dániel kutatásával párhuzamosan végzett) adatgyűjtésünk 

nyomán hasonló arányra jutottunk (11%).1995 A visszakerülések száma 1885 és 1918 között 

kevéssel (mintegy tízzel) több volt a vagyoni okból történt kieséseknél. Adatgyűjtésünk alapján 

(Lobkovitzon kívül) két herceg, (Eszterházy Mihályon kívül) 38 gróf és 14 báró került vissza a 

cenzus teljesítésével a tagok közé. A gróf Zichy családból hat, a gróf Andrássy, Batthyány, 

Erdődy, Pejacsevich, Pongrácz, Somssich. Széchényi és Teleki családokból, valamint a báró 

Bánffy családból két-két, a többi famíliából egy-egy személy került vissza. Ballabás az általa 

talált 56 visszakerülés közül 21 esetében kizárta, hogy a főnemes egyszerűen az apai örökség 

átvételével került volna vissza a főrendiházba (ezek atyja ugyanis már 1885-ben sem élt).1996  

A vagyoni képesítés elismerésért 1885 és 1918 között folyamodók között tíz olyan esetet 

találtunk, amikor a főnemes már 1885 előtt jogosult volt a meghívásra (elérte a teljeskorúságot), 

meghívásért azonban csak évekkel, évtizedekkel később folyamodott, amikor a tagsági jog 

                                                           
1994

 Ballabás adatai alapján 530 kiesett főnemesből 56 került vissza. Ballabás D.: A főrendiházi reform és a 

főrendek generációi, i. m. 282. – Köszönöm Ballabás Dánielnek, hogy rendelkezésemre bocsátotta ezen 56 

főrend adatait. 
1995

 A főrendiház igazoló bizottságának jelentése szerint 1885-tól 1916 februárjáig 45 olyan eset merült fel, 

amikor a főrendiházi reform előtt igazolt tagok a vagyoni képesítést újra megszerezve ismét gyakorolhatták 

tagsági jogukat. FI 1910−1918. 22. köt. 1262. sz. 388. 

Adatgyűjtésünk alapján az 1885 őszén 514 kihullott főnemes közül 1918 őszéig 55 tért vissza. Közülük azonban 

gr. Eszterházy Mihály és hg. Lobkovitz Rudolf a cenzust teljesítőkre vonatkozó adatgyűjtés hiányossága miatt 

maradt ki 1885 tavaszán a tagok közül, és már az év nyarán kérvényezték jogosultságuk igazolását. (FI 

1884−1887. 3. köt. 170. sz. 3.) Esetükben tehát tulajdonképpen nem kihullásról és visszakerülésről, hanem a 

feltételek bizonyításának késedelmességéről volt szó (részvételi jogukat 1885. december 1-jén ismerte el a 

főrendiház: FN 1884−1887. 2. köt. 1885. dec. 1. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 8. ülés) 23.) A Ballabás Dániel által szintén a visszatérők közé sorolt (ifj.) gr. Pálffy János (1857–

1934) 1881-től teljeskorú volt, és így jogosult a főrendiházi tagságra, de a főrendiházi irományokban nem 

találtuk nyomát annak, hogy a főrendiház reformja előtti korszakban meghívást kért volna. Az adatgyűjtést 

megnehezíti, hogy a nyilvántartó könyv „feléledés” fejezete egyaránt tartalmazza − a különbség jelzése nélkül − 

a cenzus újbóli teljesítése útján történő feléledést (akik 1885 előtt vagy később már tagok voltak) és a tagsági jog 

előzmény nélküli megszerzését (azok nevét, akik csak a főrendiház reformját követően folyamodtak először 

regalisért, mert korábban nem voltak teljeskorúak, vagy képviselők voltak, vagy a családnak nem volt még 

örökös tagsági joga). Sőt, esetenként felvették a névsorba a képviselői mandátumukról lemondott főrendeket is. 

A nyilvántartó könyvben általában feltüntetetésre került, hogy azonnal vagy következő ülésszaktól 

gyakorolhatta-e valaki a tagságát, azonban ebből sem következtethettünk arra, hogy valaki első ízben vagy 

ismételten kezdte el gyakorolni örökös tagsági jogát, mert az igazoló bizottság eljárása nem volt mindig pontos 

(ld. Széchényi Manó), illetve következetes (pl. az 1885-ben már teljeskorú, de a főrendiház reformja előtt 

regálist még nem kapott tagok esetében). A nyilvántartó könyv adatai ennél az adatcsoportnál az 1910-ben 

kezdődő országgyűlés második ülésszakában szakadtak meg. A fentiek miatt a nyilvántartó könyvben szereplő 

adatokat a Főrendiház iratainak (az igazoló bizottsági jelentéseknek, 1885 előtti meghívottak névsorainak) 

segítségével pontosítottuk, kiegészítettük. 
1996

 Ballabás D.: A főrendiházi reform és a főrendek generációi, i. m. 282. 
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gyakorlásához már a földadó cenzust is teljesíteni kellett.1997 Közülük gr. Eltz Jakab (1860−1906) 

apja halála (1900) után lett a vukovári majorátus ura, ezt követően, 1903-ban folyamodott 

igazolásért, vagyis feltehetően az apai örökségre szüksége volt a cenzus teljesítéséhez.1998 A 

többieknél nem fedezhető fel ilyen összefüggést. 

Sem a családok, sem az egyes személyek esetében nem volt gyakori a többszöri kihullás, 

majd visszakerülés. Egyedi esetnek számított br. (gr.) Révay Simoné (1865−1928), aki a 

teljeskorúságot elérését követően, 1890-től gyakorolta örökös tagsági jogát, de 1894 és 1918 

között két-két alkalommal jelentette be vagyoni képesítése elvesztését (1894, 1910), majd 

feléledését (1896, 1918).1999 Révay 1891-től gr. Szapáry Gyula miniszterelnök veje volt, már 

apósa halála után, 1905-ben szabadelvű párti, majd 1906-ban alkotmánypárti programmal 

országgyűlési képviselővé választották. 1910 után nem vállalt mandátumot, de rövidesen 

főrendiházi tagsági joga szüneteltetésére kényszerült, jogosultsága csak 1918 elején éledt fel. 

Időközben 1916 decemberével IV. Károly koronázása alkalmával rangemeléssel grófi rangot 

nyert.2000 Gr. Mikes Árpád már 1885-ben sikertelenül kérvényezett,2001 1888-ban mégis feléledt 

örökös tagsági jogát öt év múlva, gr. Csáky-Pallavicini Zsigmond 1891-ben feléledt jogát hat év 

múlva, gr. Berchtold Artúr szintén 1891-ben feléledt jogát tizenegy év múlva kényszerült vagyoni 

okból ismét szüneteltetni. Berchtold azonban már 1896-tól nem gyakorolta tagsági jogát a 

főrendiházban, mert országgyűlési képviselő volt. Ifj. gr. Andrássy Gyula, gr. Andrássy Géza, gr. 

Batthyány Zsigmond, valamint br. Rauch Géza röviddel azután, hogy sikerrel folyamodott 

vagyoni képesítése főrendiházi elismerésért, szintén (újra) országgyűlési mandátumot vállalt. Gr. 

Pejacsevich Tivadar (Teodor Pejačević) (1860−1928) 1901-ben az apjától örökölt nekcsei 

(našicei) családi hitbizomány földadója alapján elismertette örökös tagsági jogát, közben azonban 

a képviselőházban a szábor egyik küldötte volt (1903-ig), majd négy éven át horvát bánként 

foglalt helyet a főrendiházban. Ezt követően is csak három évig gyakorolta örökös tagsági jogát, 

mert 1910-ben képviselői mandátumot vállalt. A diplomata gr. Széchényi Manó megrendült 

egészsége miatt és birtokai ügyei miatt 1893-ban hazatért Magyarországra, a következő évben 

örökös tagsága jogát igazoltatta, de már 1895-ben az athéni követségen folytatta a külügyi 

szolgálatot, majd 1898-tól 1900-ig az uralkodó mellett, többnyire Bécsben tartózkodott király 

személye körüli miniszterként. A főrendiházban csak ezt követően foglalta el ismét helyét.2002 A 

fenti esetek véleményünk szerint az örökös főrendiházi tagsági jog (mint rang) presztízsét 

mutatják, mint ahogy az is, hogy hg. Esterházy Pál 1894-ben annak ellenére kérte örökös tagsági 

jogosultságának elismertetését, hogy választott tagként már rendelkezett főrendiházi ülés- és 

szavazati joggal. Ugyanakkor a fenti példák egy része arra utal, hogy a főrendiházi tagságnak a 

politikai életben való részvétel szempontjából alacsonyabb értéke volt, mint a képviselőségnek, és 

több főnemes számára a főrendiházi örökös tagsági jog gyakorlásával szemben a képviselői 

mandátum vállalása élvezett elsőbbséget. 

Az 1885-ban kimaradt családok visszakerülése a későbbiek folyamán csak kismértékű 

volt. Az 1885-ben vagyoni képességét nem igazoló nyolc hercegi család (ág) egyikéből sem 

kérvényezte senki 1918-ig tagsági joga feléledésének elismerését. A reform nyomán kimaradt 59 

                                                           
1997

 Gr. Bánffy Ádám, gr. Bolza Géza, József és Pál, ifj. gr. Bombelles Márk, gr. Eltz Jakab, gr. Haller Jenő, gr. 

Keglevich Gyula, gr. Khuen-Belasi Henrik, ifj. gr. Pálffy János. 
1998

 FI 1901−1905. 12. köt. 286. sz. 62.  
1999

 FI 1887−1892. 6. köt. 371. sz. 358.; FI 1892−1896. 10. köt. 472. 1. (tagsági jog gyakorlásának szünetelése 

1894-től); FI 1896−1901. 1. köt. 10. sz. 36. (feléledés 1897-ben), FI 1910−1918. 2. köt. 48. sz. 9. (szünetelés 

1910-től); FI 1910−1918. 24. köt. 1554. sz. 264−265. (feléledés 1918-ban). 
2000

 Ogy. almanach 1910−1915., i. m. 149–150. 
2001

 FI 1884−1887. 3. köt. 170. sz. 3.  
2002

 Ogy. almanach 1910−1915., i. m. 123. 
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grófi család közül 16 családból,2003 a kimaradt 81 bárói család közül pedig nyolcból gyakorolta a 

későbbiekben legalább egy családtag örökös jogon tagságát. A Wimppfen nemzetségből az 

                                                           
2003

 A gr. Benyovszky családból Benyovszky Rezső (Rudolf) (1874–1854) ulánus főhadnagy, okleveles 

mezőgazdász, tengelici nagybirtokos 1903-ban lett tag, néhány hónappal jogosultsága igazolása után azonban 

országgyűlési képviselővé választották. 1910-ig a Függetlenségi Párt képviselője volt, ezt követően visszatért a 

főrendiházba, de sohasem szólt hozzá a tanácskozásokhoz. (FI 1901−1905. 11. köt. 279. sz. 45–46.; Ogy. 

almanach 1910−1918., i. m. 83.) Ifj. gr. Bombelles Márk (1858−1912) horvátországi birtokos magyar 

főrendiházi tagsági jogát 1889-ben ismerte el a főrendiház. (FI 1887−1892. 5. köt. 279. sz. 33−34.) A Hadik 

családból Hadik-Barkóczy Endre (1862−1931), anyai nagyapja, Barkóczy József hitbizományának örököse 

1888-ban lett először a főrendiház tagja. 1892-től 1896-ig, majd 1901-től 1905-ig országgyűlési képviselő volt, 

előbb a Szabadelvű Párt színeiben, majd a zsebkendőszavazást követően 1904-ben kilépett a pártból. Miután 

1905-ben disszidens programmal nem választották meg képviselőnek, visszatért a főrendiházba. Br. Jósika Samu 

főrendiházi elnök lemondását követően 1917 júniusában IV. Károly őt nevezte ki házelnöknek, amely 

megbízatásáról egy évvel később az uralkodó saját kérésére felmentette. Hadik-Barkóczy Endre fivére, Hadik 

János (1863−1933) 1894-ben lett a főrendiház tagja. A későbbi miniszterelnök (1918. október) a cenzust 

felesége, gr. Zichy Alexandra – akivel előző évben házasodott össze – birtokainak földadója révén tudta 

teljesíteni. (FI 1892−1896. 7. köt. 385. sz. 164–165.). Hadik a főrendiház munkájába az egyházpolitikai harcok 

során a liberális irány támogatójaként kapcsolódott be, 1901-től azonban a Szabadelvű Párt, majd 1906-tól 1910-

ig az Alkotmánypárt színeiben képviselőséget vállalt, utóbbi párt alelnöke lett. Az Alkotmánypárt felbomlása 

után, 1912-ben tért vissza a főrendiházba. 1920 után a pártpolitikától visszavonulva gazdasági és szociális 

kérdésekkel foglalkozott. (Ogy. almanach 1910−1918., 101−102.; Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, 

i. m. 241−243.) Haller Jenő (1843/1844−1898) a balázsfalvi mintagazdaság ura 1887 és 1892 között szabadelvű 

párti országgyűlési képviselő volt, ezt követően 1893-ban kérte főrendiházi örökös tagsági jogosultsága 

igazolását. (FI 1892−1896. 6. köt. 323. sz. 208.; Ogy almanach 1887−1892., i. m. 217.) A következő évben 

Haller György (1861−1944), hitvese, gr. Bethlen Ilona birtokai földadóját is beszámítva éppen hogy elérte a 

3000 forintos cenzust, és került be a főrendiházba. (FI 1892−1896. 12. köt. 525. sz. 15–16.) Hoyos Miksa Viktor 

Hubert (1874−1956) tagsági jogát 1906-ban ismerte el a főrendiház. Öccsének, Hoyos-Wenckheim Fülöpnek 

(1877−1842) mint a Békés megyei családi hitbizomány birtokosának 1916-ban igazolta a főrendiház tagsági 

jogát. (FI 1906−1910. 1. köt. 4. sz. 9.; FI 1910−1918. 23. köt. 1294. sz. 13.) A dúsgazdag Karátsonyi családnak 

Karátsonyi Guidó 1885 szeptemberében bekövetkezett halálát követően nem maradt tagja a főrendiházban. 

Később azonban Guidó mindhárom fia sikeresen kérelmezte tagsági joga elismerését. Karátsonyi Aladár 

(1859−1947) 1883-ban kért és kapott először meghívást a főrendiházba 1887-ig országgyűlési képviselő volt, ezt 

követően 1888 végén kérte igazolását a főrendiházban. 1902-től 1905-ig azonban ismét szabadelvű párti 

mandátumot vállalt, majd 1909-ben vagyoni okból tagsági joga szüneteltetésére kényszerült. Jenő (1861−1933) 

1888-tól volt tag, azonban országgyűlési képviselő lévén 1896-tól folyamatosan szüneteltette annak gyakorlását. 

Karátsonyi Kamilló (1863–1908) 1895-től gyakorolta főrendiházi tagsági jogát. (FI 1881−1884. 7. köt. 419. sz. 

90., FI 1887−1892. 4. köt. 211. sz. 140., FI 1906−1910. 19. köt. 846. sz. 368–369.; FI 1887−1892. 3. köt. 270. 

sz. 156.; FI 1892−1896. 16. köt. 751. sz. 15.; Ogy. almanach 1892−1897., i. m. 94−95.; Ogy. almanach 

1906−1911., i. m. 86−87.) A Khuen-Belasi családból tagsági jogát csak 1918 elejétől gyakorolta Khuen-Belasi 

Henrik (1860−1928). (FI 1910−1918. 24. köt. 1537. sz. 224.) Lónyay János (1860−1937), Lónyay Menyhért fia, 

aki 1884 decemberétől 1885 májusáig már tagja volt a főrendiháznak, követségi titkári szolgálattól való 

visszavonulását követően 1908-ban foglalta el főrendiházi helyét. (FI 1906−1910. 16. köt. 673. sz. 327−328.) A 

család másik, 1896-ban grófi rangot és örökletes tagsági jogot nyert ágából 1897-től az adományt elnyerő 

testvérpár mindkét tagja, Lónyay Gábor (1861−1917, Nagyküküllő megye főispánja) és Elemér (1863−1946, 

kilenc éves diplomáciai szolgálatból hazatérése után) is gyakorolta tagsági jogát. (FI 1896−1901. 2. köt. 83. sz. 

46.) A gróf Mailáth családnak az 1886:8. tc.-ben szereplő ága 1894-ben fiágon kihalt, de a főnemesi rangot 

Mailáth György országbíró 1885 őszén grófi rangra emelt fiai tovább vitték. Mind az öt fiú – Mailáth Gusztáv 

(1864−1940), István Géza (1860−1933), György (1854−1924), József (1858−1940), László (1862−1934) 

Nagyküküllő megye főispánja – gyakorolta tagsági jogát 1886-tól (György, József), illetve 1894-től. 1917-től 

György fia, Mailáth-Uzovics István (1893−1962) szintén gyakorolta tagsági jogát. (FI 1884−1887. 4. köt. 250. 

sz. 39. ; FI 1892−1895. 7. köt. 385. sz. 166−167.; FI 1892−1895. 12. köt. 525. sz. 14.; FI 1910−1918. 23. köt. 

1421. sz. 493.) Mikes Árpád (1835−1899) 1888-ban kiskorú fia nevén levő földbirtokok beszámításával tudta 

teljesíteni a cenzust, 1893-ban azonban elvesztette jogosultságát. (FI 1887−1892. 2. köt. 92. sz. 2., FI 

1892−1895. 6. köt. 287. sz. 115.) Niczky Pál (1873−1932), aki több éven át a király személye körüli 

minisztériumban volt titkár 1899-ben sikerrel folyamodott tagsági joga igazolásáért. 1910-től, miután 

képviselővé választották főrendiházi tagsági joga szünetelt. Niczky László (1870−1922) 1914-ben lett a 

főrendiház igazolt tagja. (FI 1896−1901. 11. köt. 559. sz. 545.; FI 1910−1918. 3. köt. 535. sz. 86.; FI 

1910−1918. 21. köt. 1036. sz. 10.; Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 112.) Pongrácz Frigyes (1850−1932) közös 

pénzügyminiszteri osztályfőnök, 1884-től a cenzus bevezetéséig, majd a közös pénzügyminisztériumi 

szolgálatból való nyugalomba vonulását követően, 1901-től volt a főrendiház tagja. A cenzust felesége, gr. 

Batthyány Antónia birtokai révén sikerült elérnie. Pongrácz Jenő (1853−1913) 1878-tól 1885-ig, majd 1907-től 
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1886:8. tc.-ben szereplő bárói ág nem, csak az 1902-ben alapított grófi ág került be a tagok 

közé.2004 Az 1885 őszén kimaradó családoknak tehát kevesebb mint 17%-a került vissza. Vörös 

Károly a családok 1885. évi kiesését egyértelműen a földadó cenzus bevezetésének tulajdonította. 

Ezt a megállapítást annyiban pontosítjuk, hogy a később visszakerülő családok közül néhány 

                                                                                                                                                                                     
gyakorolta főrendiházi örökös jogát. (FI 1901−1905. 21. köt. 926. sz. 21−22.; FI 1906−1910. 9. köt. 449. sz. 

187−188.; Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 115–116.) Ráday Gedeon (1872−1937) tagsági jogosultságát 1916-

ban igazolta a főrendiház. Politikusként Tisza István hívei közé tartozott, 1910-ben kinevezték Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye főispánjává, amely hivatalt 1917-ig töltötte be. A Tanácsköztársaság alatt Bécsben az 

Antibolsevista Comité alelnöke volt. 1921 áprilisától decemberéig belügyminiszterként működött. 1922-ben 

Nagykőrös város nemzetgyűlési képviselőjévé választotta. Halálával férfiágon kihalt családja. (FI 1910−1918. 

23. köt. 1294. sz. 14.; Ngy. almanach 1922–1927., i. m. 365–366.) A két világháború közötti időszak ismert 

legitimista politikusa, gr. Sigray Antal (1879−1942) 24. életéve betöltését követően, 1903-ban folyamodott 

tagsági joga elismeréséért. (FI 1901−1905. 12. köt. 286. sz. 61−62.) Stubenberg József (1865−1932) tartalékos 

dragonyoskapitány tagsági jogát 1897-ben igazolta a főrendiház. (FI 1896−1901. 1. köt. 37. sz. 63.; Ogy. 

almanach 1910–1915. 118.; M. pol. lex. 2. köt., i. m. 231.) Török József (1847−1909) 1881 és 1887 között a 

Szabadelvű Párt képviselője volt, 1906-ban kezdeményezte főrendiházi tagsági jogának feléledését. Két tényező 

játszhatott szerepet ebben: 1903-ban özv. Inkey Lászlóné Bittó Ágnessel kötött házassága révén képessé vált a 

cenzus teljesítésére és 1905-ben lezárult csaknem két évtizedes Ung megyei főispáni megbízatása. (FI 

1906−1910. 1. köt. 4. sz. 10.; Ogy. almanach 1906−1911., i. m. 107−108.; Ogy. almanach 1906–1911., i. m. 25.) 
2004

 Br. Bánhidy Sándor (1824−1902) Nagyküküllő megye főispánja jogosultsága 1887-ben éledt fel. Duka Géza 

(1866/1867−1913) Temes és Torontál megyei birtokai révén, amelyeket részben anyjától, az 1891-ben elhunyt 

gr. Duka Emilné Karátsonyi Katalintól örökölt, részben vásárolt 1893-ban tudta igazolni a főrendiházi tagság 

gyakorlásához szükséges cenzus meglétét. Az egyházpolitikai tárgyalások során következetesen a kormány 

támogatójaként szavazott. A főrendiház tanácskozásain azonban a későbbiek során diplomáciai szolgálata, majd 

1910-től nemzeti munkapárti képviselősége miatt nem vett részt. (FI 1892−1896. 6. köt. 338. sz. 335.; Ogy. 

almanach 1910–1915., i. m. 265.) A Fiáth család régi nemesi, de csak 1874-től bárói rangú család volt. A rangot 

elnyert Fiáth Ferenc veszprémi főispán 1885 elején hunyt el. Fiatalabb fia, Pál (1850−1935) 1875-től a 

főrendiház tagja volt, de a cenzus bevezetésekor tagsági joga szüneteltetésére kényszerült, és csak 1915 végén 

tudta érvényesíteni jogosultságát. A cenzus teljesítéséhez felesége, Jankovich-Bésán Matild birtokainak 

földadója is beszámításra került. Fiáth Pál korábban, 1897 és 1906 között Fejér megye főispánja volt, 1927-től 

pedig az örökös jogú családok küldötteként haláláig helyet foglalt a felsőházban. (FI 1910−1918. 12. köt. 1184. 

sz. 19.; Ogy. almanach 1935–1940., i. m. 61.) Kemény Árpád (1866/1867−1941) tagsági jogát 1894-ben 

igazoltatta, összesen húsz birtoktest földadójának összesítésével. Kemény 1906-tól 1910-ig Alsó-Fehér megye 

főispánja volt. 1938-tól az örökös jogú családok által választott tagként tagja volt a felsőháznak. (FI 1892–1896. 

8. köt. 411. sz. 444.; Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 145.) Id. Nopcsa Elek (1848−1918), (id.) br. Nopcsa 

Ferencnek (1815−1904) Hunyad megyei főispánnak, Erzsébet királyné főudvarmesterének (1868–1894), a 

főrendiház élethossziglan kinevezett tagjának öccse volt. 1894–1897-ben az Operaház és a Nemzeti Színház 

kormánybiztosa majd intendánsa, közben 1887-től 1901-ig, majd 1905–1906-ban szabadelvű párti országgyűlési 

képviselő volt. 1875-től 1885-ig, majd 1909-től gyakorolta főrendiházi örökös tagsági jogát, amelynek 

igazolásához felesége, Żeleński Matild grófnő birtokai adója beszámítására is szükség volt. (FI 1906−1910. 15. 

köt. 673. sz. 317.; Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 146.) Piret-Bihain Lajosnak (1862−1910) 1893-ban, 

apjának, Piret-Bihain Bélának (1831−1915) három évvel később sikerült elismertetnie a főrendiházban ülés- és 

szavazati jogát. Már 1865-ben meghívást nyert, de 1885-ben a cenzust nem tudta teljesíteni. Apa és fia is 

feleségük (br. Orczy Leóna, gr. Károlyi Georgina) birtokai révén tudták csak elérni a 3000 forintos cenzust 

birtokaira is. (FI 1892−1896. 6. köt. 287. sz. 116.; FI 1892−1896. 21. köt. 986. sz. 8.) Uray Kálmán 

(1833−1904), akinek az apja által 1864-ben nyert bárói rangját 1875-ben erősítette meg az uralkodó, 1875-től, 

majd ismét 1896-tól gyakorolta főrendiházi tagságát. Felesége, br. Uray Ilona (akivel már 1874 óta házas volt) 

birtokai is kellettek ahhoz, hogy teljesíteni tudja a cenzust. Uray Bálint (1864−1926) jogosultsága 1906 

novemberében került igazolásra, de miután kiderült, hogy részvételi joga téves (hamis) adatokon alapul, és nem 

képes teljesíteni a földadó cenzust, 1908-ban törlését kérte a tagságra jogosultak sorából. (FI 1875−1878. 1. köt. 

44. sz. 278., FI 1892−1895. 17. köt. 862. sz. 189.; FI 1906−1910. 3. köt. 196. sz. 16., FI 1906−1910. 14. köt. 

638. sz. 179.) Az 1885-ben elhunyt (1874-től magyar báró) Wodianer Mór fia, ifj. Albert (1834−1913) 1865-től 

1887-ig kormánypárti képviselő. Az 1875−1878. évi országgyűlésre nyert először meghívást a főrendiházba, 

1888-tól főrendiházi jogát gyakorolta. Mór 1886-ban örökös főrendiházi tagságot nyert Albert nevű fivére 

(1818–1898) szintén 1888-tól. (FI 1875−1878. 1. köt. 2. sz. 13., FI 1887−1892. 2. köt. 90. sz. 1.; FI; Toth, A. 

Parteien, i. m. 339.) A Wimpffen család új főnemesi, grófi ága 1904:13. tc. útján nyerte el rangját és örökös 

tagsági jogát. A megadományozott Simon (1867−1925) és Szigfrid (1865−1929) anyjuk révén a fiágon ekkorra 

már kihalt br. Sina család leszármazottai voltak. Mindketten gyakorolták főrendiházi örökös tagsági jogukat. 

Előbbi 1907-ben ötvenezer, utóbbi 1912-ben csaknem harmincezer korona földadóról nyújtott be igazolást a 

főrendiháznak. (FI 1906−1910. 5. köt. 29. sz. 452−453.; FI 1910−1918. 11. köt. 515. sz. 385.) 
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1885-ben nem vagyoni okból, hanem azért nem igazolta tagsági jogát, mert nem volt teljeskorú 

férfi leszármazottja vagy az képviselő volt. Az elsőre példa a Hadik család (Hadik Béla 1885. 

áprilisi halálakor legidősebb fia 23 éves volt), a Hoyos család (Hoyos Miksa halálakor, 1883-ban 

legidősebb fia, Miksa csak kilenc éves volt), a másodikra a Wodianer család (az 1885 júliusában 

elhunyt Wodianer Mór fia, Albert több mint húsz éven át képviselő volt), mindkettőre pedig példa 

a Karátsonyi család (az 1885 szeptemberében elhunyt Karátsonyi Guidó Aladár fia 1884-től 

képviselő volt, a két fiatalabb testvér, Jenő és Kamilló pedig még nem volt teljeskorú). 

Az 1885-ben kimaradt, de később visszatérő családok felének biztosan volt a reform 

idején felnőtt férfi tagja. A családok több mint harmadánál ugyanaz a személy került vissza, aki 

már 1885 előtt is tag volt. Így már a főrendiházi reform előtt tagja volt a főrendiháznak gr. Török 

József, Karátsonyi Aladár, Lónyay János, Pongrácz Frigyes és Jenő, br. Fiáth Pál, Nopcsa Elek, 

Piret-Bihain Béla, Uray Kálmán, ifj. Wodianer Albert. Feltételezhetően fontos volt számukra a 

tagság ismételt elérése, ennek ellenére közülük egyedül csak br. Fiáth Pál (aki 1885 után több 

mint harminc évvel lett ismét tag) szólt hozzá a főrendiház tanácskozásaihoz, de ő is csak egyetlen 

alkalommal (1916-ban pártolta, hogy az országgyűlés Tisza István miniszterelnököt bízza meg a 

koronázáson nádorhelyettesként való közreműködéssel).2005 Bizottsági tagságot is csak Pongrácz 

Jenő (közgazdasági és közlekedésügyi bizottság, közigazgatási fegyelmi bíróság) és Nopcsa Elek 

(pénzügyi bizottság) vállalt. A Fiáth családból egyébként 1885-ben Pál öccse, Miklós választott 

tagként bent maradt a főrendiházban. Az 1885-ben kihulló, de később visszakerülő családok tagjai 

között csak ketten voltak, akik korábban, a reform előtt, habár nem volt tagságuknak jogi 

akadálya, nem kértek meghívót a főrendiházba (gr. Haller Jenő, Khuen-Belasi Henrik). A Mailáth 

család korábban születési jogon tag ágaiból 1885 után nem találunk egy személyt sem a tagok 

között, a család 1885 után főnemesi rangot nyert ága révén került vissza. Ebből az ágból azonban 

mind az öt testvér képes volt gyakorolni tagsági jogát, ami nem volt gyakori jelenség. Mailáth 

György és József a Mailáth Antal (1801−1873) alapította hitbizomány örököseiként, a többi 

testvér anyjuk, Prandau-Hilleprand Stefánia birtokai révén tudta teljesíteni a cenzust.2006 A 

Lónyay család 1871-ben és 1896-ban grófi rangot nyert ága egyaránt képviseltette magát a tagok 

között. 

A visszakerülő családok leszármazottainak csak mintegy harmada volt aktív a főrendiház 

tárgyalásain. Közülük gr. Hadik-Barkóczy Endre és br. Kemény Árpád fontos pozíciót töltött be: 

előbbi 1917 júniusától egy évig a főrendiház elnöke, utóbbi 1917 júliusától 1918 augusztusáig a 

ház egyik alelnöke volt. Hadik János 1912-től 1917-ig a főrendiházi mérsékelt ellenzék (a 

plénumon is igen aktív) vezetője volt. Az 1883-ban elhunyt Mailáth György főrendiházi elnök 

1885-ben grófi címet és főrendiházi tagsági jogot nyert öt fia közül négy, Gusztáv, György, István 

Géza és József a családi örökséghez méltóan a nyilvános üléseken és a bizottságokban folyó 

munkában is részt vállalt. Br. Hoyos Miksa anyja a szintén indigena br. Wenckheim családból 

származott, felesége pedig a Dunántúl egyik régi nemes családjának, az Inkey családnak 

leszármazottja volt. Hoyos Grazban végzett jogi tanulmányai után már Magyarországon, a 

mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémián folytatott tanulmányokat, amelyeket Somogy megyei 

birtokain gazdálkodva kamatoztatott. Élénken részt vett a Somogy megyei Gazdasági Egyesület 

tevékenységében, továbbá a Kaposvári Vasöntöde és Gépgyár Rt. igazgatóságának elnöke volt. A 

közgazdasági és közlekedésügyi bizottság tagja volt, és többször is felszólalt a főrendiházban.2007 

1912-ben „minden magyar mezőgazda” nevében a hazai agrárium érdekeinek védelmében szólalt 

fel, ellenezte a külkereskedelmi és külforgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről szóló 

                                                           
2005

 FN 1910−1918. 4. köt. 1916. dec. 20. (89. ülés) 288−289. 
2006

 Tisza Kálmán miniszterelnök felség-előterjesztése a Mailáth fiúk rangadományozása érdekében. [Bp.], 

[dátum nélkül, 1885. szept. 29. után]. MOL K26 1885-3155., 221. cs. 
2007

 FN 1910−1918. 2. köt. 1912. dec. 21. (36. ülés) 56.; FN 1910−1918. 5. köt. 1916. jan. 4. (74. ülés) 103. 
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törvényjavaslat megszavazását, mert attól tartott, hogy a kormány a neki adott rendkívüli 

felhatalmazással élve megváltoztatja a balkáni államokkal fennálló szerződéseket.2008 Tisza István 

híve volt, 1916-ban mégis interpellációban kérte számon a Tisza-kormány honvédelmi 

miniszterén, br. Hazai Samun a hadifogolytábor parancsnokságok nem egyöntetű eljárása által 

előidézett „zűrzavaros állapotokat”.2009 Hoyos a két világháború közötti időszakban is aktívan 

politizált, 1922-ben egységespárti programmal a kaposvári választókerületben mandátumot 

szerzett, majd 1931-től a felsőházban foglalt helyet mint az Országos Mezőgazdasági Kamara 

(amelynek elnöke volt) választott képviselője.2010 

Gr. Sigray Antal a bizottságok munkájában nem vett részt, azonban 1916−1917-ben kétszer is 

interpellálta a Tisza-kormányt a külügyi helyzettel kapcsolatban, a nemzeti egyetértés 

megteremtése érdekében támogatta a Wekerle-kormány a munkapárti követeléseknek megfelelően 

szűkített választójogi javaslatát.2011 Az országos politikában jelentős szerepet azonban csak majd 

később, a két világháború között, legitimista politikusként töltött be. Ekkor azonban a 

képviselőházba tette át politizálásának színterét, és csak 1939-ban tért vissza a felsőházba.2012 Gr. 

Ráday Gedeon ezzel szemben Tisza István híve volt, még főispánként 1916 végén Tisza 

nádorhelyettessé megválasztása mellett, 1917 elején, az Esterházy kormány kinevezésekor pedig 

Tisza politikája védelmében szólalt fel.2013 

A visszakerült bárói családok leszármazottai többnyire legfeljebb egy-egy bizottsági tagságot 

vállaltak (bizottsági elnök nem volt köztük). A bizottságokban kifejtett működésükre vonatkozóan 

nincs közelebbi adatunk, kivéve ifj. br. Wodianer Albertet, akiről tudjuk, hogy a delegáció 

oszlopos tagja volt. 

 

Fiági magszakadás miatti kihullás 

A főrendiház nyilvántartó könyvében az 1910-ben kezdődő országgyűlés második ülésszakáig 

jegyezték fel a fiági magszakadásokat, de itt csak azokat tüntették fel, akik gyakorolták örökös 

tagsági jogukat, és őket sem hiánytalanul. Az összes magszakadás száma a Családkönyvből 

állapítható meg, azonban ennek adatai is kiegészítésre szorulnak. Adatgyűjtésünk szerint 1885 és 

1918 között a főrendiházban örökös tagsági joggal rendelkező főnemes családok közül 33 

nemzetség (38 főnemesi ág) esetében következett be fiágon magszakadás.2014 A gróf Mailáth 

család nem halt ki, mert régebbi grófi ágának 1894. évi kihalása előtt kilenc évvel az uralkodótól 

már egy másik ág is grófi rangot nyert. Ferenc József a br. Maitényi család esetében két ágnál 

következett be fiágon magszakadás azonban a nemzetség nem halt ki.2015 A gr. Tisza családdal 

hasonló volt a helyzet, az uralkodó gr. Tisza Lajos kérésére annak 1898-ban bekövetkezett halála 

előtt egy évvel unokaöccseire, Istvánra, Kálmánra és Lajosra kiterjesztette a grófi címet és az 

                                                           
2008

 FN 1910−1918. 2. köt. 1912. dec. 21. (36. ülés) 56. 
2009

 FN 1910−1918. 5. köt. 1916. jan. 4. (74. ülés) 103. 
2010

 Ogy. almanach 1931–1936., i. m. 481−482.  
2011

 FN 1910−1918. 4. köt. 1916. okt. 2. (84. ülés) 249−250.; 4. köt. 1917. ápr. 14. (94. ülés) 354−355.; 5. köt. 

1918. júl. 31. (114. ülés) 200−202. 
2012

 Ogy. almanach 1935–1940., i. m. 364. 
2013

 FN 1910−1918. 4. köt. 1916. dec. 20. (89. ülés) 288.; FN 1910−1918. 4. köt. 1917. jún. 21. (95. ülés) 331. 
2014

 Források: Fh. évkv. 1907.; Családkönyv. MOL R 64 9. t. (az 1917-es rangemelések 1926-ban bejegyezve); 

az 1916 és 1918 közötti időszakra a Főrendiház iratai (FI 1910−1918.); Ballabás D.: Főnemesi rangemelések 

(1885 előtt kihalt, de az 1886:8. tc.-be bekerült családok) 
2015

 A Majthényi családnak négy ága szerepelt az 1886:8. tc.-ben, ezek közül 1901-ben fiágon kihalt az egyik ág, 

és ugyanekkor törlésre került a Családkönyvből (a magszakadás időpontjának megjelölése nélkül) egy másik ág 

is. A családnak két ága azonban továbbra is virágzott, ezen kívül 1905-ben újabb ág nyert bárói rangot és örökös 

tagsági jogot, 1907-ben pedig az uralkodó az 1901-ben kihalt ág rangját és jogosultságát a család egy másik 

ágára terjesztette ki. 
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örökös tagsági jogot.2016 A br. Wenckheim család 1913-ban kihalt (a Családkönyvből törlése 

hiányzik), a grófi ág azonban tovább élt. A kihalt főnemesi ágak közül kettő, a br. Wodianer 

család ifjabbik ága és a br. Zeyk család új volt az örökös tagsági jogú családok között. Az 

uralkodó (id.) Wodianer Albertet 1886-ban, Zeyk Józsefet 1896-ban részesítette bárói rangban és 

főrendiházi tagsági jogban, de előbbi 1913-ban, utóbbi 1914-ben bekövetkezett elhunytával fiágon 

ki is halt a család. 

A kihalt családoknak kb. 42%-ából (16 ágból) gyakorolta 1885 után örökös tagsági jogát a 

főrendiházban legalább egy családtag. 22 ágból viszont már senki sem.2017 Ezek közül 13 

családnak 1885 tavaszán a főrendiház tagságában még volt legalább egy leszármazottja, a reform 

után, 1885 őszén viszont már nem. A kihalt családok jelentős része tehát már 1885 előtt, illetve a 

földadó cenzus bevezetésekor kimaradt a tagok közül, a fiági magszakadás aztán a kihullást 

véglegesítette. 

 

1885 előtt tagsági jogot nyert, de a főrendiházban taggal nem rendelkező családok aránya 1918-

ban 

Az 1885 utáni magszakadásokat és a visszakerüléseket is számba véve, azt láthatjuk, hogy az 

1885 előtt örökös tagsági jogot szerzett családok közül 1918-ban még fiágon virágzott 171 család, 

amely közül 68 család 1885-ben (vagy már előbb) kimaradt a tagok közül és 1918-ig nem került 

vissza, habár még nem halt ki. Ehhez járult még az 1885 után kieső és 1918-ig vissza nem kerülő 

tizenegy család. Ezen adatok figyelembe vételével az 1885 előtt főnemesi rangot nyert, 1918-ban 

még fiágon virágzó örökös tagságra jogosult családoknak legalább 46%-a távolmaradásra 

kényszerült a főrendiházból. 

 

Főnemesek főrendiházi részvételi jogának megőrzése választás vagy kinevezés útján 

Az 1885-ben választott ötven tag négy kivételével a földadó cenzus teljesítésére nem képes 

születési jogon tag arisztokraták közül került ki. A választott tagok csaknem fele (24 személy) 

olyan főnemes volt, akinek családja a reform végrehajtása során kiesett az örökös tagok közül. A 

kéttucat főnemes 23 családból származott (a gr. Pongrácz családból ugyanis két családtagot is 

beválasztottak az ötven tag közé), ami azt jelenti, hogy az 1885-ben kimaradó 103 család több 

mint ötöde ilyen formában bent maradt a főrendiházban. Az, hogy a főrendiház reformja során a 

választott tagoknak csak kevesebb, mint fele került ki az örökös tagságból kieső családokból, azt 

bizonyítja, hogy a választásnál csak egyik szempont volt, hogy a vagyoni cenzust nem teljesítő 

családok közül minél több őrizhesse meg – legalábbis időlegesen – főrendiházi tagságát. A 

megválasztottak egyéni tulajdonságai (pl. korábbi főrendiházi aktivitása, népszerűsége akár 

társasági emberként) vagy rokoni kapcsolatai (pl. gr. Batthyány Elemér esetében) is 

befolyásolhatták, hogy rájuk esett a választás. 

Az élethossziglan kinevezett tagok kiválasztásában a kormány számára a fő szempont 

értelemszerűen nem egy-egy család „képviseletének” biztosítása, hanem egyes személyek egyéni 

érdemeinek megjutalmazása, illetve politikai megbízható tagok főrendiházba bejuttatása volt. 

Előfordult, 1891-ben gr. Szécsen Antal és gr. Keglevich István esetében, hogy a vagyoni 

képesítését vesztett főnemes nyert élethossziglani kinevezést, de az ő esetükben is a politikai 

tekintély (Szécsen), illetve megbízhatóság, hűség (Keglevich) került méltánylásra, nem a család 

tekintélye. Mindamellett azonban az 1885-ben kinevezett első harminc tag között négy olyan 

arisztokrata volt (br. Bombelles Károly, br. Nopcsa Ferenc, br. Nyáry Adolf, br. Simonyi Lajos), 

                                                           
2016

 MOL K26 1897-2477., 402. cs 
2017

 Az utóbbiak közül azonban a br. Mesznil család választott tag, a br. Dőry és a br. Simonyi család 

élethossziglan kinevezett tag révén mégis jelen volt 1885 után is a tagok között. 
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akinek családja a főrendiház reformja következtében kiesett az örökös tagságukat gyakorlók közül 

(a Bombelles és a Nopcsa családból azonban később volt örökös jogát gyakorló tag). Az 1888-ban 

kinevezett br. Dőry József, az 1912-ben kinevezett br. Roszner Ervin, valamint az 1917-ben 

kinevezett gr. Thoroczkay Miklós családjából 1885-ben senki sem volt képes teljesíteni a földadó 

cenzust.  

Összességében az 1885-ben kihulló családok valamivel több, mint egynegyede (27 család) 

jutott választás vagy kinevezés útján ideiglenesen részvételhez. Hétből azonban a későbbiek során 

sikerült vagyoni jogosultságát elismertetnie legalább egy családtagnak.2018 Voltak olyan családok, 

amelyek sorából választott és kinevezett tag is kikerült. Az 1885-ben az örökös tagságukat 

gyakorlók közül kihulló családok közül ilyen volt a gr. Nyáry és a br. Dőry család. Szintén 

találunk tagot a választott és a kinevezett főrendet is az 1885-ben az örökös tagok között 

bennmaradó családok közül a gr. Széchényi családból, illetve az Esterházy nemzetségből. 

A tizenegy zászlósúr és a két koronaőr között 1885-ben nyolc főnemesi rangú volt.2019 

Közülük gr. Bánffy Miklós főpohárnokmester és id. Vay Béla koronaőr nem teljesítette a földadó 

cenzust, de utóbbi a tiszáninneni református egyházkerület főgondnokaként tagja lett a 

főrendiháznak 1885 őszétől. Mint már említettük, Ballabás Dániel kutatásai alapján a későbbiek 

folyamán gr. Széchényi Gyula fő-ajtónállómester (1896-tól főlovászmester) is elvesztette vagyoni 

jogosultságát, ám ezt nem jelentette be a főrendiháznak.2020 A főrendiházban helyet foglaló 

katolikus főpapok között 1885 tavaszán gr. Forgách Ágoston volt az egyetlen magyar főnemes: ő, 

mivel sebenicói címzetes püspök volt, és a földadó cenzust sem teljesítette, 1885 őszén kiesett a 

tagok közül. 

 

13.3.4. Az indigena arisztokrácia 

Az indigena főnemesi nemzetségek tagsági joga és meghívása  

Az indigenatus (honfiúsítás) fogalma – érdemekért a magyar (rendi értelemben vett) nemzet 

sorába fogadás, nemesség adományozása – eredetileg pozitív jelentéstartalmat hordozott, az idők 

folyamán azonban bizonyos negatív mellékzöngét nyert a magukat nemzeti érdek képviselőinek 

vallók körében. Ennek kialakulása valószínűleg a 17. századra vezethető vissza, amikor az 

indigenatus uralkodónak tett szolgálatokért történő adományozása nagyobb mértéket öltött, 

miközben az uralkodó és a rendek közötti konfliktusok felerősödtek. A 17. század derekától a 

rendek többször is törvény útján igyekeztek biztosítani, hogy az indigenatus érvényességéhez a 

királyi kegyen kívül a rendek hozzájárulása is szükséges legyen.2021 Az óvintézkedések ellenére 

(vagy azok elégtelensége miatt) azonban megmaradt az indigenatus negatív konnotációja.2022 A 

dualizmus korában az indigena főnemesi családokkal szembeni politikai bizalmatlanság a 

                                                           
2018

 Gr. Mikes, Pongrácz, Török, br. Fiáth, Kemény, valamint gr. Bombelles, Nopcsa 
2019

 Id. Szőgyény-Marich László tárnokmester, Fratricsevics Ignác testőrkapitány és Szlávy József koronaőr nem 

volt arisztokrata. 
2020

 Ballabás D.: A főrendiházi cenzus, i. m. 256. 
2021

 Az 1687:26. tc., az 1715:23. tc. és az 1741:41. tc. előírása alapján a királynak a honfiúsításra kiválasztott 

személyt az országgyűlésen, a rendek közreműködésével kellett befogadnia, recipiálni, és a honfiúsításról 

törvényt kellett hozni. Az indigenának esküt kellett tennie a király iránti engedelmességre és Magyarország 

törvényeinek megtartására is. Ezután kapta meg az eskü szövegét is tartalmazó diploma indigenatust, melyért 

(hacsak a törvény ki nem mondta a díj fizetésétől való eltekintést) 1000, Mária Terézia uralkodásától 2000 

aranyat kellett fizetnie. M. katolikus lex. 5. köt., i. m. 299. 
2022

 A honfiúsított családokról kialakult egysíkú (és Ballabás Dániel kutatásai szerint az 1980-as évekig a 

történettudományban is uralkodó) felfogás, mely szerint az indigenák „a Habsburg uralkodók kiszolgálói” és „a 

magyar nemzet érdekeivel kevéssé azonosuló személyek”voltak (Ballabás D.: Indigena, i. m. 7.), az újabb 

kutatások alapján nem volt megalapozott. Így Szijártó M. István cáfolja, hogy az indigenák a 18. században az 

országgyűlésen a kormányzat embereiként léptek volna fel, szavaztak volna. Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 

186−188. 
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függetlenségi ellenzék sorain kívül is érzékelhető volt,2023 A magyarországi liberálisok egy része 

az uralkodó akaratát, illetve a bécsi konzervatív udvari körök működését feltételezték amögött, 

hogy az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásakor, 1883 végén−1884 

elején több mint húsz a főrendiház üléseit addig nem látogató, zömmel Bécsben élő indigena 

főnemes kért meghívót (köztük több Liechtenstein és Schwarzenberg herceg), számosan közülük 

meg is jelentek a főrendiházban, és a törvényjavaslat ellen szavaztak.2024 Ez magyarázatot ad arra, 

hogy Tisza miniszterelnök miért nem volt hajlandó az uralkodó kérése ellenére kiállni amellett, 

hogy a főrendiházi reformtörvény tegye lehetővé a magyar főrendiház-ausztriai Urak Háza kettős 

tagságot.2025 Az optálási kényszer bevezetése (a magyar nyelvtudás megkövetelésével együtt) a 

nemzeti érzés felé tett népszerű gesztus volt, egyszersmind megelőzte, hogy alkalom adtán 

indigenák mozgósításával az ausztriai konzervatív arisztokraták vagy a király a kormány által 

kontrollálhatatlan módon érvényesíthesse befolyását a főrendiházban. 

Mint Püski Levente rámutatott, az indigenatus intézményének köszönhetően a hazai 

arisztokrácia a 20. századra meglehetősen színes és eredetét tekintve összetett réteggé vált, 

melyben Európa legtöbb nemzete képviseltette magát. A társadalomtörténeti és genealógiai 

szakmunkákban az indigena családok (nemzetségek) 19. századi számáról több, egymásnak 

némileg ellentmondó adatot találunk. Az 1880-as években a sajtóban megjelent adat szerint 

                                                           
2023

 „[A]z indigénák magyarságát puszta jogi fikciónak ismerte mindenki, mégpedig olyan fikciónak, amely igen 

sok esetben gyűlöletes eredetű”. Apponyi A.: Emlékirataim, i. m. 137. 

„Voltak valamelyest közös kapcsolataink a bécsi társasággal. Mi fel-feljárogattunk az ottani lóversenyekre, ők 

pedig hozzánk jöttek látogatóba. Ám ezek az alkalmak elég ritkán adódtak, mert a hazafias gondolkodású 

magyarok általában nem szívesen vették, ha a bécsi udvar »mamelukjainak« nézik őket.” Károlyi M.-né: Együtt 

a forradalomban, i. m. 132−133. 
2024

 A főrendiházi tárgyalás idején hg. Friedrich zu Schwarzenberg kardinális, prágai érsek is Budapestre utazott, 

hogy „erősítést vigyen az ellenzéknek”. Valójában azonban, amint azt a Kölnische Zeitung megállapította, a 

törvényjavaslat támogatói („a liberálisok”) és ellenzői („a konzervatívok”) egyaránt felszólították az indigenákat 

szavazati joguk gyakorlására. (A külföld a főrendiházi szavazásról. Pesti Napló 1884. (35. évf.) jan. 16. (esti 

kiad.) (16. sz.) 1.) A törvényjavaslat második, 1884. januári tárgyalása előtt azonban − állítólag gr. Andrássy 

Gyula kérésére − a Bécsben élő indigenák nagy része távol maradt (mi hét ilyen személyt találtunk). (Mikszáth 

Kálmán: A főrendiházból. [1884. jan. 11.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 18. köt., i. m. 89−93.; Az 

osztrák főurak beavatkozása… Egyetértés 1884. (18. évf.) jan. 13. (13. sz.) 1.) A liberális tábort erősítette hg. 

Coburg-Koháry Fülöp (állítólag Rudolf trónörökösnek, Coburg sógorának és vadásztársának a hatására). Coburg 

a második szavazáskor a főrendiházban tábornoki díszegyenruhában gr. Andrássy Gyula mellett foglalt helyet, 

„mintha meg akarná mutatni, hogy az udvari tisztségviselők, akik a törvénytervezet ellen vannak, nem fejezik ki 

az egész udvar véleményét”. (Rudolf trónörökös szerepét kiemeli és a Neues Wiener Tageblatt 1884. január 13-

án megjelent tudósítását idézi: Hamann, B.: Rudolf, i. m. 277.)  

Gr. Tisza Kálmán miniszterelnök 1884. január 21-én kelt, lemondását az uralkodónak felajánló feliratában 

kormányának a külföldi eredetű, illetve az uralkodóhoz közelálló főnemesek megnyerésére irányuló 

próbálkozásáról így írt: „[amikor a törvényjavaslatot 1883 decemberében a főrendiház első ízben elvetette] 

ellenzői közül többen hivatkoztak arra, hogy ez által felségednek tettek kellemes dolgot. Ugyan ez volt legfőbb 

fegyverük azólta, mellyel táborukat növelték, és nem késtek hivatkozni arra is, hogy meg fogják mutatni, hogy 

olyanok, mint báró Edelsheim-Gyulai, kik helyzetöknél fogva még inkább függenek felséged parancsolatjától 

mint mások, nem fognak többé a törvényjavaslatra szavazni. Ezen jóslatuk teljesedését látták akkor, mikor folyó 

hó 10-kén b. Edelsheim nem vett részt az ülésben, és megkettőztetett erővel folyt a toborzás felséged 

legmagasabb intentióinak felemlítésével. Ily körülmények között vettem magamnak bátorságot arra, hogy 

rámutatva a helyzetre felségedet táviratilag megkérjem, hogy megengedni kegyeskedjék, hogy báró Edelsheim-

Gyulait a szavazásban részvételre ráhívjam. Felséged nem teljesíthette ezen kérésemet, és én kötelességszerűleg 

megnyugodtam felséged legmagasabb akaratában. Azólta, amit előre jeleztem, bekövetkezett. Általánossá lett a 

hit, hogy nem annyira felséged hű magyar kormánya egészében, de hogy annak elnöke nem bírja többé felséged 

bizalmát és támogatását.” Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL I 34, 2. d.  

Edelsheim-Gyulai Lipót (1826−1893) Leopold Wilhelm von Edelsheim néven Badenben született; miután 

nagybátyja, gr. Gyulai Ferenc 1866-ban adoptálta, magyar állampolgárrá vált, ezt követően 1882-ben nyert 

magyar bárói rangot. 1874-től lovassági tábornok és Magyarország főhadparancsnoka volt. 
2025

 Tisza a főrendiházi reform tárgyalásakor „nyíltan ellenezte” gr. Szécsen Antalnak (állítólag az udvari körök 

megbízásából) az optálás mellőzésére tett javaslatát. [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 27. (reggeli 

kiad.) (85. sz.) 1. 
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számuk a 250-et meghaladja,2026 ez, még ha az indigena nemzetségek családjainak ágait számítjuk 

is, túlzásnak tűnik, hiszen az 1865 és 1885 között a főrendiházba születési jogon meghívott 

családok száma alig volt több ennél. Pálmány Béla vizsgálata szerint 1790 és 1812 között 60, 

1825 és 1840 között további 83 külföldi eredetű család nyert törvény útján honfiúsítást, a 

történész azonban a korábbi adományozásokról és a 19. század első felében bekövetkezett 

magszakadásokról nem közöl adatot.2027 Számos korabeli véleménnyel ellentétben az indigenák, 

bár jelenlétük nem volt csekély mértékű, soha nem alkották a magyarországi arisztokrácia 

domináns részét. Vörös Károly szerint a magyar főúri rétegnek mintegy 25%-a tekinthető 

indigéniának, míg Vajay Szabolcs ezt a csoportot valamivel nagyobbra, mintegy 36%-ra tette.2028 

Ballabás Dániel kutatásai szerint 1848-ban 127 indigena főnemesi nemzetség (147 ág) volt 

Magyarországon.2029 Az adatok összevetését nehezíti, hogy a különböző szerzők mást-mást 

értenek indigena alatt (van, aki a külföldi eredetű nemzetségeket, van, aki az uralkodó által 

magyar főnemesi rangban részesítetteket, van, aki csak a törvényhozási úton a magyar 

főnemesség sorába fogadott családokat). Dolgozatunkban indigena alatt alapvetően azokat a 

családokat értjük, akik törvény által nyertek honosítást. Ennek oka az, hogy a főrendiházban 

örökös tagsági joggal rendelkező családokat törvénybe foglaló 1886:8. tc. is ezt a 

megkülönböztetést alkalmazta.2030  

Az 1886:8. tc. 92 indigena nemzetséget sorolt fel. Ezek egy része azonban vagy már 

kihalt, vagy a törvényben hibásan többször is említésre kerül. Számításunk szerint a törvény 

alapján ténylegesen 68 indigena nemzetség (84 ág) rendelkezett örökös joggal, ez az örökös jogú 

nemzetségek 29%-a volt. Figyelembe véve, hogy Vörös Károly számítása alapján az 1884. őszi 

tagságban a családok (nemzetségek) negyede volt indigena,2031 megállapítható, hogy 1884 őszén a 

tagságra jogosult honfiúsított nemzetségeknek kb. 15%-ából (tíz nemzetségből) egyetlen családtag 

sem nyert meghívást.2032 

                                                           
2026

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 11. (reggeli kiad.) (69. sz.) 1. 
2027

 Pálmány B.: A reformkori ogy.-ek almanachja, i. m. 35. 
2028

 Püski L.: Arisztokrácia a 20. sz.-i Mo-n. 1., i. m. 83.  

A Püski Levente által példaként említett családok közül nem törvény útján lett honosítva a Benyovszky család 

(régebbi letelepedése következtében), a Zelenka-Żeleński család (a bárói címet és az örökös tagsági jogot 

elnyerő Róbert már magyar állampolgár volt) és a Kaas család (1912-ban a magyar báróságot a főrendiházi 

tagsági jog nélkül nyerte el, és mindhárom megadományozott tagja magyar állampolgár volt). Ezek a családok 

tehát az általunk alkalmazott definíció szerint nem tekinthetők indigena főnemesi famíliának. 
2029

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1224.  

178 nemzeti főnemesi nemzetség. Ballabás D.: Indigena, i. m. 17. 
2030

 1848-ban és 1867 után nem születtek honfiúsítási törvények. Az 1848:3. tc. 8. §-a kimondta, hogy „a 

nemességnek […] az illető felelős magyar minister ellenjegyzése mellett, egyenesen Ő Felségét illeti”, vagyis a 

főnemesi rangadományozást (beleértve az indigenatus adományozását is) a rendi korszak terminológiáját 

alkalmazva nem „közlött” (az uralkodó és az országgyűlés által közösen gyakorolt, iura communicata), hanem 

közvetlenül az uralkodónak fenntartott (iura reservata maiestatica) jognak minősítette (pontosabban áttételesen, 

az ellenjegyző miniszter országgyűlésnek való felelősség útján volt „közlött” a jog, de a rangadományozásban a 

törvényhozás közvetlenül nem vett részt az 1885:7. tc. hatályba lépéséig). Az 1886:8. tc. szövege két 1867 után 

magyar, illetve a Magyar Korona országaira kiterjedő főnemesi rangot nyert külföldi eredetű nemzetség, a 

Bombelles és a Thurn-Taxis esetében azonban tartalmazta a magyar grófi méltóság elnyerésének (1880), illetve a 

hercegi rang Magyarországra való kiterjesztésének (1885. [április]) tényét, míg ugyanezt a nem törvényhozási 

úton a magyar főnemesek sorába emelt többi külföldi eredetű nemzetség esetében nem tette meg. Ezt figyelembe 

véve a Bombelles és a Thurn-Taxis nemzetséget is az indigenákhoz soroltuk. 
2031

 Vörös nem határozta meg, hogy a „család” fogalom alatt pontosan mit ért. A tanulmányában szereplő példák 

alapján valószínűsíthető, hogy a több rangfokozaton is főrendiházi tag nemzetségeket (Esterházy, Bánffy, Pálffy, 

Wenckheim) egy családnak tekintette, kivéve a Batthyány és Batthyány-Strattmann családot. 
2032

 Magasabb a meg nem hívott indigenák aránya, ha a főnemesi nemzetségek ágait tekintjük. Az 1886:8. tc. 

általunk javított felsorolásában az indigena nemzetségek 84 külön-külön rangemelt ága szerepel, ez az összes ott 

megnevezett főnemesi ág harmada. Ezek közül 1884 őszén húsz ágból, vagyis a külön-külön honfiúsított ágak 

csaknem negyedéből nem nyert leszármazott meghívást a főrendiházba. 
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Megvizsgáltunk az 1865 és 1884 között a főrendiházba meghívást nyert főnemesi 

családokat is. Ezen 243 nemzetség családjai között az indigenák aránya 30% volt. Az indigenák 

aránya az 1886:8. tc.-ben szereplő családok között és az 1865 és 1885 között meghívott családok 

tehát nagyjából megegyezett. A két csoport azonban nem volt teljesen azonos az 1865 és 1886 

között bekövetkezett magszakadások, rangemelések, valamint egyes részvételre jogosult családok 

1865 és 1885 között elmaradt meghívása miatt, és voltak olyan családok is, amelyek 1885 előtt 

meghívást kaptak, de az 1886:8. tc.-ben nem szerepeltek. Az 1865-től 1885 őszéig tartó 

időszakban magszakadás következtében nagyjából azonos arányban, kb. 10%-kal csökkent a 

nemzeti és az indigena családok száma (hét indigena, 17 nemzeti család halt ki), ugyanakkor az 

indigena családok száma rangadományozás révén a nemzeti családokénál feltehetően kisebb 

mértékben gyarapodott.2033 

 Ha a főrendiház közvetlenül a reform előtti tagságát, az 1884−1885 tavaszán meghívott 

famíliákat nézzük, a következőket láthatjuk. Vörös Károly megállapítása szerint az 1884-ben 

meghívott 205 főnemesi család (nemzetség) negyede, 50 család volt indigena.2034 Ha a 

meghívottakhoz hozzászámítjuk az 1884 ősze és 1885 tavasza között pótlólag meghívást 

nyerteket, akkor kismértékben módosulnak az arányok: a meghívott 205 család 30%-a, 62 család 

volt indigena.2035 A főrendiház közvetlenül a reform előtti tagságában a meghívott indigena 

családok aránya megközelítette az 1886:8. tc. alapján főrendiházi tagságra jogosult családokon 

belüli arányukat. 

Más arányokkal találkozunk, ha a meghívott személyeket, illetve a ténylegesen megjelent 

családokat vesszük figyelembe. Vörös Károly felhívta a figyelmet arra, hogy az indigena 

családokból származók aránya már 1885 előtt (vagyis a részvételi jog gyakorlását korlátozó 

intézkedések bevezetése előtt) a főrendiházi tagok között alacsonyabb volt, mint a honosított 

családok aránya a főnemesi famíliák között. Az 1884 szeptemberében meghívott családok 

negyede volt honfiúsított, a meghívott személyeknek ezzel szemben csak hetede származott 

indigena családból.2036 A történész ebből azt a következtetést vonta le, hogy az indigena családok 

már 1885 előtt is kevéssé igényelték érdekeik magyarországi képviseletét.2037 Ellentmondani 

látszik ennek az, hogy az indigenák aránya az 1865 és 1885 között meghívott családok a 

megjelent családok között is nagyjából 28% volt.2038 Megerősíteni látszik viszont Vörös állítását, 

hogy 1865 és 1885 között a meghívott indigena családok 29%-a maradt távol,2039 a nemzeti 

családoknak azonban csak 14%-a. Az indigena családok tehát felülreprezentáltak voltak a 

távolmaradók körében. A legnagyobb arányú az indigena hercegek és bárók, a legkisebb arányú a 

                                                           
2033

 Az 1886:8. tc.-ben szereplő 1848 után főnemesi rangadományozásban, illetve rangkiterjesztésben részesült 

nemzetségek közül kettőről feltételezhető, hogy megadományozott tagjai az uralkodói kegy elnyerésekor nem 

voltak magyar állampolgárok (gr. Bombelles, hg. Thurn-Taxis). 1867 és 1885 tavasza között ezzel szemben 

kilenc nemzeti család kapott főnemesi rangot. Ballabás Dániel kutatása szerint a fentiekhez járult még 32 

(zömmel 1848 és 1867 között adományozott) főnemesi cím megerősítése, illetve Magyarországra kiterjesztése. 

(Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1232.) Ezek között a külföldi származású folyamodók arányát nem 

ismerjük, csak annyit tudunk egy a magyar kormány számára 1874-ben összeállított jegyzékből, hogy 1849 és 

1867 között 52 „a Magyar Királyságban vagy annak társországaiban született személy” részesült főnemesi rang 

adományozásában. 1874-224-ME (eredetileg: 1874-1826-BM[E]), lelőhelye: MOL K 26 1874-62., 81. cs. 
2034

 Vörös megállapítását az 1884 őszén meghívott főnemesekre alapozta, eszerint az 698 meghívott arisztokrata 

hetede, 102 személy származott indigena családból. Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 400. 
2035

 Adott nemzetség azonos rangú ágait tekintettük egy-egy családnak. 
2036

 Ez az arány lényegesen a következő hónapokban sem módosult, ugyanis a pótlólag meghívást nyert 

személyeknek csak valamivel több mint harmada volt indigena. 
2037

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 400. 
2038

 Számításunk szerint összesen 151 nemzeti és 59 indigena famíliából mutatta vagy küldte be igazolásra 

meghívólevelét igazolásra, kért pótlólag meghívást, illetve szólalt fel vagy vett részt a név szerinti szavazásokon 

legalább egy családtag.  
2039

 A 77 indigena család esetében a hercegek közül megjelent 10, távol maradt négy, a grófok esetében 

megjelent 36, távol maradt 13, a bárók esetében megjelent 13, távol maradt öt család. 
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nemzeti hercegek és grófok távolmaradása volt.2040 A távolmaradás arányaiban mutatkozó 

különbségnek azonban az indigenák alacsonyabb érdeklődése mellett egy további, demográfiai 

oka is lehetett: a honosított nemzetségek jóval kevesebb tagot számláltak, mint „az ősi magyar” 

főnemesi családok.2041 Ez részben abból következhetett, hogy a 16−18. században honfiúsított 

családok jelentős része a 19. századra kihalt. Mivel az indigena családok jelentős része 

főnemesként rövidebb múltra tekinthetett vissza, mint a sok esetben több százados múlttal 

rendelkező nemzeti arisztokrata családok, ezért kisebb létszámúak voltak, kevesebb meghívható 

férfi tagjuk volt.  

Vörös Károly szerint a már a 18. század elején megindult folyamatot, amely a nem 

asszimilálódott indigenákat kiszorította a hazai politikai életből, a főrendiházi reform fejezte 

be.2042 A reform azon két intézkedése, amely az indigenák kimaradását a tagok közül leginkább 

előmozdította, a más állam törvényhozásában való tagság tilalma és a földadó cenzus bevezetése 

volt. A reform várható hatásával az indigenákra nézve a kortársak is tisztában voltak. A Pesti 

Napló 1885 tavaszán, már a törvényjavaslat főrendiházi nyilvános tárgyalása előtt közölt erre 

vonatkozóan számadatokat: „[A] mostani 897 tag közül 114-nek van beiktatott indigenátusa, ezek 

nagy része Magyarország polgára és állandó lakosa. Közülük a cenzusnak 24 felel meg, de ebből 

10–11 fő az osztrák törvényhozásnak is tagja lehetne.”2043 Az újság a nagyarányú kimaradást 

illetően nem tévedett, csak némileg túlbecsülte annak mértékét. A főrendiházban az örökös tagok 

között 1885 tavaszán 125 (az örökös tagok 17%-a), a reform végrehajtása után, 1885 őszén 27 

indigena (az örökös tagok 13%-a) arisztokrata foglalt helyet.2044 

 

Indigenák kiesése külföldi törvényhozási tagsági jog megtartása miatt 

Az 1885. évi reformtörvény 2. §-ának b) pontja előírta, hogy azon főrendiházi tagságra jogosult 

személyek, akik „egyszersmind a Monarchia más állama vagy bármely más állam 

törvényhozásában is bírhatnak üléssel és szavazattal”, ha a főrendiházi tagsági jog gyakorlásához 

szükséges vagyoni képesítéssel rendelkeznek, a magyar főrendiházban jogukat csak akkor 

gyakorolhatják, ha korábban úgy nyilatkoztak, hogy a tagsági jogot „személyükre nézve egyszer s 

mindenkorra kizárólag a magyar főrendiházban akarják gyakorolni”. A törvény azok számára, 

akik az 1884. évi országgyűlés első ülésszakának berekesztésekor már teljeskorúak voltak, a 

magyar miniszterelnökhöz beküldendő optálási nyilatkozat határidejeként az 1885. évi július 1-ét 

szabta meg. Azok számára, akik 1885 májusában 24. életévüket még nem töltötték be, azt írta elő, 

hogy majd a teljeskorúság elérését követő hat hónap alatt tegyenek optáló nyilatkozatot. Az 

optálás egész életre szólt, Tisza Kálmán miniszterelnök a képviselőházban ezt azzal indokolta, 

hogy ellenkező esetben előfordulhatna, hogy a több állam országgyűlésében tagságra jogosult 

személyek „még célzatosan is szereznének [Magyarországon] – nem mondom, hogy így lesz, de 

feltehető – , egy talán később ismét eladható birtokot azért, hogy oly ügyben szavazhassanak és 

dönthessenek itt Magyarország érdeke ellen, mely őket amott érdekli; de ha egyszer s 

mindenkorra, egész életére kell választani, ez az eshetőség elő nem állhat, és az, kit minden 

érdeke oda fűz, ki az ottani érdekeket akarja tekinteni, az nem fog úgy optálni, hogy ott zárja ki 

magát a törvényhozói befolyásból”.2045 A képviselőházi ellenzék nem látott az optálásban elég 

„erkölcsi, patrioticus garantiát” a magyar törvényhozást választó arisztokraták magyar nemzettel 

                                                           
2040

 A 174 nemzeti család közül megjelent a hercegi családokból mind a három, a grófi családok közül 76, míg 

négy távol maradt, a bárói családok közül megjelent 71, távol maradt 20. 
2041

 Pálmány B.: A Mo-i nemesség, i. m. 49. 
2042

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 402. 
2043

 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1885. (36. évf.) márc. 21. (reggeli kiad.) (79. sz.) 1. 
2044

 1885 tavaszán: 61, 1885 őszén: 18 indigena család. 
2045

 KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 23. (81. ülés) 367. 



408 

való „összeforrottságára”, „összetartására” és „együttérzésére”.2046 Irányi Dániel ezért azt 

indítványozta, hogy a teljeskorú indigenák csak abban az esetben lehessenek a főrendiház tagjai, 

ha „más államnak nem polgárai és az országban állandóan laknak”, de javaslata kisebbségben 

maradt a kormány optálást előíró elképzelésével szemben.2047  

Az optálási rendelkezés elsősorban a honosított arisztokratákat érintette, közülük is 

leginkább azokat, akik nem magyar főnemességgel is rendelkeztek, így más országok 

felsőházában is tagok voltak.2048 Mivel az indigena családok jelentős része az örökös 

tartományokból származott, a kettős törvényhozási tagság legtöbbször az ausztriai törvényhozás 

(Urak Háza, képviselőház)/magyar főrendiház viszonylatban merült fel. Az optálási szabályozás 

nem volt a Lajtán túlival szimmetrikus, Ausztriában ugyanis hasonló tilalom nem létezett. 

Tisza Kálmán a reform képviselőházi tárgyalásakor rámutatott, hogy a magyar főrendiházban 

örökös tagsági joggal rendelkező családok leszármazottai között tömegesen lehetnek olyanok, 

akik az ausztriai képviselőházának tagjai.2049 A miniszterelnök kijelentésével az optálási előírás 

jelentőségét igyekezett nyomatékosítani: valójában 1884 végén az ausztriai alsóházban 

mindössze nyolc olyan képviselő ült, akinek családja a magyar főrendiházban születési jogon 

tag volt, az 1916. végi tagnévsorban pedig nem találtunk ilyent.2050 

Az alábbiakban áttekintjük, hogy 1885-ben hogyan döntöttek a magyar és külföldi 

törvényhozási tagság választani kényszerülő főnemesek, és megvizsgáljuk azt is, hogy családjuk 

tagjai, leszármazottaik megtalálhatóak voltak-e a magyar főrendiház tagjai között. A főrendiház 

reformja idején hg. Lobkowitz Rezső (Rudolf Prinz von Lobkowitz) (1840−1908) a magyar 

főrendiház új tagjának számított, amennyiben csak 1884 elején kért meghívólevelét.2051 1885-ben 

úgy nyilatkozott, hogy törvényhozói jogát a magyar főrendiházban kívánja gyakorolni.2052 

Lobkowitz cseh eredetű családja az Ausztriában örökletes tagsági joggal bíró famíliák közé 

tartozott, azonban ő maga nem volt az Urak Háza tagja, a család másik ága, nagybátyja, Ferdinand 

Fürst von Lobkowitz (Ferdinand Josef, 8. kníže z Lobkowicz) (1797−1868), majd annak fia, 

Moritz (Mořic, 9. kníže z Lobkowicz) (1831−1903) gyakorolta a családból a tagsági jogot. Az 

1885:7. tc. azok számára írta elő az optálást, akik más országban törvényhozási tagsági joggal 

„bírhatnak”. A feltételes mód alkalmazását azzal magyarázzuk, hogy az ausztriai Urak Házában 

örökletes tagsági joggal rendelkező családokból (uralkodói adomány folytán tagsági jogban 

részesült főnemesi ágakból) mindig csak a nagykorú férfi leszármazottak közül a legidősebb („der 

grossjährige Häupter”), illetve a majorátus ura foglalhatott helyet örökletes tagként (az ausztriai 

1867:141. tc. 3. § alapján). Lobkowitz nyilatkozatának okát mégsem csupán a törvény betűjének 

pontos betartásában, hanem inkább abban látjuk, hogy ragaszkodott a magyar főrendiházi 

tagsághoz. Miután az 1870-es évek közepén Magyarországra vezényelték, megismerte az országot 

                                                           
2046

 Szilágyi Dezső hozzászólása. KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 23. (85. ülés) 365−366. 
2047

 KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 23. (81. ülés) 362. 
2048

 Elvileg előfordulhatott ugyanis, hogy magyar nemzeti főnemesi család sarja nyerjen Ausztriában örökös 

tagsági jogot vagy legyen a képviselőház tagja, bár erre az ausztriai törvényhozás 1885. évi tagságában nem 

találtunk példát. Az Urak Háza élethossziglan kinevezett tagjai között azonban 1885-ben volt egy magyar 

nemzeti családból származó főnemes. 
2049

 „[A] múlt évben [az izraelita-keresztény házassági törvényjavaslat tárgyalásakor] azon itt 

megéljenzett esemény történt, hogy egy törvényjavaslatot a főrendiház visszautasított, akkor a magyar 

főrendiházban szavazott olyan, aki nem ez osztrák Urak [H]ázának, hanem a Reichsratnak, az alsóháznak volt 

választottja, (Úgy van! Úgy van! a jobboldalon) ilyen pedig lehet nem öt-hat, hanem 100–120 is; az optio 

pedig kiterjed valamennyire. (Helyeslés a jobboldalon.)” KN 1884−1887. 4. köt. 1885. febr. 23. (81. ülés) 369. 
2050

 Staatshandbuch 1885. 2. köt., i. m. 66−73.; Staatshandbuch 1917., i. m. 366−370. 
2051

 FI 1881−1884. 7. köt. 569. sz. 385. 
2052

 MOL K 3 1885-312., 72. cs. 

Meghívólevelének kieszközlése a reform után: FN 1884−1887. 1885. dec. 1. ([a főrendiház reformját követő] 8. 

ülés) 23. 
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és lakóit. Bekapcsolódott a hazai társaséletbe, tagja lett a Nemzeti Casinónak.2053 A Vasárnapi 

Újság Lobkowitz magyar szimpátiája bizonyítékaként említette, hogy „[a]lig költözött le 

Erdélybe, megtanulta nyelvünket, háztartásához mindent magyar iparosoktól, magyar 

kereskedőktől szerzett be, s ami annak idején az egész országban kellemes meglepetést szerzett: 

beleegyezett 1889-ben abba is, hogy ezredének zenekara a március 15-diki ünnepélyen 

közreműködjék”.2054 A hetilap arról hallgatott, hogy Lobkowitz viszont budapesti 

hadtestparancsnokként 1894-ben megtiltotta, hogy akár a tartalékos tisztek is egyenruhában részt 

vegyenek Kossuth Lajos temetésén.2055 Az 1892. évi országgyűlési almanach szerint a herceg a 

főrendiház ülésein „szorgalmasan vesz részt és a fővárosi társadalom egyik lényeges 

tényezője”.2056 Az ülések látogatását azonban nem kísérte aktivitás, adataink sohasem szólalt fel. 

Az olasz szenátusban is tag hg. Odescalchi Livius László (Livio Ladislao Odescalchi) 

(1805−1885) a határidő lejárta után, 1885. szeptember 19-i keltezéssel tett hasonló nyilatkozatot 

(amit azonban a főrendiház elfogadott). 2057 Odescalchi, bár családi okból a magyar főrendiházban 

addig nem jelent meg (1865-ben felmentést kérve, később igazolatlanul),2058 meg kívánta tartani 

tagságát. Főrendiházi tagsági joga tényleges gyakorlására azonban nem került sor, ugyanis 1885. 

november 11-én elhunyt. Fia, Boldizsár (Baldassare Ladislao Odescalchi) (1844−1909) az olasz 

politikai életben vett részt, nem folyamodott magyar főrendiházi tagsági joga elismeréséért.2059 

Livius és Boldizsár házasságuk révén nem kapcsolódott a magyar arisztokráciához, előbbi 

felesége Sophie Katharina Branicka lengyel, utóbbié Emilia Rucellai olasz grófnő volt. Az 

Odescalchi nemzetség más, az itáliai törvényhozásban tagsági joggal nem rendelkező tagjai 

azonban korábban és később is tagok voltak a főrendiházban. Hg. Odescalchi Viktor (Livius 

féltestvére) (1833−1880) és Artúr (apai ágon Odescalchi Livius, anyai ágon gr. Batthyány Lajosné 

unokaöccse) (1836/1837−1925) az 1865−1869. évi országgyűlés elején megjelent a 

főrendiházban, Odescalchi Gyula (Artúr bátyja, 1848−1849-ben nemzetőr főhadnagy) 

(1828−1895) pedig 1875 májusában részt vett az elsőfokú királyi bíróságok újabb szervezéséről 

                                                           
2053

 Tüzérezred-parancsnokként 1875-től állomásozott Budapesten. 1876-ban ezredes lett, és miután 1878-ban 

hadtestparancsnokként részt vett Bosznia okkupációjában visszatért Budapestre. 1881-ben. gyalogsági 

dandárparancsnokként Görzbe helyezték át, 1882-ben altábornagyi kinevezést kapott, a következő évben 

Fiuméba vezényelték. 1886-tól a Kolozsváron állomásozó gyalogsági hadosztály parancsnoka volt, altábornagyi 

rangban. 1890-től 1905. évi nyugdíjazásáig mint hadtestparancsnok ismét Budapesten szolgált. 1891-ben 

valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki az uralkodó. 1899-ben budapesti hadtestparancsnok elődje (a 

különösen nyugdíjazása után Magyarországon szintén népszerű tábornok), br. Edelsheim-Gyulai Lipót özvegyét, 

Kronau Friderikát vette el feleségül. Pallas nagylex. 11. köt., i. m. 602.; ÖBL. 5. Bd., 262. - A Pallas nagy 

lexikona szerint 1875 után Lobkowitz „megszerezte a honfiúsítást, birtokot vásárolt Magyarországon”. A család 

azonban 1659-ben honfiúsítást nyert; Lobkowitz ekkor legfeljebb a magyar állampolgárságot szerezhette meg. 
2054

 Főúri esküvő. Vasárnapi Újság 1900. (47. évf.) márc. 4. (9. sz.) 135. 
2055

 Katona T.: Kossuth temetése, i. m. 20. 
2056

 Ogy. almanach 1892–1897., i. m. 71. 
2057

 ’Sennyey Pál a belügyminisztert arra kérte, hogy a herceg nyilatkozatának késedelmessége ellenére küldje el 

számára a királyi meghívólevelet, mivel a határidőt külföldön való tartózkodása miatt mulasztotta el. Tisza 

Kálmán válaszában ’Sennyeyt arról értesítette, hogy a meghívólevelet már kérése előtt kézbesíttette. Tisza 

Kálmán miniszterelnök ’Sennyey Pál főrendiházi elnöknek. Bp., 1885. szept. 21. 1885-50814-II-BM, lelőhelye: 

MOL K 5 1885-228., 14. cs. 
2058

 1797-ben Napoléon Bonaparte VI. Pius pápát a tolentinói békére kényszerítette, amely kimondta a pápai 

kormány megszűnését és súlyos hadisarccal sújtotta Rómát. A városba bevonuló francia hadsereg a római nemes 

családokon hajtotta be a hadisarcot. „A tönkretett Odescalchi család ekkor menekült magyarországi 

hercegségébe, a Szerémségbe […] Mikor Rómába visszatért a rend […] a család egy része Magyarországon 

maradt. De mikor Odescalchi László [1841-ben] feleségül vette Branicka Zsófia grófnőt, Nagy Katalin cárnő 

unokáját és vele óriási vagyont kapott, a feltétel az volt, hogy a család visszaköltözik Rómába. László itt 

második nevét, a Livio nevet vette fel.” Erba-Odescalchi S.: Testamentum. 2. köt., i. m. 275. 
2059

 „[Odescalchi] Boldizsár lelkesen az olasz egységesítési törekvések mellé állt, megbízásokat vállalt II. Viktor 

Emánuel szardíniai király szolgálatában […]. Politikai szerepet is vitt, képviselő és szenátor [volt].” Erba-

Odescalchi S.: Testamentum. 2. köt., i. m. 275. 
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szóló törvényjavaslat megszavazásában.2060 Gyula fia, Géza (1858−1937) a főrendiházi 

reformtörvény-javaslat tárgyalása idején folyamodott (sikerrel) meghívóért.2061 A főrendiház 

reformja utáni időszakban Artúr választott tagként, Gyula, Géza, Jenő Zoárd (Artúr fia) 

(1876−1917) örökös jogon volt a főrendiház tagja. Gyula 1861-ben, 1865 és 1869, valamint 1875 

és 1887 között a Határozati Párt, a Balközép, majd a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője 

volt. Rokoni szál kötötte ezen pártok vezéréhez, Tisza Kálmán, ugyanis felesége Degenfeld-

Schonburg Anna grófnő révén sógorságban állt vele. A pártklubban „hercegi Perikles” néven 

emlegetett Odescalchi Gyula2062 a képviselőházban nem beszédeivel tűnt ki, hanem a hölgyek felé 

irányuló figyelmével, Mikszáth Kálmán karcolatainak, tárcáinak visszatérő eleme volt a 

hölgykarzaton és a büfében folytatott udvarlásai feletti élcelődés.2063 

Odescalchi Artúr 1878 és 1884, majd 1886 és 1887 között függetlenségi párti, azt követően 

pártonkívüli képviselőként volt jelen a képviselőházban.2064 1883-ban egyik vezetője volt a 

bukovinai székelyeknek az al-dunai Pancsova környékére (kellően elő nem készített) 

„hazatelepítésének”. Szerémi álnéven történeti műveket publikált. Justh Zsigmond múltban élő 

személyiségként, egy oligarcha és Don Quijote keverékeként örökítette meg 

naplójegyzeteiben.2065 Gyula és öccse, Artúr nemcsak politikai pártállásában (és az ezt kifejező 

öltözködésében),2066 hanem felekezeti hovatartozásában is különbözött. Artúr ugyanis, hogy 

házasságot köthessen gr. Zichy Júliával (aki harmadik felesége lett), a családból elsőként a 

katolikus vallásról áttért az unitárius hitre.2067 Artúr első házasságából származó, legidősebb fia, 

Livius (1863−1938) a közép-európai főnemesség többes identitásának, illetve identitás-

változásának példája.2068 Livius, mintegy szembefordulva a magyar nemzeti kultúrához 

hangsúlyozottan kötődő apja szellemi örökségével,2069 Az 1920-as években a szlovákiai 

nemességet arra szólította fel, maradjon szülőföldjén, támogassa a csehszlovák államot, és az 

ottani nemesség szlovák eredetét hangsúlyozta.2070 

                                                           
2060

 FI 1865−1868. 1. köt. 10. sz. 18.; 17. sz. 44.; FN 1872−1875. 3. köt. 1875. május 13. (157. ülés) 355.  

Viktor neve 1866 márciusában a megjelenés alól felmentést kérők között is szerepelt. Valószínűleg királyi 

meghívólevele bemutatását követően távozott az országgyűlésről. FI 1865−1868. 1. köt. 17. sz. 49. 
2061

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 19. (25. ülés) 130. 
2062

 Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1883. dec. 5.]. In: Mikszáth K.: Cikkek, karcolatok. 17., i. m. 218. 
2063

 Mikszáth Kálmán: A büfé. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20., i. m. 197.; Mikszáth Kálmán: A t. 

Házból. [1883. jan. 17.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 15. köt., i. m. 70.; Mikszáth Kálmán: A t. házból. 

[1883. febr. 16.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 15. köt., i. m. 148.; Mikszáth Kálmán: A t. Házból. 

[1884. okt. 26.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 19. köt., i. m. 131.; Mikszáth Kálmán: A karzat. In: 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20., i. m. 165.; Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1886. okt. 12.]. In: Mikszáth 

K.: Cikkek és karcolatok. 23. köt., i. m. 138.; Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1887. ápr. 2.]. In: Mikszáth K.: 

Cikkek és karcolatok. 24. köt., i. m. 122. 
2064

 Mikszáth „a másik Odescalchyt”, Artúrt, amikor az a Függetlenségi Párthoz tartozott „vörös hercegként”, 

majd pártonkívüli képviselősége idején „rózsaszín hercegként” aposztrofálta. Mikszáth Kálmán: A t. Házból. 

[1883. jan. 17.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 15. köt., i. m. 70.; Mikszáth Kálmán: Fabiny napja. In: 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 22. köt., i. m. 241. 
2065

 „Arthur nagyon is egyszerű. Valaki, aki hercegségét komolyan veszi, azt hiszi, lovagkorban él még […] el 

van ragadtatva afelett, hogy úgy hiszi, akképpen él, mint az akkori lovagok, feudális nagyurak éltek. 

Tanulmányoz, de nem úgy, mint ahogy „mi” szoktuk, de olyan genre-ban, mint Faust és Kopernikus tették. […] 

Naiv, gyermekkedélyű ember […]”− írta róla Justh Zsigmond 1889-ben. Justh Zs. naplója, i. m. 452. 
2066

 „Akin a ruha gyermekkorában jól áll, arról már akkor bizonyos, hogy mameluk lesz, akin nem jól áll, 

kénytelen ellenzéki lenni. Lélekemelő példa erre a két Odescalchy[!] testvér. Gyula herceg a hetyke blúzaival, 

Artúr herceg a patkós csizmáival.” Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1883. febr. 22.]. In: Mikszáth K.: Cikkek, 

karcolatok. 15. köt., i. m. 163. 
2067

 Erba-Odescalchi S.: Testamentum. 1. köt., i. m. 228. 
2068

 Ablonczy B.: Őrzők, i. m. 59. 
2069

 Az apa értékrendjével való szembefordulást hangsúlyozza: Erba-Odescalchi S.: Testamentum. 1. köt., i. m. 

229.; Ablonczy B.: Őrzők, i. m. 53−59. 
2070

 1926 őszén a nemzetgyűlésben a felsőházi törvényjavaslat vitájában Szeder Ferenc szociáldemokrata 

képviselő többek között Odescalchi Livius Leng a zászló! Szózat a nemzetüktől elszakadt szlovákokhoz című 
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Az Odescalchi család tagjainak a főrendiházban kiemelkedően sok mentelmi ügye volt.2071 Az 

Odescalchiak közül egyedül Artúr szólalt fel a főrendiházban, két mellékes kérdésben.2072 

Végigtekintve az Odescalchi családtagokon, azt tapasztaljuk, hogy az 1751-ben indigenatust nyert 

Odescalchi Livius (1725−1805) unokája, Ince (1778−1833) volt az, aki Keglevich, majd Zichy-

Ferraris grófnővel kötött házassága révén megszilárdította a család magyarországi jelenlétét. 1867 

után életben levő mindkét fia (Livius László, Viktor) tagja volt a magyar főrendiháznak. Korán 

elhunyt harmadik fia, Ágoston (1808−1848) fiai (Artúr, Gyula) szintén országos szinten 

bekapcsolódtak a magyar politikai életbe, ahogy ezek fiai (Livius, Jenő Zoárd, illetve Géza) is. 

Ágoston itt felsorolt leszármazottainak többsége magyar nemzeti főnemesi családból (Zeyk, 

Erdődy, Zichy, Lónyay, Andrássy) választottak feleséget, kettőjüknek honosított, de magyar 

nemzeti érzelmű famíliából (Lo-Presti, Degenfeld-Schonburg) származó hitvese volt.2073 A 

házassági kapcsolatok tették lehetővé számukra, hogy a családi hitbizomány urán (Artúron) kívül 

más Odescalchiak is gyakorolhassák a főrendiházban tagsági jogukat 1885 után. 

 Hg. Windischgraetz Alfréd (Alfred [III.] August Karl Fürst zu Windisch-Grätz) 

(1851−1927) 1885 nyarán magyar főrendiházi tagságáról lemondó nyilatkozatot tett.2074 

Windischgraetz Alfréd osztrák főparancsnok (1787−1862) unokája már 29 éves korától megjelent 

a csehországi tartományi gyűlésen és örökös jogon az ausztriai Urak Házában. Ezen kívül a 

württembergi tartománygyűlésnek is tagja volt. 1875-től a magyar főrendiházba is meghívást 

nyert,2075 de figyelem csak akkor irányult jelenlétére, amikor 1884. január 14-én Róbert 

(1831−1913) másod-unokatestvérével együtt az izraelita-keresztény vegyesházassági 

törvényjavaslat ellen szavazott. A főrendiházi reform tárgyalásakor Lamberg Ferenc mellett ő volt 

a másik főrend, akinek nevében (talán a két főrend elégtelen magyarnyelv-tudása miatt) br. 

Walterskirchen Ernő a kettős tagság lehetőségének, mint a Magyarországot „Őfelsége többi 

országaihoz” „kölcsönös érdekben” csatoló „kapocs” „egyik történelmi kifejezésének” fenntartása 

mellett szólalt fel.2076 Lajtán túli politikai súlyát mutatja, hogy 1892-től az Urak Háza egyik 

                                                                                                                                                                                     
1925-ben megjelent könyvéból vett idézettel érvelt amellett, hogy a magyar(országi) nemesség nem tekinthető 

nemzetfenntartó elemnek. NgyN 1922−1926. 46. köt. 1926. nov. 9. (596. ülés) 270.  
2071

 A hatóságok Géza mentelmi jogának felfüggesztését 1901-ben párbaj, 1902 és 1904 között becsületsértés, 

Artúr mentelmi jogának felfüggesztését 1908-ban és 1918-ban összesen három rendbeli becsületsértés, Jenő 

Zoárd mentelmi jogának felfüggesztését 1913-ban útrendőri kihágás és gyorshajtás gyanúja miatt kérvényezték. 

Géza 1902−1904. évi ügyét kivéve a főrendiház eleget tett a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló 

kérelmeknek. FN 1896−1901 5. köt. 1901. máj. 14. (77. ülés) 132.; FN 1901−1905 1. köt. 1902. ápr. 28. (9. ülés) 

93. és FN 1901−1905 3. köt. 1904. máj. 21. (33. ülés) 11.; FN 1906−1910 3. köt. 1908. nov. 27. (39. ülés) 64.; 

FN 1910−1918. 3. köt. 1913. máj. 5. (41. ülés) 5.; FN 1910−1918. 3. köt. 1913. nov. 14. (49. ülés) 80.; FN 

1910−1918. 5. köt. 1918. ápr. 29. (110. ülés) 130.  

Artúrnak már képviselőként is volt mentelmi ügye, de 1880-ban a hamis vádfeljelentés miatti kiadatási 

kérelemnek a képviselőház nem tett eleget. KN 1878−1881. 10. köt. 1880. márc. 8. (219. ülés) 363−364.  

„Lobbanékony, haragvó és elfogult természete sok kalandba keverte. Provokálni próbálta József főherceget, 

megtámadta a hercegprímást és szenvedélyes természete miatt a század első évtizedeiben százkét személyes 

természetű pere volt.” – írta rokonáról az Odescalchi nemzetség egy másik, Artúrral rossz viszonyt ápoló ágából 

származó Erba-Odescalchi (eredetileg: Czecz) Sándor visszaemlékezésében. Erba-Odescalchi S.: Testamentum. 

1. köt., i. m. 228−229. 
2072

 1885-ben a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásakor azt javasolta, hogy a választott 

tagok (akár egyszeri lesz a választás, akár állandósul), a főrendiház tagjai között kerüljenek felsorolásra, ne 

pedig az átmeneti intézkedéseket felsoroló paragrafusok között. 1894-ben az állami anyakönyvezésről szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor kezdeményezte, hogy a szövegben az „utónév” szó (a német „Nachname” 

fordítása) helyett, ha már a „keresztnév” nem alkalmazható Mária egykori országában („regnum olim 

Marianum”), a „személynév” kifejezés szerepeljen. Mindkét javaslata leszavazásra került. 

FN 1884−1887. 1. köt. 1884. márc. 26. (28. ülés) 199.; FN 1892−1896. 4. köt. 1894. okt. 10. (68. ülés) 141. 
2073

 Az örökös nélkül elhunyt Viktor felesége francia, Johanna d’Orsay Grimaud volt. 
2074

 Tisza miniszterelnök átirata a főrendiház elnökségének. Bp., 1885. szept. 25. 1885-51000-II-[BM], 

lelőhelye: K 3 1885-236., 14. cs. 
2075

 FI 1875−1878. 1. köt. 44. sz. 279. 
2076

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 214. 
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alelnöke, 1897-től elnöke volt, egészen az intézmény 1918. évi megszűnéséig. Közben, 1893 

novemberétől 1895 júniusáig miniszterelnök volt, de kettős, osztrák német-cseh kötődése sem 

bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a koalíción belüli nemzeti ellentéteket elsimítsa. Gabriele von 

Auersperggel kötött házasságából született fia, Vince (Vincenz Alfred Prinz zu Windisch-Grätz) 

(1882−1913) korai halálával (öngyilkosságával) kihalt a család ezen ága.2077 

A család ifjabbik, hg. Windischgraetz Lajostól (Ludwig [I.] Prinz von Windisch-Grätz) 

(1830−1904) származó ága viszont Magyarország felé orientálódott.2078 Lajos hivatásos 

katonaként 1848−1849-ben a császári seregben harcolt, éppen apjánál Budán volt, amikor a 

tábornagy megkapta a hadvezetés alóli felmentését. A méltánytalannak tartott eljáráson 

felháborodva el akarta hagyni a hadsereget és Ausztriát,2079 és (fia visszaemlékezése szerint) a 

bécsi udvartól egész életében tudatosan távol tartotta magát.2080 Későbbi magyarországi 

letelepedésében talán ez is szerepet játszott. 1869-ben saját kérésére rendelkezési állományba 

helyezték. A következő évben feleségül véve gr. Dessewffy Valériát (gr. Dessewffy Emil 

[1814−1866] konzervatív politikus leányát) a magyar főnemességgel rokoni kapcsolatba került. A 

magyar ókonzervatívokkal apja révén feltehetően már 1848-ban kapcsolatba került, és ez a 

kapcsolat az 1850-es években kőszegi állomásozása idején kiteljesedett.2081 Az 1870-es években 

reaktiváltatta magát, 1876-tól Krakkóban volt hadosztály- majd hadtestparancsnok. 2082 1875-ben 

anyai nagynénjétől (özv. hg. Breczenheim Ferdinándné szül. Schwarzenberg Karolintól) 

megörökölte a sárospataki uradalmat.2083 Ezt követően a magyar főrendiházba kért meghívót,2084 

és az intézménynek 1904-ben bekövetkezett haláláig tagja maradt. „Mikor 1885-ben a főrendiház 

szerveztetett, és neki választania kellett az osztrák Urak Háza vagy a magyar főrendiház között, 

akkor ő az utóbbi mellett döntött, amivel a magyar állam és a magyar haza iránti ragaszkodását 

bizonyította” – mondta gr. Csáky Albin főrendházi elnök Windischgraetz halálakor,2085 azonban a 

főrendiház iratanyagában nem találtuk nyomát, hogy optáló nyilatkozatot tett volna. A főrendiház 

plenáris ülésein sohasem szólt hozzá, megoszlanak a nézetek arról, hogy tudott-e magyarul.2086 

Lajos azonos nevű fia (1882–1968) gyermekkorát részben apja krakkói, lembergi és bécsi 

állomáshelyén, részben a sárospataki uradalomban töltötte. Apja kívánságára magyar nevelést is 

kapott.2087 1920-ban megjelent visszaemlékezésében ősei közül egyaránt kiemelte Alfred 

Windischgraetz tábornagy nevét és azt, hogy anyja Dessewffy grófnő volt, „az ő atyja alapította 

                                                           
2077

 Wakounig, M.: Die Haltung der Adeligen zur Nation, i. m. 240. 
2078

 Hg. Windischgraetz Lajos Windischgraetz (I.) Alfréd negyedik fia volt, de az 1880-as évekre az ő ágán kívül 

már csak a legidősebb fiú, (II.) Alfréd ága virágzott fiágon. Stekl, H.−Wakounig, M.: Windisch-Graetz, i. m. 

300–301. 
2079

 Ludwig Windisch-Graetz’s Kindheit, i. m. 17. 
2080

 „Der Grundsatz meiner Vaters lautete: »Wir sind Diener des Kaisers und müssen für ihn unser Leben lassen, 

aber persöhlnlich muss man sich möglichst fern von der Dynastie und vom Hof halten.« Deshalb liess sich mein 

Vater auch nur selten bei Hof blicken und verzichtete auf Ausfertigung der Kämmererdiploms.” Windischgraetz, 

L.: Helden und Halunken, i. m. 71. 
2081

 Ludwig Windisch-Graetz’s Kindheit, i. m. 16–17.; Stekl, H.−Wakounig, M.: Windisch-Graetz, i. m. 

222−223. 
2082

 Ogy. almanach 1901–1906., i. m. 76–78. 
2083

 Az uradalom kiterjedése az első világháború előtt 12000 hold volt.  
2084

 FN 1875−1878. 1. köt. 1875. nov. 8. (10. ülés) 22. 
2085

 FN 1901−1905. 1. köt. 1904. márc. 26. (28. ülés) 125. 
2086

 Kiss Endre József megfogalmazása az sejteti, hogy igen (Kiss Endre József bevezetője: Egy főúri könyvtár, 

i. m. [1.]), a Windischgraetz család Országos Levéltárban található egykori sárospataki levéltárának (P 703 

Windischgrätz család, 1828−1943) leírása szerint nem (https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4717 

[2014.04.13.]).  

Künstlerné Virág Éva főlevéltáros 2014. augusztus 27-i szíves tájékoztatása szerint a sárospataki levéltár anyaga 

1956-ban súlyosan megsérült, jelenleg nem kutatható. 
2087

 A Windisch-Grätz család Magyar Országos Levéltárban található iratanyagának (P 703 Windischgrätz 

család, 1828−1943) leírása. (https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4717 [2014.04.13.])  

https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4717
https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?ID=4717
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Széchenyi Istvánnal együtt a Magyar Tudományos Akadémiát, egyébként egyik vezére a magyar 

ókonzervatív pártnak”.2088 A teljeskorúság betöltését követően 1906-ban a 16. huszárezredhez, 

Budapestre helyeztette át magát, ahol lehetősége volt a magyarországi politikai életben 

tevékenykedni és a birtokai közelében lenni. 1907-ben házasságot kötött gr. Széchényi Máriával, 

és ettől az évtől gyakorolta főrendiházi tagsági jogát is.2089 Választása kézenfekvő volt,2090 az 

Urak Házában az örökös tagsági jogot ekkor a családból unokatestvére, Artúr gyakorolta, 

Magyarországon viszont az apjától 1904-ben megörökölt birtokok révén az előírt földadó cenzust 

teljesíteni tudta. Windischgaetz nem látott kivetnivalót abban, hogy aktív tiszt létére (vagyis a 

katonai függelmi viszony ellenére) részt vegyen a törvényhozásban, sőt a pártpolitikai életbe is 

bekapcsolódjon, méghozzá ellenzéki oldalon, az Alkotmánypárt „kültagjaként”.2091 

Visszaemlékezésében mintha még büszke is lett volna visszás egykori helyzetére: „mint aktív 

huszárhadnagy beválasztottak a közösügyi bizottságba, […] ahol a katonai és külpolitikai 

kérdéseket tárgyalják, és én ott a hadügy- vagy a külügyminisztert interpellálhattam, anélkül hogy 

bárki ez ellen bármit felhozhatott volna”.2092 

A katonacsaládból származó Windischgraetzeket, úgy tűnik, a politikában is leginkább a 

haderővel kapcsolatos kérdések érintették meg. Windischgraetz (III.) Alfréd az Urak Háza 

elnökeként igyekezett távol maradni a pártpolitizálástól. 1903-ban mégis interpellációt intézett az 

osztrák kormányhoz, amelyben kijelentette, hogy a magyarországi hadvezetés a hadsereg egységét 

veszélyezteti a nemzeti követelésekkel szembeni engedékenységével.2093 Id. Windischgraetz Lajos 

a „soviniszta tendenciák” felerősödésétől tartva mindig is ellenezte a magyar vezényleti nyelv 

bevezetését.2094 Unokatestvérével és apjával szemben ifj. Windischgraetz Lajos a honvédségnél a 

magyar vezényleti nyelv és szimbólumok bevezetését szorgalmazta. A főrendiházban, a 

delegációban, sajtócikkekben és röpirat formájában egyaránt a nyilvánosság elé tárt követelését 

úgy hozta összhangba nagyapja kultuszával,2095 hogy azt hangoztatta, a nemzeti nyelv és 

szimbólumok bevezetése elengedhetetlen a Monarchia hadseregének ütőképesebbé tételéhez. Az 

1910-ben az éves újonclétszám megajánláshoz a főrendiház plenáris ülésén – egyébként 

egyedüliként – hozzászóló Windischgraetz Lajos kijelentette, hogy „egy néphadsereg sohasem 

lehet más, mint nemzeti”, „mert csak ennek útján tartható fenn és vihető keresztül a vasfegyelem”, 

ugyanakkor rámutatott, hogy csak az Ausztriával közös véderő és ennek fejlesztése révén tartható 

fent Magyarország nemzetközi hatalmi súlya. A honvédelmi minisztertől azt kérte, hasson oda, 

hogy „az új véderőtörvény a katonai kérdéseknek egyszer és mindenkorra való elintézését foglalja 

magába és a jövőben lehetetlenné tegye a fegyveres erő létét fenyegető folytonos parlamenti 

                                                           
2088

 Windischgraetz L.: Küzdelmeim, i. m. 10. – Összetett/képlékeny nemzeti identitása jelének tekintjük azt, 

hogy 1920-ban megjelent visszaemlékezése magyar nyelvű változatában az első világháború alatti 

magyarországi és ausztriai szólásszabadság összehasonlításakor a „mi, magyarok” szókapcsolatot használta, míg 

német nyelven ugyanabban az évben közreadott memoárjában ugyanarról írva a „wir in Ungarn” kifejezéssel élt. 

Windischgraetz L.: Küzdelmeim, i. m. 61.; Windischgraetz, L.: Vom roten zum schwarzen Prinzen, i. m. 126. 
2089

 FI 1906−1910. 7. köt. 356. sz. 4. 
2090

 „Ich war 1906 grossjährig [!] geworden und damit [!] Mitglied des Oberhauses im ungarischen Parlament.” 

Windischgraetz, L.: Helden und Halunken, i. m. 51−52. 
2091

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 79–80. - Windischgraetz ifj. gr. Andrássy Gyula bizalmasa volt. Az első 

világháború után így írt ifj. Andrássy Gyulához fűződő kapcsolatáról: „Atyámként, mesteremként becsültem 

Andrássyt, akinek gondolatkörében politikai nézeteim kifejlődtek; bámultam éles ítéletét, belátását, 

lovagiasságát.” Windischgraetz L.: Küzdelmeim, i. m. 44. - Károlyi Mihályné Andrássy Katinka emlékiratában 

mostohaapja, ifj. gr. Andrássy Gyula „rossz szellemének” nevezte hg. Windischgraetz Lajost, aki egyébként az 

1910-es évektől (későbbi) férjével, gr. Károlyi Mihállyal személyes és politikai konfliktusban állt. Károlyi M.-

né: Együtt a forradalomban, i. m. 255. 
2092

 Windischgraetz, L.: Helden und Halunken, i. m. 52. 
2093

 Stekl, H.−Wakounig, M.: Windisch-Graetz, i. m. 234. 
2094

 Wakounig, M.: Die Haltung der Adeligen zur Nation, i. m. 228. 
2095

 Károlyi Mihály és Windischgraetz Lajos 1911-es összeütközésére Károlyi utóbbi nagyapjára vonatkozó 

kijelentése miatt ld. Stekl, H.−Wakounig, M.: Windisch-Graetz, i. m. 235−236. 
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viszályok megújulását”.2096 Windischgraetz Lajos az első világháború alatt egyaránt aktív volt 

mint katona és mint politikus. Miután képviselői mandátumot szerzett, 1916 szeptemberében 

hosszú beszédben támadta a képviselőházban a katonai vezetés által a háború elejétől kezdve 

elkövetett hibákat. Hamarosan saját kérésére a lovassági vezérkarból elbocsátották és Erdélybe 

helyezték át, ahol gyalogos önkéntes alakulatot szervezett.2097 1918-ban a Wekerle-kormány 

közélelmezési minisztere lett. A forradalmi időszakban Svájcba emigrált. Magyarországra 

visszatérését követően, 1920 és 1922 között a legitimista párt nemzetgyűlési képviselője volt. A 

„magyar nemzeti érzésből” elkövetett frankhamisítása idején viszont már a fajvédőkhöz 

közeledett. A frankhamisítási ügy következtében politikai kalandorként elhíresült Windischgraetz 

1932-ben azonban „mint német birodalmi herceg” felvette a német állampolgárságot.2098 

Szintén a cenzust meghaladó földadót fizetett Magyarországon a kormány által 

összeállított jegyzék szerint hg. Metternich Richárd (Richard Klemens Fürst von Metternich-

Winneburg) (1829−1895),2099 gr. Waldstein Ernő (Ernst Franz Graf von Waldstein-

Wartenberg/Arnošt Antonín František de Paula z Valdštejna)2100 (1821−1904) örökös Urak Háza-

tag, gr. Chotek Ottó (Otto Ferdinand Graf Chotek von Chotkow und Wognin) (1816–1889),2101 gr. 

Lamberg Ferenc (Franz Emerich Graf Lamberg) (1832−1901),2102 gr. Mittrovsky Vladimir 

(Wladimir Graf Mittrowsky von Mittrowitz) (1914−1899),2103 gr. Trauttmannsdorff Nándor 

(Ferdinand Graf Trauttmannsdorff-Weinberg) (1825−1896)2104, a Herrenhaus élethossziglan 

kinevezett tagjai.2105 Ők azonban a határidő lejártásig nem jelezték, hogy a magyar főrendiházban 

kívánják jogukat gyakorolni, ennél fogva törlésre kerültek a tagok közül.2106 Utódaik közül sem 

került senki 1918-ig a főrendiház tagjai közé. 

Gr. Chotek Ottóval ellentétben öccse, gr. Chotek Rezső (Rudolf) (1822−1903) élete 

végégig megőrizte magyar főrendiházi tagságát (bár az országgyűlés munkájában 1885 után már 

nem vett részt).2107 Rezső „magyar nagyapja”, gr. Brunszvik József (1788−1825) országbíró budai 

házában nevelkedett. Iskoláit is Magyarországon végezte, majd Bács-Bodrog megye 

megbízásából br. Orczy Bélával Hollandiában tett tanulmányutat. Megyei aljegyzőséget vállalt, 

1848-ban a pesti országgyűlésen a főrendiházban korjegyző volt, 1885 előtt többször felszólalt a 
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 FN 1910−1918. 1. köt. 1910. aug. 4. (3. ülés) 12–13.  

Ez volt Windischgraetz első és utolsó beszéde a főrendiház plénuma előtt. 1910-ben a főrendiház korjegyzője 

volt, felszólalásában a ház egyik legfiatalabb tagjaként beszélt magáról.  
2097

 Windischgraetz L.: Küzdelmeim, i. m. 63−66. 
2098

 Életpályáját újabban ismerteti: Ablonczy B.: A frankhamisítás, i. m. 33–34. 
2099

 Metternich kancellár második házasságából származó fia, diplomata (1859 és 1871 között párizsi 

nagykövet). Rajta kívül nem volt 1861 és 1885 között senki más meghívva a főrendiházba a családból. 
2100

 Katonatiszt, aki Csehországban élt, mindkét felesége Schwarzenberg hercegnő volt. Nagy I.: Mo. családai. 

12. köt., i. m. 23. 
2101

 Anyja, gr. Brunszvik Henrietta révén örökölte Alsókorompa uradalmat. Utód nélkül hunyt el, a család 

szeniorja és urak házabeli tagja egy távolabbi ág leszármazottja, Rudolf Karl Chotek (1832−1894) lett. 
2102

 1880-tól a felső-ausztriai steyri hitbizomány tulajdonosa volt, többnyire alsó-ausztriai (ottensteini) birtokán 

tartózkodott. Magyarországon Győr megyében voltak a családnak birtokai (Ikrény és környéke). 

Unokatestvérével, Anna Gräfin von Lamberggel kötött házassága gyermektelen maradt. ÖBL. 4. Bd., i. m. 411. 

– A karintiai és krajnai eredetű Lamberg nemzetségből a reform előtt a főrendiház tagja volt még az Alsó-

Ausztriában birtokos Ottenstein ágból gr. Lamberg Henrik (1841–1929), az 1848. szeptember 28-án a pest-budai 

hajóhídon felkoncolt gr. Lamberg Ferenc altábornagy fia. Mint említettük, a Magyarországon nem honosított 

steyri ágból jogosulatlanul meghívást nyertek 1884-ben az ausztriai herceg (Fürst) Lamberg Gusztáv (1841–

1886) és osztrák grófi rangú fivérei, Károly (1845–1906) és József (1856–1904) is. Ők nem rendelkeztek 

jelentősebb birtokkal Magyarországon.  
2103

 Ld. fentebb a család jogosultságának kérdését. 
2104

 Diplomata, 1866 és 1872 között bajorországi, majd a Szentszéki követ. 
2105

 Az ausztriai Urak Háza örökös tagjait ld.: Lanjus, F.: Die erbliche Reichsratswürde, az élethossziglani 

tagokat felsorolja: Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 102─117. 
2106

 FI 1884─1887. 3. köt. 178. sz. 92−93., FN 1884─1887. 2. köt. 1885. okt. 8. (5. ülés) 16. 
2107

 Optálásról itt sincs adat. 
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főrendiház tárgyalásain. 1848-tól futtaki birtokán gazdálkodott. A cseh eredetű arisztokrata 

felesége a szintén indigena családból származó Khevenhuller-Metsch Mária grófnő volt. Szerém 

megyei uradalma révén virilis tagja volt a horvát országgyűlésnek is, de a tárgyalásoktól távol 

maradt.2108 Fia, ifj. gr. Chotek Rezső (1870−1921) már nemzeti főnemesi családból választott 

házastársat, 1895-ben Ráday Irma grófnőt (az ekkorra már elhunyt gr. Ráday Gedeon honvédelmi 

miniszter lányát) vette feleségül. 1897-ben sikeresen kérelmezte főrendiházi tagsági jogának 

elismerését.2109 1908-tól a közgazdasági és közlekedésügyi bizottság tagja volt.2110 Látható, hogy 

az Urak Háza tagságra kevésbé esélyes ágak leszármazottai választották a magyar főrendiházat, 

különösen abban az esetben, ha családi kötődésük is volt az országhoz. A családi kötődéshez 

egyes esetekben (pl. hg. Lobkowitz Rezső, gr. Chotek Rezső) érzelmi kötődés is társult. 

A főrendiház 1885 őszén csak tíz arisztokrata esetében regisztrált optálási nyilatkozatot 

vagy annak hiányát. Az 1884-ben a főrendiházba meghívott tagok sorában rajtuk kívül további 11 

olyan indigenát találtunk, aki ekkor az ausztriai Herrenhausnak is tagja volt.2111 Emellett 1884 

végén − mint említettük − az ausztriai Reichsratnak nyolc Magyarországon örökös tag 

arisztokrata családból származó képviselője volt,2112 akik közül azonban csak négy volt 1885 

elején a magyar főrendiháznak is tagja.2113 Ezen összesen 13 főnemes2114 közül azonban 1885 

nyarán egy sem tett optáló nyilatkozatot. A nyilatkozat elmaradását a főrendiház elnöksége 

esetükben nem regisztrálta, feltehetően azért, mert a 13 személy egyike sem szerepelt a cenzust 

teljesítő tagok 1885. májusi listáján, noha ez. Gr. Berchtold Zsigmond (Sigismund Graf von 

Berchtold) (1834−1900), gr. Harrach János (Johann Nepomuk Graf von Harrach, Jan Nepomuk z 

Harrachu) (1828−1909) és hg. Liechtenstein Alajos (Aloys Prinz von und zu Liechtenstein) 

(1846−1920) esetében valószínűleg indokolt lett volna.2115 Hg. Liechtenstein János szintén 
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 Ogy. almanach 1901–1906., i. m. 83. 
2109

 FI 1896−1901. 2. köt. 103. sz. 361. 
2110

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 86. 
2111

 A Herrenhaus örökös tagjai: hg. Kinsky Nándor (Ferdinand Bonaventura Fürst Kinsky) (1834−1904), hg. 

Liechtenstein János (Johann II., Fürst von und zu Liechtenstein) (1840−1929), ennek öccse és utóda 

Liechtenstein trónján, hg. Liechtensten Ferenc (Franz I., Fürst von und zu Liechtenstein) (1853−1938), hg. 

Schwarzenberg János Adolf (Johann Adolf II. Fürst zu Schwarzenberg) (1799−1888), hg. Trauttmansdorff 

Károly (Carl Prinz von Trauttmansdorff-Weinsberg) (1845−1912), gr. Althann Róbert (Michael Robert Graf von 

Althann Freiherr auf der Goldburg zu Murstetten) (1853−1919), gr. Berchtold Zsigmond (Sigismund Graf von 

Berchtold) (1834–1900) – aktuálisan Reichsrat-képviselő; gr. Harrach János (Johann Nepomuk Graf von 

Harrach, Jan Nepomuk z Harrachu) (1828−1909) – aktuálisan Reichsrat-képviselő; br. Walterskirchen Ernő 

(Ernst Wilhelm Edler Herr von Walterskirchen, Freiherr zu Wolfsthal) (1829−1891). Althann egyidejűleg, 1883-

tól a porosz Urak Házának is tagja volt. (Chronik des preussischen Herrenhauses, i. m. 150.)  

Az ausztriai Urak Háza élethossziglan kinevezett tagja volt gr. Crenneville-Folliot Ferenc (Franz Folliott de 

Crenneville) (1815−1888) és gr. Seilern Károly (Karl Maximilian Graf von Seilern und Aspang) 

(1825−1905). 
2112

 Georg Fürst Czartoryski, Aloys Prinz von und zu Liechtenstein, Adolph Joseph Fürst zu Schwarzenberg, 

Ernst Fürst zu Windisch-Grätz, Sigismund Graf von Berchtold, Johann Graf von Harrach, Christian Graf von 

Kinsky, Friedrich Carl Graf von Kinsky. Staatshandbuch 1885. 2. köt., i. m. 66−73. 
2113

 Hg. Liechtenstein Alajos, gr. Berchtold Zsigmond (Urak Háza-tag is), gr. Harrach János (Urak Háza-tag is), 

hg. Windischgraetz Ernő. Csak Harrach volt régebb óta (1872-től) főrendiházi tag, a többi három 1884 elején 

folyamodott meghívóért.  
2114

 Gr. Harrach János és Berchtold Zsigmond egyidejűleg a magyar főrendiház, a Reichsrat tagja és a 

Herrenhaus (szünetelő részvételi jogú) örökös tagja volt. 
2115

 Gr. Berchtold Zsigmond az 1890-es évek elején nejével együtt 4561 kataszteri holdat birtokolt. Az 1897-ben 

megjelent gazdacímtár szerint 5126 kataszteri hold tulajdonosa volt. (Magyarország nagybirtokosai, i. m. 14.; 

Gazdacímtár 1897., i. m. 56., 112.)  

Gr. Harrach János birtokában Magyarországon az 1890-es évek első felében több mint hatezer kataszteri hold 

földterület (ebből több mint négyezer hold szántóföld) volt (Mo. 11.; Gazdacímtár 1897., i. m. 96.), ő azonban a 

csehországi politikai, gazdasági és kulturális életben és a Reichsratban fejtett ki tevékenységet. Házasságai révén 

is a cseh és az osztrák-német arisztokráciához kötődött (első felesége Marie Markéta z Lobkowicz, második 

felesége Maria Theresia von Thurn-Taxis volt). ÖBL. 2. Bd., i. m. 190−191.  
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rendelkezett Magyarországon földbirtokkal. 2116 Lehetséges, hogy ő is elérte volna a földadó 

cenzust, de esetében a tagság döntő akadályát az a főrendiház újjászervezése óta érvényesülő 

közjogi felfogás képezte, hogy más államban ténylegesen uralkodó hercegek annak tagja nem 

lehetnek.2117 Liechtenstein János 1858-tól Liechtenstein – a Monarchiával vám-, majd 

valutaunióban álló, ám szuverén – hercegség uralkodója volt.2118 A többi nyolc arisztokrata neve 

viszont nem szerepel a 100 kataszteri holdnál nagyobb birtokkal rendelkező magyarországi 

birtokosok 1897-ben közreadott gazdacímtárában. 

A törvény előírása szerint pedig 1885-ben nemcsak a fenti 13 személynek kellett volna 

nyilatkoznia arról, hogy melyik törvényhozásbeli tagságot választják, hanem mindazon teljeskorú 

főnemeseknek, akik nemzetségük Magyarországon országgyűlési részvételi jog adományozása 

mellett honfiúsított ágából származtak. A magyar főrendiházban elviekben tagságra jogosult, de a 

reform előtt tagságukat nem gyakoroló indigenáktól egyetlen nyilatkozat sem érkezett be. A 

fordított esetre (Ausztriában elviekben jogosult, Magyarországon a reform előtt tagságát 

gyakoroló főnemes) hg. Lobkowitz Rezső esete az általunk ismert egyetlen példa. Az optálások 

elmaradásának akkor lett volna jelentősége, ha a nyilatkozást elmulasztók a későbbiek folyamán 

főrendiházi tagságuk igazolását kérvényezik, erre azonban nem került sor, aminek oka a 

megfelelő magyarországi birtok és a főrendiházi részvétel iránti érdeklődés hiánya egyaránt 

lehetett. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a főrendiházba meghívott nemzeti családból 

származó magyar főnemesek közül is volt egy tagja 1885-ben a Herrenhausnak: br. Mecséry 

Károly (Carl Freiherr von Mecsery) (1804−1885. december) élethossziglan kinevezett tag. 

Mecséry nem kötődött a magyarországi alkotmányos rendszerhez (1860 és 1865 között birodalmi 

belügy- majd rendőrminiszter volt, 1865-től nyugalomba vonulásáig, 1869-ig Stájerország 

helytartója, és 1863-tól kinevezett tagként foglalt helyet az Urak Házában),2119 1871-ben mégis 

meghívólevelet kért a magyar főrendiházba.2120 A későbbiek folyamán azonban nem vett részt az 

intézmény munkájában. Mivel ő sem teljesítette a magyar főrendiházi tagság gyakorlásához 

szükséges cenzust, tagsági jogának kérdése nem került napirendre. Fia, ifj. br. Mecséry Károly 

1883 szeptemberében folyamodott meghívóért,2121 de 1885 után már őt sem találjuk a magyar 

főrendiház tagjai között.2122 Ifjabb Károly halálával pedig 1901 végén fiágon kihalt a család, 

törlésre került a Családkönyvből. 

Összefoglalva az eddigieket: összesen 21 olyan személyt találtunk, aki 1884 őszén−1885 tavaszán 

mind a főrendiháznak, mind az ausztriai Urak Házának vagy az ausztriai képviselőháznak tagja, 

                                                                                                                                                                                     
Hg. Liechtenstein Alajos (1846−1920) (hg. Liechtenstein János és Ferenc unokafivére) Arad megyében 5681 

kataszteri hold (erdő)birtokkal rendelkezett. (Gazdacímtár 1897., i. m. 420.). Ő azonban Ausztriában fejtett ki 

politikai tevékenységet. Bécsben élt, az 1880-as években Karl Lueger bécsi antiszemita politikussal állt szoros 

kapcsolatban, 1891-től 1911-ig a Keresztényszocialista Párt képviselője volt a Reichsratban. Csak 

leánygyermekei voltak. ÖBL. 5. Bd., i. m. 203−204. 
2116

 Hg. Liechtenstein János magyarországi birtokai nagyságára nézve egymásnak ellentmondó adatokat 

találtunk. A Magyarország nagybirtokosai című kiadvány alapján 5372 kataszteri hold birtokkal rendelkezett, az 

1897-ben megjelent gazdacímtár szerint 5293 kataszteri hold tulajdonosa volt, de ebből 3459 holdat más 

tulajdonostárssal közösen birtokolt Komárom megyében. Az 1911-es gazdacímtárban viszont mindössze 167 

hold erdőbirtok tulajdonosaként szerepel. Mo. nagybirtokosai, i. m. 12.; Gazdacímtár 1897., i. m. 88.; 

Gazdacímtár 1911., i. m. 507. 
2117

 A tilalmat az 1885:8. tc. nem tartalmazta, de a gyakorlatban érvényesült. Ld. Széll Kálmán belügyminiszter 

átiratát gr. Csáky Albin főrendiházi elnöknek. 1901. márc. 12. 15252-I-BM[E], lelőhelye: MOL K 3 1901-129., 

39. cs. 
2118

 A herceg télen rendszerint Bécsben, nyáron eisgrubi kastélyában (Morvaország) élt. Pallas nagylex. 11. köt., 

i. m. 506. 
2119

 Hof- und Staatshandbuch 1885.; ÖBL. 8. Bd., i. m. 180. 
2120

 FN 1869−1872. 2. köt. 1871. szept. 26. (124. ülés) 298. 
2121

 FN 1881−1884. 2. köt. 1883. szept. 27. (80. ülés) 3. 
2122

 Az 1897. évi gazdacímtár tulajdonosok szerinti mutatójában nem található Mecséry nevű birtokos. 
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és magyar közjogi szempontból egy kivételével indigena főnemes volt. A 21 arisztokrata közül 

azonban – mint láttuk – csak tízről állapította meg a főrendiház, hogy eléri a magyarországi 

tagsághoz szükséges adócenzust. Közülük senki sem választotta a magyar főrendiházi tagságot 

(mint említettük, az ausztriai arisztokraták közül egyedüliként a magyar felsőházba optáló hg. 

Lobkowitz Rezső nem volt tagja a Lajtán túli törvényhozásnak). 

Somogyi Éva a morvaországi származású osztrák Berchtold családot hozza fel példaként 

arra, hogy generációról generációra is változhatott az ausztriai vagy a magyar törvényhozási 

tagság előnyben részesítése. A birodalmi és csehországi német, cseh, francia és magyar 

felmenőktől származó, Magyarországon, Cseh- és Morvaországban egyaránt birtokkal rendelkező 

gr. Berchtold Zsigmond (Sigismund Graf von Berchtold) (1834−1900) a történész megállapítása 

szerint az ausztriai törvényhozást választotta.2123 Mint említettük, Berchtold Zsigmond neve a 

cenzust teljesítők 1885. májusi listájában nem szerepelt, és nincs adatunk arra nézve, hogy később 

vagyoni képesítésének elismerését kérte volna, noha (1893. évi adatok alapján) több mint 4500 

hold birtokkal rendelkezett Magyarországon.2124 Berchtold azonban a Lajtán túli politikai életben 

fejtett ki tevékenységet, aktívan politizált a morvaországi tartománygyűlésben, a Taaffe-kormány 

idején Reichsrat-képviselő és ebben a minőségében a morva középpárt egyik megalapítója volt, 

egyébként pedig az Urak Házában gyakorolta tagsági jogát. Felesége Josef Graf 

Trauttmannsdorff-Weinsberg diplomata lánya volt.2125 A magyar főrendiházba meghívólevelet 

csak 1883 végén−1884 elején, az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalása 

idején kért.2126 A család azon ága egyébként, amelyből Berchtold Zsigmond származott, a Királyi 

könyvek és az 1886:8. tc. alapján nem volt jogosult a főrendiházi tagságra. Az, hogy Berchtold 

Zsigmond nem volt az 1751-ben törvényhozás útján elnyert indigenatus örököse, nem képezte 

akadályát annak, hogy 1884-ben meghívót kapjon: a bizottság ugyanis feltehetően abból indult ki, 

hogy korábban azonos nevű, magyar érzelmű atyja is meghívást nyert már. Id. Berchtold 

Zsigmond (1799−1869) először az 1839−40. évi országgyűlés idején jelent meg a magyar 

felsőtáblán, majd 1848−1849-ben is részt vett az országgyűlésen.2127 Az 1848-as magyarországi 

forradalommal szimpatizáló id. Berchtoldot az 1850-es évek közepén felségárulás vádjával a 

buchlovi várban letöltendő életfogytiglan házi őrizetre ítéltek, az országgyűléseken ezt követően 

nem vehetett részt. 1861-től neve az igazolatlanul távollévő főrendek között szerepelt; valószínű, 

hogy 1869-ben bekövetkezett elhunytáról a főrendiház csak évekkel később szerzett tudomást, 

ezért szerepelt még a neve 1875-ben is a meghívottak között. Hugo Hantsch id. Berchtold 

Zsigmond magyar nemzethez való kötődésének gyökereit arra vezette vissza, hogy a gróf 

fiatalkorának jelentős részét anyai nagyanyjánál, született Serényi grófnőnél öltötte, és miután tőle 

jelentékeny birtokot örökölt, bekapcsolódott a Trencsén megyei közéletbe. Hantsch emellett 

magyar nemzeti érzésének bizonyítékát látta Berchtold gazdag magyar könyv- és 
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 Somogyi É.: A m. honos diplomaták, i. m. 189−190. - Hasonló Hugo Hantsch értékelése: „Vor die 

Entscheidung gestellt, sich als Ungar oder Österreicher zu bekennen, zog er Österreich vor. In seiner Jugend war 

er bei Festen der ungarischen Gesellschaft gern in der ungarischen Magnatentracht erschienen. Als aber 

Koloman von Tisza das Gesetz einbrachte[!], wonach die Mitgliedschaft des ungarischen Parlaments 

unvereinbar war mit der Zuhörigkeit zu einem anderen Parlament, bekannte er sich ohne Zögern zu Österreich.” 

Hantsch, H.: Berchtold. 1. Bd., i. m. 7−8. 
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 Magyarország nagybirtokosai, i. m. 14.  

Az 1897-ben megjelent gazdacímtár szerint 5126 kataszteri hold tulajdonosa volt. Gazdacímtár 1897., i. m. 56., 

112. 
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 FI 1869−1872. 19. köt. 823. sz. 317–318.; Hantsch, H.: Berchtold. 1. Bd., i. m. 7−8. 
2126

 FI 1881−1884. 7. köt. 471. sz. 212. 
2127

 Pálmány Béla id. Berchtold Zsigmond életrajzi adatai között hozza a család 1751. évi honfiúsítását, ennek 

ellenére a „nemzeti” családok leszármazottai között szerepelteti. 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 1083. 
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éremgyűjteményében is. A családnak a cseh arisztokráciához fűződő kapcsolatait Ludmilla 

Vratislav z Mitrovic grófnővel kötött házassága erősítette. 2128 

A Berchtold nemzetségből 1865 és 1885 között a két Zsigmondon (Berchtold Lipót 

apján és nagyapján) kívül még öt személy kapott meghívólevelet a főrendiházba. Ők a család 

másik, 1751-ben honosított ágából származtak: Berchtold Antal, három fia és Berchtold László. 

A meghívottak közül hárman, Antal (1796−1875), ennek legidősebb fia, Richárd (1837−1906) 

és László (1829−1885) jelent meg.2129 László 1875 és 1882 között jobboldali, mérsékelt, illetve 

egyesült ellenzéki képviselő, majd 1883 és 1884 között Nyitra megye főispánja volt. Berchtold 

Antal középső fia, István (1840−1865) már az 1865. évi országgyűlés összeülte előtt elhunyt. 

Antal legfiatalabb fia, Artúr (1843−1929) 1872-től 1875-ig a Deák-párt, majd a Jobboldali 

Ellenzék országgyűlési képviselőjeként igazoltan maradt távol. 1884 őszén négy családtag nyert 

meghívást a főrendiházba: (ifj.) Berchtold Zsigmond, Artúr és bátyja, Richárd, valamint László 

(főispánként is). László egészségi állapota azonban ekkorra már megromlott, 1884 nyarától 

Döblingben ápolták, ahol 1885 áprilisában elhunyt.2130 Közvetlenül a reform után a Berchtold 

családból csak Richárd volt tag, akinek országgyűlési almanachbeli életrajza büszkén hirdette, 

hogy a család 18. századi honosítása óta „teljesen megmagyarosodott”, és akinek felesége gr. 

Bánffy Miklós főajtónállómester Erzsébet nevű leánya volt. Ő Nógrád megyei (nagyoroszi) 

uradalma révén 1885-ben szerepelt a cenzus teljesítésére képes főrendek között.2131 1890-ben 

Füleken élő öccse is sikerrel folyamodott örökös tagsági jogosultságért horvátországi 

nagybirtoka révén.2132 Később azonban tagsági joga szüneteltetésére kényszerült: 1896-tól 1901-

ig szabadelvű párti programmal országgyűlési képviselő volt, 1902-től pedig azért, mert miután 

moszlavianai uradalma bírói árverés alá került, megszűnt vagyoni képesítése.2133  

1900-ban, ifj. Berchtold Zsigmond fia, Lipót (Leopold von Berchtold) (1863−1942) 

meghívási kérelme elbírálásakor sem merült fel, hogy az 1886:8. tc. szerint nem jogosult a 

meghívásra. Berchtold Lipót felesége 1893-tól Károlyi Ferdinanda magyar grófnő (gr. Károlyi 

Alajosnak, a Monarchia londoni nagykövetének leánya) volt, aki jelentős magyarországi 

birtokokat és kapcsolatokat hozott a házasságba. Berchtold osztrák nevelést kapott, rosszul beszélt 

magyarul, élete nagy részét diplomáciai szolgálatban, Bécsben, illetve buchlovicei birtokán 

töltötte, csak 1918 után telepedett le Sopron megyei birtokán, Peresznyén. 1900-ban, amikor atyja 

halálát követően a Herrenhaus és a főrendiházi tagság közötti választás elé került, mégis a magyar 

főrendiházba kért és kapott meghívót. Választását életrajzírója, Hantsch azzal magyarázta, hogy a 

politikus kiterjedt magyarországi birtokokkal rendelkezett, és felesége népes rokonsága révén 

szoros kapcsolatban állt a magyar nemességgel (Hantsch mellékesen megemlíti Berchtoldnak a 

dekoratív magyar díszruha iránti vonzalmát). Kettős állampolgárságát azonban ezt követően is 

megőrizte.2134 Berchtold 1900-es döntése szerepet játszhatott abban, hogy amikor Ferenc József 

1912-ben kinevezte Monarchia külügyminiszterének, magyarnak tekintette. Ezt mutatta, hogy 

mivel a közös miniszterek közül mindig csak egy lehetett magyar, Berchtold kinevezésével 

egyidejűleg Burián pénzügyminiszternek távoznia kellett – hiába hangoztatta Berchtold, hogy 
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 Hantsch, H.: Berchtold. 1. Bd., i. m. 6.  

Id. Berchtold Zsigmond pályáját és magyar kapcsolatait ismerteti: Deák E.: A morvaországi gróf Sigmund 

Berchtold, i. m. passim 
2129

 Id. Berchtold Zsigmond (1799−1869) távolmaradásának okát már említettük. A főrendiház 

nyomtatványaiban nem szerepel, hogy ifj. Berchtold Zsigmond (1834–1900) bemutatta-e az 1884 elején kért 

meghívólevelét. 
2130
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rosszul tud magyarul, és osztrák nevelésben részesült. Miniszteri kinevezését követően sikerrel 

fejlesztette magyarnyelv-tudását, bár teljesen folyékonyan ezután sem beszélt magyarul.2135 

Nem találtuk nyomát annak, hogy Berchtold Lipót a teljeskorúságot elérve, 1887-ben 

nyilatkozott volna, hogy a magyar főrendiházi tagságot választja;2136 noha, mint Lobkowitz 

Rezső kapcsán említettük, az 1885:7. tc. 2. §-ának megfelelően a teljeskorúság elérését követő 

fél év alatt mindazoknak nyilatkozniuk kellett, akik más állam törvényhozásában a tagságnak 

akár csak a lehetőségével is rendelkeztek.2137 A főrendiház irományaiban és nyilvántartásában az 

1886 és 1918 közötti időszakból azonban csak egyetlen ilyen optáló nyilatkozatra találtunk 

utalást, 1902-ben gr. Kinsky Ferenc (František Josef Kinský) (1879−1975) chlumetzi 

(csehországi) lakos juttatott el Széll Kálmán belügyminiszterhez ilyen nyilatkozatot. Széll a 

nyilatkozatról a törvény előírásának megfelelően értesítette a főrendiház elnökét, gr. Csáky 

Albint.2138 A miniszterelnökség és a főrendiház nem tudta nyomon követni azt, hogy az érintett 

főnemesek tettek-e optáló nyilatkozatot, mert ez a magyar (és ausztriai) arisztokrácia teljeskorú 

férfi tagjairól olyan rendszeres nyilvántartás vezetését feltételezte volna, amire nem 

vállalkozhattak (Szerencs próbálkozása 1900 és 1907 között magánkezdeményezés volt).  

A törvény azon intézkedése, amely a 24. életév betöltése utáni fél éven belülre írta elő a 

nyilatkozattételt, nem volt életszerű. Az Urak Házában az örökletes tagság nem a teljeskorúság 

elérésével, hanem csak akkor lépett életbe, amikor az addigi családfő elhunytával az illető 

leszármazott vált a legidősebb férfi családtaggá (illetve ha a család hitbizománnyal rendelkezett, 

a majorátus birtokosává). Az örökletes tagsági jog tehát mindig csak a család egy-egy tagját 

illette (kivéve, ha a nemzetség több ága külön-külön örökletes tagsági jogot nyert, illetve 

élethossziglani kinevezés útján is lehettek további családtagok is Herrenhaus-tagok). A magyar 

főrendiházban viszont elvben legalább is minden örökös tagsági jogú főnemesi család 

valamennyi férfi leszármazottja rendelkezhetett tagsági joggal a teljeskorúság elérésétől fogva, a 

gyakorlatban azonban csak akkor, ha teljesítette a cenzust. Nem volt törvényszerű, hogy az 

arisztokraták 24. életévüket betöltésével egyidejűleg teljesítsék a magyar főrendiházi tagsághoz 

szükséges adócenzust: gyakran csak később, atyjuk halála után, az örökség átvételét követően, 

vagy házasságkötésük után rendelkeztek a tagsági jog gyakorlásához elégséges birtokkal. A 

fentiekből következően előfordulhatott, hogy a teljeskorúságot elérő arisztokratának olyan 

helyzetben kellett (volna) optálási nyilatkozatot tennie, amikor jó eséllyel (még) sem a magyar, 

sem az osztrák felsőházban nem volt jogosult tagsági joga gyakorlására. Ehhez járult még, hogy 

a magyar főrendiházba optálás nemcsak minden más ország felsőházában, hanem 

képviselőházában való tagságról is egy életre szóló előzetes lemondást jelentett (volna) a 

pályájuk legelején álló főnemesek számára. 

A személyek után nézzük meg a családokat is! 1884-ben az Urak Házában örökletes 

hellyel rendelkező családok (nemzetségek) között 21 Magyarországon indigenatust nyert 

nemzetség volt, ami az 1886:8. tc.-ben szereplő indigena nemzetségek negyedét jelentette. Ezen 

családok közül tizenhétnek legalább egy leszármazottja 1885 tavaszán aktuálisan a magyar 
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gyakorolhatják, ha aziránt, hogy ezen jogot személyükre nézve egyszer s mindenkorra kizárólag a magyar 

főrendiházban akarják gyakorolni […] nyilatkozatot tesznek.” 1885:7. tc. 2. § b) pont. 
2138

 MOL K 3 1902-902., 42. cs.  

Az 1885:7. tc. 2. § b) pontja alapján a miniszterelnöknek a beérkezett optáló nyilatkozatot, ha az országgyűlés 

együtt volt, a nyilatkozat vételétől számított, ha nem ülésezett, akkor összejövetelétől számított nyolc nap alatt a 

főrendiház elnökével közölnie kellett. 
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főrendiháznak is tagja volt (de nem minden esetben ugyanaz a személy, aki az Urak Házának).2139 

A főrendiház reformjának küszöbén a Magyarországon az örökös főrendiházi tagsági joggal 

rendelkező honfiúsított családoknak tehát negyede a Monarchia mindkét felsőházában örökletes 

tagsági jogot gyakorolt.2140 A 21 nemzetség közül, amely 1884-ben Ausztriában és 

Magyarországon is örökös tagsági jogra jogosult volt, 1865 és 1885 között a magyar főrendiházba 

19 nemzetség tagjai kaptak meghívót.2141 Ezen meghívott nemzetségek közül az Auersperg, a 

Khevenhüller-Metsch, a Metternich, a Creneville-Folliot nemzetség, valamint a Kinsky nemzetség 

hercegi leszármazottai kivételével minden családnak legalább egy tagja megjelent a magyar 

főrendiházban. A 19 nemzetség közül hét a korszakban először (és többnyire utoljára) 1883 

végén, 1884 elején, az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásának idején 

jelent meg, és a Liechtenstein családnál is ez adta meg az alkalmat arra, hogy több családtag 

meghívót kérjen. Ezeknél a megjelent családoknál a magyar főrendiház iránti érdeklődés 

korlátozottságát (esetleg magyarnyelv-tudásuk elégtelenségét) mutatja azonban, hogy 1861 és 

1885 között közülük csak a Chotek, a Waldstein és a Walterskirchen családból szólalt fel 

főrendiházban egy-egy személy.2142  

A 21 nemzetség közül a főrendiházi reformot követően, az 1885 őszén a magyar 

főrendiházban csak a Berchtold, Chotek, Thurn-Taxis és Windischgraetz családból találunk egy-

egy leszármazottat az örökös tagok sorában. A létszámcsökkenés azonban náluk is megfigyelhető 

volt, hiszen az országgyűlés elején még négy Berchtold, két Chotek és öt Windischgraetz kapott 

meghívást. A 21 arisztokrata nemzetség közül a fent említett négyen, továbbá a gr. Hoyos 

családon kívül a későbbiek során, 1885 és 1918 között senki sem gyakorolta magyar főrendiházi 

tagsági jogát. A Berchtold, a Chotek, a Hoyos, a Thurn-Taxis és a Windischgraetz család tagsága 

azonban 1918-ig tartósnak bizonyult.2143 

 

Indigenák kiesése1885-ben vagyoni okból 

Adataink alapján az 1885 őszén a magyar főrendiházból kimaradt 52 indigena család2144 közül 

mindössze öt kihullásában játszott szerepet az optálás bevezetése (hg. Metternich, gr. Lamberg, 

gr. Mittrowsky, gr. Trauttmansdorff, gr. Waldstein).2145 De még ezen családok kimaradása sem 

tulajdonítható egyedül az optálás bevezetésének: a gróf Lamberg családnak például 1885 tavaszán 

még négy tagja volt főrendiházi tag, közülük az optálás csak egy személyt érintett, a többi három 
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 Althann, Chotek, Harrach, Kinsky, Liechtenstein, Lobkowitz, Metternich, Porcia, Schönborn, 

Schwarzenberg, Starhemberg, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Waldstein, Walterskirchen, Wilczek, 

Windischgraetz. - További négy nemzetség (Auersperg, Hoyos, Khevenhüller-Metsch, Paar) az 1886:8. tc. 

alapján a főrendiházi tagságra jogosult családok közé tartozott, de 1885 tavaszán a magyar felsőházban nem ült 

örökletes tagja, csak az Urak Házában. 
2140

 Az említett családokon kívül az indigena Czartorisky, Crenneville-Folliott, Lamberg, a Mittrowsky és 

Seilern nemzetségnek, valamint a törvénnyel nem honosított, de szintén külföldi eredetű Apfaltrern 

nemzetségnek a Herrenhausban 1884-ben csak kinevezett tagja volt, Magyarországon azonban ezek a családok is 

a születés alapján tagságra jogosultak sorába tartoztak. A Serényi család magyar „nemzeti” főnemesi család volt, 

az 1879-től az Urak Házában kinevezett tagként helyet foglaló gr. Serényi Alajos (1812−1893) azonban a 

magyar főrendiházban nem volt tag. ÖBL. 12. Bd., i. m. 187. 
2141

 A Hoyos és a Paar nemzetség magyar főrendiházi örökös tagsági jogát az 1886:8. tc. tartalmazta, azonban 

1865–1885 kötött ezekből a családokból nem nyert senki meghívást.  
2142

 1885 után a főrendiházban rajtuk kívül felszólalt az 1865 és 1885 között meg nem hívott Hoyos család egy 

leszármazottja is indigena, de az ausztriai Urak Házában nem tag családok tagjai közül a Migazzi, Pallavicini és 

Odescalchi család egy-egy leszármazottja. 
2143

 Az 1910. évi tagságban is megtalálható volt ezeknek a nemzetségeknek egy-egy tagja. 
2144

 1865 és 1885 tavasza között összesen 77 indigena család nyert meghívást, közülük hét még a főrendiházi 

reform előtt kihalt, az 1885 őszi tagságban már csak 18 honfiúsított család foglalt helyet. Ha az 1885 tavaszán 

meghívott családtaggal rendelkező indigenákat tekintjük, akkor 62 család közül 44 hullott ki a reform nyomán. 
2145

 Az optálás elmaradása miatt kieső gr. Chotek Ottó és az ausztriai törvényhozást választó hg. Windischgraetz 

Alfréd családjából a két arisztokrata távozása után is maradt egy-egy tag a magyar főrendiházban 1885 őszén. 
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kizárólag a földadó cenzus nem teljesítése miatt maradt ki a tagok közül. Kijelenthetjük tehát, 

hogy a több mint félszáz honosított család döntően a földadó cenzus nem teljesítése miatt maradt 

ki.2146 Vörös Károly szerint a főrendiházi reform ezen a téren a honfiúsított családokat fokozottan 

sújtotta. Mint említettük, Vörös számításai szerint az 1884-ben meghívott családok negyede volt 

indigena, az örökös tagságra jogosult családok körében kb. 30% volt a honosítottak aránya. A 

reform végrehajtásakor a főrendiházból kimaradó családok között az indigenák aránya ennél 

valóban magasabb, kb. 40% volt. Ennél is jobban érzékelteti az indigenák kimaradásának 

mértékét az az adat, hogy míg 1865 és 1885 tavasza között az indigena családok több mint 70%-

ából gyakorolta legalább egy személy főrendiházi tagsági jogát, addig 1885 őszén családjaik 

(nemzetségeik) kb. kétharmadából senki sem volt jogosult az örökös tagsági jog gyakorlására. A 

csökkenés különböző mértékben érintette az egyes rangfokozatokat. A főrendiházban megjelent 

indigena hercegi családok száma az 1865 és 1885 közötti időszakhoz viszonyítva hétről négyre 

csökkent, azonban ezzel együtt is a főrendiházban tagságukat gyakorló hercegek között 

többségben maradtak az indigenák. Vörös Károly a grófi és bárói rangfokozatnál a reform után az 

indigenák „szinte már teljes hiányát” állapítja meg. Adatai szerint az 1884-ben meghívott 35 

indigena grófi család kevesebb mint fele, 15 család volt képes teljesíteni valaki a cenzust, az 5 

honfiúsított bárói családból viszont senki sem.2147 Az arányokon nem sokat változtat, de pusztán a 

történeti hűség kedvéért megjegyezzük, hogy a cenzust teljesítő főrendiház tagok 1885. májusi 

listájában mégis szerepelt egy indigena báró, Wenckheim Viktor.2148 A kötött birtok földvagyon-

megtartó erejét mutatja, hogy a főrendiházban 1885 őszén részvételi jogát megőrző 18 indigena 

család közül hét rendelkezett Magyarországon hitbizománnyal, további kettő pedig 1886 és 1890 

között kapott engedélyt az uralkodótól annak alapítására.2149 

Ballabás Dániel a 19. század közepén virágzó indigena főnemesi nemzetségek (mintegy 

másfélszáz család) honfiúsításának időpontját vizsgálva megállapította, hogy „a dualizmus 

időszakának indigena főnemesi nemzetségeit így nem annyira I. Lipótnak vagy III. Károlynak, 

hanem I. Ferencnek és V. Ferdinándnak köszönhette a magyar társadalom”. Ha azonban az 

1886:8. tc.-ben szereplő indigena családok közül szemügyre vesszük az 1885-ben még 

ténylegesen létezőket (fiágon nem kihaltakat), azt láthatjuk, hogy az indigena családok (az azonos 

rangú ágakat egy családnak tekintve) 41%-a már a 18. században honosítást nyert, és csak a 

második helyen állnak a 19. században honosítottak (35%), míg a legalacsonyabb a 17. században 

indigenatust nyert családok aránya (24%) volt.2150 Az 1885-ben kimaradt családok között szintén 

a 18. században honfiúsítottak voltak a legtöbben, de szorosan követték őket a 19. században 

indigenatust nyertek (37% és 35% ). 
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 A kimaradás további oka lehetett az érdektelenség (bár jogosult volt, de nem reklamált, hogy nem került bele 

a cenzust teljesítők névjegyzékébe), illetve az, hogy 1885-ben nem volt a családnak teljeskorú férfi 

leszármazottja. Ez utóbbi csekély számú esettel a visszakerülő családokról szóló részben foglalkozunk. Csak egy 

olyan indigena család volt 1885-ben, a gr. Pallavicini, amelynek egyetlen a cenzust teljesítő tagja aktuálisan 

országgyűlési képviselő volt (őrgr. Pallavicini Sándor 1884-től 1887-ig szabadelvű párti mandátummal). A 

családnak azonban még ekkor is volt tagja a főrendek között, ugyanis őrgr. Pallavicini Ede az ötven választott 

tag sorában foglalt helyet. 
2147

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 400., 402.  

Az 1865 és 1885 között meghívott, illetve a meg nem hívott, de az 1886:8. tc.-ben szereplő családokat tekintve: 

46 indigena grófi családból 11, 19 bárói családból egy volt megtalálható 1885 őszén az örökös tagok között. 
2148

 FI 1884−1887. 2. köt. Melléklet az 149. számú irományhoz. 322.  

Igaz, nem sokkal az új ülésszak kezdetét követően egészségi állapotára hivatkozva felmentését kérte a 

megjelenés alól. FN 1884−1887. 2. köt. 1886. jan. 30. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház 

megalakulásától számított] 21. ülés) 72. 
2149

 A 1885 őszén a főrendiházban örökös taggal szereplő 74 nemzeti család közül 17 rendelkezett a főrendiház 

reformja idején hitbizományi birtokkal. A hitbizományi birtokok kimutatása, i. m. 16−19. 
2150

 Ballabás D.: Indigena, i. m. 17. 
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Az 1885-ben kimaradt 52 indigena család közül 1865 és 1885 között 17 családból senki 

sem mutatta be meghívólevelét vagy kért meghívást a főrendiházba. A kimaradt honosított 

családok harmada (az összes indigena család csaknem negyede) számára tehát a főrendiházi 

reform nem jelentett jogfosztást, mert jogukkal korábban sem éltek. Ez az adat azt a feltevést 

erősíti meg, hogy az indigenák nagyarányú kimaradása 1885-ben nem volt előzmény nélküli. Az 

1885-ben részvételi joga szüneteltetésére kényszerülő, de gyakorlatilag már korábban is távol 

maradó indigenák csoportjába tartozott a Schloissnig család is. Br. Schloissnigg Ferenc (Szerafin) 

János (1842−1899) császári és királyi kamarás, szolgálaton kívüli főhadnagy 1873-ban királyi 

meghívólevelet kért a főrendiházba. Német nyelvű levelében azt írta, hogy bár nem rendelkezik 

Magyarországon ingatlan vagyonnal, de mivel dédapjától kezdve családja minden generációja 

meghívást nyert az országgyűlésre, ezért számít a meghívólevélre.2151 A főrendiház Schloissnigg 

meghívása mellett döntött,2152 már egy hónappal később azonban a báró a főrendiházban való 

megjelenés alól gyengélkedésére hivatkozva „egészsége helyreálltáig” felmentést kért. Hasonlóan 

tett a következő országgyűlések elején is, ami valószínűsíti, hogy sohasem jelent meg a 

főrendiházban.2153 Schlossnigg Ferenc tehát úgy tartott igényt a magyar főrendiházi tagságra, 

hogy magyarul nem tudott, Magyarországon nem volt birtoka, és feltehetően már a meghívóért 

folyamodáskor tudta, hogy a főrendiház tanácskozásaiban nem tud (vagy nem akar) majd részt 

venni. 

Találunk-e olyan főnemeseket, akik a főrendiházból a cenzus bevezetése következtében 

kiestek, de rögtön ezután feltűntek az ausztriai felsőház tagjai között? Másként fogalmazva: 

alkalmazta-e az uralkodó az örökletes vagy élethossziglani kinevezés adományozását mint 

„kompenzációt” a magyar főrendiházból kieső (indigena) főnemesek esetében? Az Urak Háza 

1885−1886-ban tagságában mindössze egy olyan személyt találunk, akinek esetében ez egyáltalán 

felmerülhet. Gr. Bellegarde Ferenc (Franz Alexander Ernst Noyel Graf von Bellegarde, Marquis 

des Marches und Graf d'Eutremont) (1833−1912), aki a cenzus bevezetése következtében 1885 

őszétől Magyarországon nem gyakorolhatta főrendiházi tagsági jogát, 1885. szeptember 15-én 

nyert élethossziglani kinevezéssel tagságot az Urak Házába.2154 Bellegarde anyja és felesége nem 

nemzeti magyar főnemesi családból származott (Julie von Gudenus és Rudolphine Kinsky grófnő) 

volt. Bécsben élt, Sziléziában rendelkezett hitbizományi birtokkal. Később Rudolf trónörökös 

özvegyének, Stefániának volt a főudvarmestere.2155 A szavojai származású, a 18. században cseh 

grófi rangot, majd a 19. században magyar főnemességet nyert családból Ferenc és fivére, 

Ágoston nyert 1865 és 1885 között meghívást. Ágoston 1880-ban bemutatta meghívólevelét a 

főrendiházban,2156 a tanácskozásokon azonban sohasem szólalt fel. Ferenc mindvégig távol 

maradt a főrendiházból. Kérdésünkre tehát a válasz nemleges: semmi sem utal arra, hogy 

Bellegarde Ferenc Urak Háza taggá való kinevezése valamiféle kompenzáció lett volna a család 

kieséséért. A családból a reformot követően 1918-ig senki sem volt a magyar főrendiház tagja. 
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 Iktatószám nélkül, lelőhelye: MOL K 5 1. cs. - Szerencs irodaigazgató német nyelvű válaszában arról 

tájékoztatta Schloissniggot, hogy csak a magyar nyelvű megkeresések nyomán tud a főrendiház királyi 

meghívólevelet kérni. Schloissnigg ezt követően valószínűleg magyar nyelvű kérelmet is küldött, mivel az 

igazoló bizottság 1873. február 8-án kelt jelentésében meghívólevél kieszközlését javasolta a főrendiháznak. FI 

1872−1875. 2. köt. 92. sz. 114. 
2152

 FN 1872−1875. 1. köt. 1873. febr. 8. (31. ülés) 134. 
2153

 FN 1872−1875. 1. köt. 1873. márc. 9. (35. ülés) 181.; FI 1875−1878. 1. köt. 17. sz. 2. mell. 54.; FN 

1878−1881. 1. köt. 1878. okt. 21. (3. ülés) 8.; FI 1881−1884. 1. köt. 21. sz. 3. mell. 62. (br. Schloissnigg János 

néven). 
2154

 Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 102−117. (függelék) 
2155

 Kolmer, G.: Das Herrenhaus, i. m. 77. 
2156

 FN 1878−1881. 2. köt. 1880. máj. 5. (94. ülés) 22. 
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1885 és 1918 között örökös jogon visszakerülő indigena családok  

Az 1885-ben tagságból eltűnő indigena családok a későbbiek folyamán csak elenyésző mértékben 

kerültek vissza a részvételi jogukat gyakorló tagok közé. Az 1885-ben kimaradó 52 indigena 

család közül 1918-ig mindössze négy került vissza a főrendiházba. A francia eredetű gr. 

Bombelles, a kasztíliai eredetű gr. Hoyos, a brabanti származású br. Piret-Bihain és a 

stájerországból Magyarországra települt br. Stubenberg család gyakorolta újra tagsági jogát. Mind 

a négy család 1820 és 1848 között nyert magyar főnemesi rangot.  

Bombelles Henriket és unokaöccsét, Lajost 1845-ben V. Ferdinánd leszármazottaival együtt 

honosította, a család azonban elmulasztotta a magyar országgyűlésen ennek törvénybe 

cikkelyezését kérni (1847-ben az erdélyi országgyűlés viszont honosította). Amikor 1880-ban 

Bombelles Henrik (1789−1850) két fia, Márk (1830−1906) és Károly (1832−1889) főrendiházi 

tagsági joguk elismerését kérte, az igazoló bizottság az elismerést visszautasította, javasolta 

viszont, hogy a miniszterelnök eszközölje ki az uralkodónál ismételt honosításukat. A bizottság 

azzal érvelt, hogy Henrik számára „az 1848-iki események folytán megváltozott viszonyok 

következtében vált lehetetlenné” a magyar országgyűlés általi törvénybe cikkelyezésért 

folyamodnia, továbbá hogy a folyamodók 25 éve Magyarországon (pontosabban: 

Horvátországban) élnek és „ide való illetőségök kétségbe nem vonható”. 2157 1880-ben Ferenc 

József magyar grófi méltósággal ruházta fel Bombelles Márkot, Károlyt és egyenes ági 

leszármazóikat. A Bombelles-ek főnemesi rangban részesítésében a bizottsági jelentésben 

szereplő érveken kívül szerepet játszhatott tagjainak az uralkodócsaládhoz fűződő kapcsolata. Az 

elsőként megadományozott Henrik öccse volt Charles-René Comte de Bombellesnek, Mária 

Lujza pármai hercegnő (I. Napóleon francia császár özvegye) harmadik férjének. Emellett 

Bombelles Henrik I. Ferenc végakaratának megfelelően több főherceg mellett töltött be nevelői 

tisztet. Bombelles Károly altengernagy pedig Miksa főherceg (később I. Miksa mexikói császár) 

bizalmasa, munkatársa, főhadsegéde, majd 1877-től Rudolf trónörökös főudvarmestere volt. 

Bombelles Károly 1885-ben „a legmagasabb udvarnál” elfoglalt „kiváló állására” tekintettel 

élethossziglan kinevezett tagként megőrizte tagságát a magyar főrendiházban.2158 Unokaöccse, ifj. 

gr. Bombelles Márk (1858−1912) már 1885 májusában kérte – német nyelvű levélben – örökös 

főrendiházi tagsági jogának elismerését. A kérvény azonban hiányosan volt felszerelve, ezért a 

főrendiház elnöki irodája visszaküldte..2159 Mint említettük, tagsági jogát végül 1889-ben igazolta 

a főrendiház. Bombelles Károly és Márk sem a főrendiház bizottságaiban, sem a plenáris 

tárgyalásokon tevékenyen nem vett részt. A szábor viszont, amelynek Bombelles Márk szintén 

1889-től ugyancsak örökös tagja volt, 1906-ban a magyar képviselőházba delegálta. 1895-ben „a 

nagy, egységes Ausztriáért harcoló” Cillei Ulrichról írt tragédiáját látványos külsőségek között 

mutatták be Bécsben. 2160  

A gr. Hoyos család 1885-ben nem vagyoni okból, hanem azért maradt ki a főrendiházból, 

mert az abban az évben elhunyt Hoyos Miksának nem voltak teljeskorú fiai. Két fia azonban csak 

jóval nagykorúságuk elérését követően kérelmezte örökös tagsági joga elismerését. Miksa már 24 

éves korától tagja volt Somogy megye törvényhatósági bizottságának és Németlád község 

képviselőtestületének, de a főrendiházi tagságát csak 32 éves korától (1906-tól) gyakorolta. Ebben 

szerepet játszhatott, hogy több hazai és külföldi felsőoktatási intézményben tanult (pl. 1896 és 
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1900 között Grazban). Németládi birtokán élt, főként mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozott, 

tagja volt az OMGE-nak,. A főrendiházban − mint említettük − Tisza István támogatójaként lépett 

fel. 1922-ben a Nemzeti Egység Pártja nemzetgyűlési képviselője lett, 1926 után azonban a 

főnemesi családok által választott póttagként visszatért a főrendiházba. 1927-től az Országos 

Mezőgazdasági Kamara elnöke volt. A két világháború közötti időszakban „Somogy megye egyik 

legtekintélyesebb közéleti emberének” nevezte az országgyűlési almanach.2161 Fülöp már 1884-

ben megörökölte nagybátyjától, gr. Wenckheim Józseftől a Békés megyei (fási) hitbizományt (a 

következő évben, teljeskorúvá válása után engedélyt kapott a Wenckheim családnév viselésére). 

A főrendiház tagjai sorában azonban csak 1916-ban (39 évesen) foglalta el helyét. Miksa magyar 

(br. Inkey Ágnes), Fülöp olasz (Paula Borghese) főnemesi családból házasodott. 

Br. Piret-Bihain Bélának és fiának, Lajosnak hitvesük birtoka földadójának 

beszámításával sikerült elérnie a cenzust (65, illetve 31 évesen). Lajos esetében egyértelműen 

második, gr. Károlyi Georginával való házasságkötéséhez köthető a főrendiházi tagság 

megszerzése. Béla, aki már 1885 előtt tagja volt a főrendiháznak, a főrendiházba való 

visszatérésekor, 1896-ban már csaknem negyed évszázada házas volt br. Orczy Leónával, 

esetében talán a katonai szolgálatból való nyugalomba vonulás lehetett a fordulópont. Egyikük 

sem szólalt fel a főrendiházban, bizottságokban sem vállaltak tagságot (Lajos az országos 

fegyelmi bíróság főrendiház által választott 12 póttagjának egyike volt).2162 

1884-ben a gr. Stubenberg családból három személy is főrendiházi tagsági joggal 

rendelkezett, Stubenberg József Félix (1824−1896) és fiai, Farkas (1857−1896) és Károly 

(1860−1928). Utóbbiak azonban csak közvetlenül a reform előtt, 1884 márciusában kértek és 

kaptak meghívót.2163 A reform után ez a család is teljesen kihullott a tagok közül. Stubenberg 

József legifjabb, József Fülöp nevű fia (1865−1932) tagsági jogát az apja és idősebb bátyja halála 

utáni évtől, 1897-től gyakorolta. Apjától nagykiterjedésű örökölt Bihar megyében. A 20. század 

elején uradalmának összterülete 15.200 magyar hold volt (ebből 7000 hold szántó, 4300 hold 

erdő). A Stubenberg birtokok híresek voltak boraikról.2164 

 

Indigena családok kimaradása a főrendiházból 1885 után 

Mint említettük, 1885 és 1918 között 46 személy esett ki az örökös tagok közül, és ezek a 

kiesések kilenc család számára eredményeztek teljes és 1918 végéig maradandó kihullását. A 

családok között csak egyetlen indigena család volt: a hg. Thurn-Taxis család 1912-ben Miksa 

herceggel hullott ki a főrendiházból.  

Az 1885. májusi, az 1885. szeptemberi és az 1910. júniusi örökös tagság2165 összetételét 

összehasonlítva megállapítható, hogy a reform végrehajtásakor bekövetkezett változások 

mennyire voltak tartósak. 1885 májusában a 725 meghívott 17%-a, 1885 őszén a 206 meghívott 

13%-a, 1910 nyarán a 236 meghívott 12%-a volt indigena. A tagságban leszármazottal jelen levő 

hercegi családok között 1885 tavaszán 85%, 1885 őszén és 1910 nyarán pedig egyaránt 57% volt 

az indigenák aránya, a grófi családok esetében a három időpontban 35%, 22%, 21%, a báróknál 

15%, 4%, 3%. A meghívott családtaggal rendelkező családok között 1885 tavaszán 30%, az év 

őszén 20%, 1910-ben 18% volt a honfiúsítottak aránya. A fenti adatok alapján megállapíthatjuk: a 

főrendiház tagságában 1885-ben őszén bekövetkezett változások tartósak voltak, a reform 
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végrehajtása nyomán részvételi jogát megőrző indigena családok köre stabilnak bizonyult. Azt, 

hogy a tagságon belül az indigena személyek és családok aránya 1910-re 1885 őszéhez képest 

valamelyest csökkent, azzal magyarázzuk, hogy az 1885 utáni örökös tagsági jog adományozások 

között csekély volt azon esetek száma, amikor az adományban nem születésénél fogva magyar 

állampolgár részesült. 

 

Honosított családok magszakadása, „indigenák” az újonnan örökös tagsági jogot nyert családok 

között 

Az 1885 és 1918 között fiágon kihalt 33 örökös jogú főnemesi nemzetség (38 ág) valamivel 

kevesebb mint harmada volt indigena, összesen kilenc indigena nemzetségnél (10 ágnál) 

következett be fiágon magszakadás.2166 A nemzeti és indigena családok aránya a fiágon kihalt 

főnemesi ágak között tehát összességében megegyezett az örökös jogú családok egészén belüli 

arányukkal (a kihalt grófi családok között némileg magasabb, a bárói családok között alacsonyabb 

volt az indigenák aránya, mint az alapsokaságban). Ezen nemzetségek közül 1865 és 1918 között 

egyszer sem kért, illetőleg kapott meghívást a főrendiházba a Lederer család. Hét család 1884 

őszén még a meghívottak között szerepelt (gr. Breuner, Czebrián, Migazzi, Pergen, Wartensleben, 

br. Horeczky, Mesznil). Ezek közül három (gr. Czebrián, Migazzi, Breuner) és a br. Wenckheim 

család 1885 szeptemberében, a földadó cenzus bevezetését követően még helyet foglalt egy-egy 

tagja révén a főrendiházban. A br. Mesznil család utolsó férfi leszármazottját, Mesznil Viktort 

1885-ben azon ötven tag közé választotta a főrendiház, akik a reform előtti tagságból életük 

végéig megőrizhették főrendiházi tagságukat. 

Az 1885:7. tc. 2. § c) pontja kimondta, hogy „a nem leszármazásuknál fogva magyar 

állampolgárok a főrendiház tagság jogával, a ministertanács előterjesztésére, csak a törvényhozás 

útján ruházhatók fel”. Így nyert az 1904:13. tc.-kel örökös tagsági jogot maga és leszármazottai 

számára br. Wimpffen Siegfried és Simon, valamint br. Trauttenberg Frigyes, az 1914:26. tc.-kel 

pedig gr. Woracziczky János. Az 1885 és 1918 között örökös tagsági jogban részesült összesen 

negyven családnak tehát tizede sem származott külföldi állampolgárságú apától. Ráadásul ez a 

három család is rokoni szálakkal kötődött a már korábban honosított, illetve nemzetinek tekintett 

magyar főnemesi családokhoz. A Wimpffen családnak egy másik ága már 1827-ben honosítással 

bárói címet nyert. Siegfried és Simon anyai ágon (a fiágon már az 1876-ban kihalt) br. Sina család 

leszármazottja volt.2167 A Trauttenbergek anyai ágon a Festetics család és a Lamberg család 

leszármazottai voltak.2168 A Woracziczkyak anyai ágon br. Izdenczy család (amelynek 1868-ban 

fiágon magszakadt) leszármazottai voltak. A rangadományozó törvény szövegében szerepelt, 

hogy Woracziczky János és három nagykorú fiúgyermeke „letéteményesei akarnak lenni azon 

honfiúi erényeknek, melyek a koronás király és a haza iránti hűség tekintetében a magvaszakadt 

báró Izdenczy családban uralkodtak”. Mint ismeretes, a köznemes származású Izdenczy József 

(1733−1811) az abszolút monarchia védelmében írt röpirataiban és előterjesztéseiben élesen 

szembefordult a függetlenségre törekvő rendi-nemzeti mozgalmakkal, majd az úgymond 
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jakobinus törekvésekkel. A „[m]inden ízében aulikus, szolgalelkű” Izdenczy 1792-ben 

birtokadományt, 1811-ben bárói rangot kapott.2169 

A gr. Trauttenberg családból Frigyes 1917-től gyakorolta tagsági jogát, a gr. Wimpffen családból 

Simon 1907-től, Siegfried 1912-től, a Woracziczkyek közül azonban a főrendiház fennállása alatt 

egy családtag sem folyamodott tagsági jogának igazolásáért. 

 

Indigenák, külföldi eredetű családok a választott ötven és a kinevezett ötven tag között 

Az indigena családból származók száma a választott és kinevezett tagok között alacsony volt. Az 

1885-ben választott ötven tag között mindössze öt honfiúsított családból származó főnemest 

találunk. Közülük hg. Odescalchi Artúr (1837−1925) pályafutását már bemutattuk. Gr. Dezasse 

Emil (1834−1908) honfiúsított apa és magyar nemesi családból származó anya gyermeke volt. 

Nővére Cziráky János főrendiházi alelnök felesége volt, ő maga azonban nem magyar nemesi 

családból házasodott.2170 Br. Mesznil Viktor (1814−1893) a reformkorban a felsőtáblán az 

ellenzék tagja, 1861-ben Moson megye alispánja, 1885 után több főrendiházi bizottság tagja. A 

plénumon azonban csak az 1880-as évek elejéig volt aktív, ezt követően nem szólalt fel. Vele 

fiágon kihalt a család.2171 Br. Ottenfels Gschwind Zsigmond (1825−1898) diplomata családból 

származott, az 1860-as évektől részt vett a közéletben mint az horvátországi unionista párt híve, 

virilis tagja volt a horvát országgyűlésnek.2172 A főrendiháznak már 1865 óta meghívott tagja volt, 

de az üléseken sohasem szólalt fel. Feltételezhetően mint horvátországi birtokos és uniópárti 

politikus került be a választott tagok közé, akik közül a választáskor az excentrikus személyiségű 

hg. Odeschalchi Artúr után ő kapta a legkevesebb szavazatot. Őrgr. Pallavicini Ede (1845−1914), 

Mailáth György országbíró veje pénzügyminisztériumi szolgálat után 1880-tól a Magyar 

Hitelbank vezérigazgatója, majd 1900-tól elnöke, az 1910-es években a Ganz gyár és számos más 

vállalat elnöke, továbbá az OMGE alelnöke volt. 1872 és 1881 között a főrendiház egyik 

jegyzője, 1885 után is több főrendiházi bizottság tagja volt.2173 

Az 1885-ben Ferenc József által kinevezett 30 tag körében egyetlen indigena volt, gr. 

Bombelles Károly (1832−1889), akit valószínűleg főudvarmesterként az uralkodócsaládnak tett 

szolgálataiért ért a kitüntetés. Több indigena kinevezésére az élethossziglani tagok sorában (1886 

és 1918 között csaknem 130 személy nyert ilyen kinevezést) a főrendiház fennállása alatt nem 

került sor. Külföldi eredetű nemest is csak egyet, Üchtritz Zsigmondot. Az Üchtritz család szász 

eredetű nemesi família volt, amely azonban magyarországi letelepedését követően nem nyert 

indigenatust (Zsigmond fivére, Emil 1903-ban kapott magyar grófi rangot, de főrendiházi örökös 

tagsági jog nélkül). Zsigmond apja a szabadságharcban magyar honvédség soraiban harcolt, 

ezredesi rangot ért el, és felesége révén, aki az Amadé család utolsó leszármazottja volt, jelentős 

magyarországi birtokokhoz jutott, 1853-ban azonban elvált feleségétől és elköltözött 

Magyarországról. Zsigmond Veszprém megyei nagybirtokos, versenyló-tenyésztő volt.2174 

Élethossziglani taggá kinevezésére 1894-ben akkor került sor, amikor a kormánynak az 

egyházpolitikai törvényjavaslatok megszavazásához minden egyes főrendiházi szavazatra nagy 

szüksége volt. Üchtritz, aki 1878 és 1881, majd 1884 és 1887 között szabadelvű párti 
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országgyűlési képviselő volt, a főrendiházban is a kormánypárt biztos támaszának számított.2175 

Sem Bombelles, sem Üchtritz nem szólalt fel a főrendiházban és a bizottságokban sem vett részt. 

 

Külföldi eredetű, de nem törvényben honosított családok 

A magyarországi főnemesség sorában több olyan külföldi eredetű család volt, amely nem törvény 

útján történt honosítás révén nyert főnemesi címet.2176 A Ballabás Dániel által gyűjtött adatok 

alapján a 19. század közepén legalább 14 ilyen, az első honosítási törvénycikk (1542) után 

Magyarországon letelepedett, de becikkelyezett indigenatussal nem rendelkező család 

(nemzetség) volt.2177 Ezen családok közül a br. Sina család és valószínűleg a Schönstein család is 

kihalt fiágon 1885 előtt, a Prandau-Hilleprand családban 1885-ben, a br. Geringer családban 

1889-ben, a gr. Brunszvik családban 1899-ben következett be fiági magszakadás. A korzikai 

eredetű Baldacci család 1830-ban történt honosítását az 1841. évi erdélyi országgyűlés törvénybe 

foglalta,2178 azonban a dualizmus időszakában a csak Erdélyben becikkelyezett indigenatust 

általában nem tekintették (Magyarországon) érvényesnek.2179 Ez lehetett az oka annak, hogy a 

Baldacci családból 1865 és 1885 között senki sem kapott meghívást a magyar országgyűlésre 

(holott 1848−1849-ben két családtag is meghívást nyert),2180 és a család neve az 1886:8. tc.-be 

sem kerül bele.2181 A gr. Waldeck család meghívást nyert ugyan 1885 előtt, de az 1886:8. tc.-be 

már szintén nem került bele a neve. A Geringer és a Sahlhausen bárói családok úgy kerültek be az 

1886:8. tc.-be, hogy 1865 és 1885 között nem kaptak meghívást. A főrendiházi tagság 

lehetőségével azonban 1885 után sem élt egyetlen családtag sem. 

A családok közül egy tucat 1865 és 1885 között meghívást nyert a magyar országgyűlésre, 

és neve az örökös főrendiházi tagsággal rendelkező családokat felsoroló 1886:8. tc.-be is bekerült. 

Ezek lemorzsolódása még a törvény által honfiúsított családokénál is nagyobb arányú volt, 1885 

és 1918 között csak a gr. Degenfeld, a gr. Nákó és a br. Rédl családból gyakorolta leszármazott 

örökös tagsági jogát. A három család közül a Degenfeld volt a hazai közéletben a legaktívabb, és 

ennek volt a legtöbb tagja a főrendiházban. Az Argau kantonból sváb területre elszármazott család 

sarja, Degenfeld-Schonburg Miksa Kristóf a 19. század elején Teleki Anna grófnővel házasságot 

kötve telepedett le Magyarországon. A család Szatmár, Szilágy, Bihar, Hajdú, Szabolcs, Pest és 

Nógrád megyében kiterjedt birtokokkal rendelkezett és szoros kapcsolatban állt a református 

egyházzal. A tiszántúli egyházkerület főgondnoka volt Degenfeld-Schonburg Miksa Kristóf 

középső fia, Imre (1810−1883) (Tisza Kálmán apósa) 1860-tól haláláig és ennek unokaöccse, 
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Emánuel (1857−1920) személyében. 
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József (1847–1927) 1896-tól 1927-ig.2182 A család magyarrá válását jelzi, hogy Miska Kristóf két 

fia is főispán volt: Ottó (1801−1849) 1832 és 1836 között Közép-Szolnok, Imre 1848−1849-ben 

Szabolcs megye főispánja. Degenfeld-Schonburg József csaknem húsz éven keresztül 

(1883−1901) Hajdú megye főispánja volt. A dualizmus korszakában az országos politikai életben 

országgyűlési képviselőként a család több leszármazottja részt vett részt.2183 1885-ben a cenzus 

bevezetése következtében két családtag (Adolf, Béla) esett ki a tagok közül, négyen (Gusztáv, 

József, Lajos, Sándor2184) azonban részvételi jogukat tartósan megőrizték. Rajtuk kívül a század 

végén még egy fiatal testvérpár, (ifj.) Degenfeld-Schonburg Imre (1869−1955) és (ifj.) Pál 

(1871−1952) (Imre unokái) is sikerrel kérvényezte tagsági jogosultsága elismerését.2185 Imre 

tékozló és botrányos életet élt: mint említettük, 1905-ben a bíróság rövid időre gondnokság alá is 

helyezte, és főrendiházi tagsági joga emiatt szünetelt. 1912 februárjában bejelentette a 

főrendiháznak, hogy nem képes teljesíteni a földadó cenzust.2186 Pál ezzel szemben továbbvitte a 

család szellemi örökségét, 1930 és 1932 között a tiszántúli egyházkerület főgondnoka volt. A 

Degenfeldek közül ő volt a legtevékenyebb a főrendiházban: csaknem tíz évig (1901−1910) a ház 

egyik jegyzője volt (Imre a századfordulón néhány évig szintén jegyző volt), a cselédtörvény 

tárgyalásakor pedig többször is felszólalt a törvényjavaslat szigorítása érdekében. 

A macedón eredetű, torontáli nagybirtokos gr. Nákó családból Kálmán (1822−1902), akinek anyja 

Festetics lány volt, megőrizte tagsági jogát 1885 után is. 1887-től 1901-ig azonban annak 

gyakorlása szünetelt, mert (kormánypárti) országgyűlési képviselő volt. 1901-től unokája, Sándor 

(1871−1923) is a főrendiház tagja volt. Sándor Bécsben született, német anyától (Wittenberg 

Szabina Erzsébet), de a nemesi családfáját az Árpád-korig visszavezető famíliából származó br. 

Lipthay Eszterrel kötött házasságot (1920-ban elvált és a külföldi Hildegarde Maria Peterst vette 

nőül). Sándort 1906-ban (a nagyszentmiklósi választókerületben, ahol a családi birtok feküdt)2187 

az Alkotmánypárt programjával képviselővé választották, hamarosan azonban lemondott, mert az 

uralkodó fiumei kormányzóvá nevezte ki. Így 1906 és 1909 között kettős jogcímen foglalt helyet 

a főrendiházban.2188 A főrendiház plenáris ülésén Nákó Kálmán soha, Sándor is csupán egyetlen 

alkalommal, egy másodrendű fontosságú kérdésben szólalt fel (fiumei kormányzósága 

időszakában).2189 

A br. Rédl családból a cenzus bevezetését követően mindkét addigi tag, Rédl Béla (1837−1905) 

és Rédl Lajos (1830−1916) is megtarthatta részvételi jogát, elsősorban Bács megyei birtokaiknak 

köszönhetően. Lajos azonban már 1862 óta felesége alsó-ausztriai birtokán tartózkodott, a magyar 

közéletben nem vett részt.2190 Rédl Béla virilistaként, a Deák-párt, később a Nemzeti Párt híveként 

                                                           
2182

 M. prot. egyháztört. lex., i. m. 643.; Degenfeld S.: A Degenfeld család, i. m. passim. 
2183

 Degenfeld-Schonburg Béla (1838−1886) Degenfeld-Schonburg Miksa Kristóf legfiatalabb fiának, Pálnak 

(1814−1880) a gyermeke volt. Degenfeld-Schonburg Béla 1869 és 1872 között a Deák-párt, az 1875−1878. évi 

országgyűlés idején a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője volt. 

Degenfeld-Schonburg Gusztáv (1835−1896) Degenfeld-Schonburg Imre fia volt. 1861-ben, 1865 és 1870 a 

Határozati Párt, majd a Szélsőbal képviselőjeként vett részt az országgyűlésen. 

Degenfeld-Schonburg Lajos (1843−1922) Degenfeld-Schonburg Ottó fia, József testvére volt. 1872 és 1878, 

majd 1886 és 1889 között előbb a Balközép, majd a Szabadelvű Párt képviselője volt. Toth, A.: Parteien, i. m. 

238.; Gudenus J. J.: A Mo-i főnemesség. 

(http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1 [2014.02.19.]) 
2184

 Gr. Degenfeld-Schonburg Sándor (1841−1918 u.) Pál fia, Béla öccse volt. 
2185

 Ld. az igazoló bizottság 1897. január 16-i jelentését. FI 1896−1901. 1. köt. 37. sz. 63.  
2186

 FI 1910−1918. 8. köt. 361. sz. 273. 
2187

 Ennek a kerületnek volt korábban szabadelvű párti képviselője nagyapja, Kálmán is. 
2188

 Ogy. almanach 1901−1905., i. m. 104. 
2189

 1906 novemberében a mértékek központi hitelesítéséről szóló javaslat tárgyalásakor a fiumei 

törvényhatósági mértékhitelesítési hivatal fenntartását javasolta, amit a többség azonban nem támogatott. FN 

1906−1910. 1. köt. 1906. nov. 23. (11. ülés) 93−94. 
2190

 Ogy. almanach 1905−1906., i. m. 127.; FN 1910−1918. 4. köt. 1916. jún. 7. (78. ülés) 211. 

http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1
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részt vett a Bács-Bodrog megyei politikai életben, a főrendiházban azonban sohasem szólalt fel. 

Béla utód nélkül halt meg, Lajos fia (Lajos Ferenc [1863−?]) huszárkapitány volt, aki nem 

folyamodott főrendiházi tagsági joga igazolásáért. 

A fentiek alapján a törvényhozás által nem honosított külföldi eredetű családok közül a reform 

után is főrendiházi tag famíliák hasonlóan viselkedtek, mint az indigenák, de a kérdésre határozott 

választ főrendiházi hozzászólásaik ismeretében tudunk majd adni. 

 

13.3.5. Nemzeti főnemesi családok és leszármazottaik aránya az örökös tagok között 1884-

ben és 1885-ben 

A magyarországi arisztokrácia több mint kétharmadát a nemzeti eredetű(nek tekintett) családok 

alkották. Ezen családok a reform előtt és után is a főrendiház legnépesebb csoportját nemcsak 

számuknál fogva, hanem mert népesebbek voltak az indigena családoknál, nagyobb politikai 

aktivitást mutattak, és azért is, mivel e családok kisebb mértékben estek ki a földadó cenzus 

bevezetésekor a főrendiházból, mint az indigenák. Emlékeztetőül: az 1865 és 1885 között 

meghívott, illetve az 1886:8. tc. alapján örökös tagsági joggal rendelkező nemzetségek kb. 70%-a 

nemzeti család volt, az 1885. tavaszi tagság köréből a reform végrehajtásakor kieső családok 

között arányuk 62%-os volt. 1885 őszén a meghívásra jogosult nemzeti családok 42%-ából 

gyakorolta legalább egy családtag örökös tagsági jogát, az indigena családoknak viszont csak 

negyedéből. A nemzeti családok aránya a főrendiház tagjai között 1910-re még kis mértékben (két 

százalékponttal) nőtt is. 

Az egyes rangfokozatok eltérő mértékű kimaradása a nemzeti családoknál is 

megfigyelhető volt. A hercegeknél2191 az a sajátos helyzet állt elő, hogy a három meghívásra 

jogosult családból (Batthyány, Esterházy, Pálffy) 1884 őszén kettőből, egy év múlva viszont 

háromból kapott meghívást családtag. Ennek oka az volt, hogy hg. Pálffy Miklós még 1884-ben 

nem érte el a meghíváshoz szükséges életkort.2192 A későbbiekben szinte minden ciklusban helyet 

foglalt egy-egy (a Pálffyak esetében időnként kettő) nemzeti eredetű nemzetségből származó 

herceg az örökös tagok között. A grófok közül 46 család maradt 1885 őszén tag, ez a jogosultak 

kb. 58%-a, az 1885 tavaszán meghívóval rendelkezők 85%-a volt. 1885 őszén huszonöt bárói 

család tagjai nyertek örökös tagként meghívást, ez tavaszi tagok 35%-a, az 1886:8. tc.-ben 

felsorolt nemzeti bárói családok 27%-a volt. A bárók nagyarányú kimaradását mutatja, hogy a 

cenzust 1885-ben nem teljesítő nemzeti családok több mint kétharmada bárói ranggal 

rendelkezett. A bárók a későbbiek folyamán jóval kisebb mértékben kerültek vissza, mint más 

rangfokozatú társaik, a főrendiházba visszatérő nemzeti családok között is csaknem háromszor 

annyi grófi, mint bárói család volt. Ha a jogukat gyakorló családtagok számát tekintjük, még 

inkább megmutatkozik a nemzeti főnemesi családok túlsúlya. A legalább öt örökös taggal 

rendelkező családok között 1885 tavaszán a 33 nemzeti család mellett még megtalálható négy 

honfiúsított família, 1885 őszétől viszont már kizárólag nemzeti mágnáscsaládokat (grófokat) 

találunk ebben a kategóriában. Ezek száma is erősen, a korábbi negyedére-ötödére csökkent. 

A főrendiházi reform igen érzékenyen érintette az erdélyi főnemességet. Már Vörös Károly a 

felhívta a figyelmet arra, hogy „Erdély […] 1885 után összesen is csak 8 grófnak tud alapot 

szolgálni a főrendiházi tagság megtartásához, jóllehet a reform előtti főrendiházban erdélyi grófok 

még viszonylag nagy számban szerepeltek”.2193 A gr. Béldy, Haller, Mikes, Thoroczkay, br. 

                                                           
2191

 Ezek a hercegek nemzetségüket tekintve nemzeti eredetűek, de rangjukat tekintve német birodalmi hercegek 

voltak. Az első magyar hercegi rang adományozására 1911-ben került sor (gr. Festetics Tasziló részére). M. tört. 

fogalomtár. 1. köt., i. m. 186−187. 
2192

 Valójában még 1885 szeptemberében sem nyerhetett volna meghívást, mert (amennyiben az Országgyűlési 

almanachban szereplő adat pontos) 1861. november 11-én született. Ogy. almanach 1887−1892., i. m. 64. 
2193

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 403. 
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Bálintitt, Bornemisza és Nopcsa családnak 1885 tavaszán egy-két leszármazottja volt a 

főrendiházban, az év őszén már egy sem. Ugyancsak kimaradt a reform előtt még négy 

családtaggal tag gr. Kún és br. Bánhidy, illetve a hat meghívottat számláló gr. Wass és br. Apor 

család. A gr. Kemény család pedig úgy hullott ki 1885 szeptemberében az örökös tagok közül, 

hogy négy hónappal korábban még kilenc meghívott tagja volt (igaz, ebből négy aktuálisan 

képviselői mandátummal rendelkezett). A főrendiház tagjai között megmaradt erdélyi családoknál 

is nagymértékű létszámcsökkenés volt megfigyelhető: a gr. Bethlen családból az 1885. tavaszi 15 

helyett az év őszén már csak egy, a Teleki családból egy tucat helyett négy, a br. Wesselényi 

családból öt helyett három, a br. Bánffy családból kilenc helyett kettő, a br. Jósika családból nyolc 

helyett kettő, a gr. Bánffy, illetve a gr. Nemes családból három helyett egy családtag foglalt helyet 

az örökös tagok között. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az Apor és Jósika család az 1884 

előtti országgyűléseken nem volt olyan jelentős számban meghívva, mint közvetlenül a reform 

előtti tagságban (ugyanis három Apor és négy Jósika pótlólag, 1884 végén, 1885 elején kért 

regalist). A képhez azonban az is hozzátartozik, hogy a Bethlen, a Teleki, a Kemény család 

meghívott tagjainak döntő többsége (az országgyűlések elején készült névjegyzékek tanúsága 

szerint) rendszeresen igazolatlanul távol maradt. Ezen kívül ezeknek a családoknak a 

főrendiházba meghívott leszármazottai között szinte minden ciklusban volt(ak) országgyűlési 

képviselőség miatt igazoltan távol maradó tagja(i) is. A fentiekből következően a nagyszámú 

meghívott családtag ellenére már 1885 előtt is ténylegesen csak egy-két fővel voltak jelen a 

főrendiházban. 

A cenzus bevezetésével azonban sok erdélyi főnemes számára megszűnt a választás lehetősége, 

hogy megjelenik-e a főrendiházban. 1885 őszén az erdélyi főnemesi családokból származó örökös 

tagok 15%-a őrizte meg részvételi jogát, amely kevesebb mint fele volt a többi nemzeti családnál 

tapasztalható aránynak (32%). 

Mint ismeretes, az erdélyi arisztokrácia zöme vagyonilag kedvezőtlenebb helyzetű volt, mint 

magyar társai, többnyire középbirtokosok voltak, akiknek birtokaik jelentős részét gyakran 

erdőterület tette ki. Az erdélyi családok közül a gr. Bánffy, Bethlen, Mikes, Teleki, és br. Jósika, 

Kemény, Wesselényi család körében volt a legnagyobb a birtokkoncentráció.2194 Még ezen 

családok mindegyikéből sem érte el azonban legalább egy családtag 1885-ben az előírt 3000 

forintos földadó cenzust (mint láttuk, a Mikes és a Kemény család kiesett). 

 

Nemzeti főnemesi családok fiági magszakadása 

Az 1885 ősze és 1918 ősze között fiágon kihalt 38 főnemesi ág közül hat grófi és húsz bárói 

nemzeti család (ág) volt.2195 Ezek közül négy grófi, valamint nyolc bárói család a földadó cenzus 

bevezetésekor esett ki a tagok közül.2196 Öt főnemesi ágból ezzel szemben már 1884 őszén sem 

kapott senki meghívót a főrendiházba, és a főnemesi ág kihalásáig később sem gyakorolta már 

családtag örökös tagsági jogát.2197 Nyolc főnemesi ágban pedig 1885-ben vagy később még volt a 

cenzust teljesítő, örökös tagként igazolt leszármazott (jellemzően mindegyik ágból már csak egy-

                                                           
2194

 A 19. század végen készített birtokösszeírás tanúsága szerint az ezekből a családokból kikerülő negyven 

főnemes tulajdonában volt az erdélyi nagybirtok közel fele. Ugyanakkor Magyarország száz legnagyobb 

birtokosa között egyetlen erdélyi főnemes, gr. Bánffy György szerepelt 25000 holdat meghaladó birtokkal, és 

hatvan olyan arisztokrata volt, aki 2500 holdat meghaladó birtokkal rendelkezett. Szász Z.: Gazdaság és 

társadalom, i. m. 1582. 
2195

 A nemzeti családok alatt itt is magyar eredetű vagy külföldi származású, de magyar főnemesi rangját nem 

törvény által elnyert családokat értünk 
2196

 Gr. Brunszwick, Horváth-Tholdy, Rhédey, br. Atzél, Augusz, Bruckenthal, Dőry, Majthényi család egyik 

ága, Mecséry, Schaller-Löwenthal, Simonyi, Zsivkovics. 
2197

 Gr. Reviczky, a Mailáth család egyik ága, br. Bakonyi, Jellasics, Vlasits. 
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egy).2198 Az 1886 és 1918 között kihalt nemzeti családok közül adataink alapján csupán kettő 

olyan volt, a br. Radák és a br. Schaller-Löwenthal család, amelyből már a főrendiház reformját 

megelőző három évtizedben sem mutatta be egyetlen családtag sem meghívóját.2199 

1885 és 1918 között 37 nemzeti család, illetve főnemesi ág részesült örökös tagsági jog 

adományozásában, tehát a gyarapodás némileg nagyobb volt, mint a magszakadás miatti 

csökkenés. 

 

A nemzeti főnemesi családok 1885 és 1918 közötti fluktuációja 

Mint már szó volt róla, az 1885-ben kihulló családoknak csak töredéke, alig több mint hatoda 

került vissza, és a visszakerülők között a nemzeti eredetű családok az örökös jogú családokon 

belüli arányuknál valamelyest nagyobb mértékben voltak képviselve. A nemzeti eredetű grófi 

családok nemcsak kisebb mértékben maradtak ki, hanem nagyobb arányban kerültek vissza, mint 

alacsonyabb rangú társaik. A visszakerülő családok jellemzően egy, legfeljebb két fővel 

szerepeltek csak a tagok között. A vagyoni jogosultság elvesztése miatt családok végleges 

kihullására 1885 után szintén kevés példát találunk. Az általunk felkutatott tizenegy kiesett család 

kettő kivételével nemzeti grófi vagy bárói család volt. A Nyugat-Dunántúlon és Kisalföldön 

birtokos családok 1885-ben bekövetkezett létszámbeli túlsúlya az örökös tagok között tartósnak 

bizonyult. A három legjelentősebb (legtöbb igazolt tagot számláló) család 1885-höz hasonlóan 

1910-ben is három dunántúli nagybirtokos família, az Esterházy, a Széchényi és a Zichy grófi 

család volt, bár a második helyen már nem az Esterházyak, hanem a Széchényiek álltak.  

A főrendiházi tagjaik számának tartós növelésére képes családok közül érdemes kiemelni a gr. 

Teleki családot, mint amelyik bekerült a legalább öt tag küldésére képes családok körébe. Ez azt 

bizonyítja, hogy az 1885. évi változások nem voltak minden esetben véglegesek. Ezt látszik 

alátámasztani az is, hogy az 1885-ben kiesett erdélyi családok csaknem fele, öt család később 

visszakerült a főrendiházba az örökös tagok közé.2200 A Mikes család azonban csak néhány évre 

került vissza. A Jósika család pedig, amelynek 1885 őszén még két tagja kapott meghívót, 1894-

ben kiesett, miután br. Jósika Andor a főrendiház igazoló bíróságának felszólítására kénytelen volt 

bejelenteni vagyoni képesítése elvesztését.2201 Az erdélyi arisztokrácia természetesen a 

visszakerülések ellenére sem közelítette meg reform előtti létszámát a tagok között. Az erdélyi 

családok együttesen még 1910-ben is kevesebb tagot adtak a főrendiháznak, mint egymaga a 

Zichy család (18 fő). Az erdélyi családok főrendiházi visszakerülésére és kimaradására vonatkozó 

adatokat mégis fontosnak tartjuk, mert arra utalnak, hogy ezen családok körében nagyobb arányú 

mozgás (főleg visszakerülés) történt, mint más régiók családjainál.2202 

 

13.4. Az örökös tagsági jogot 1885 és 1918 között elnyert családok 

Az 1885:7. tc. alapján az örökös főrendiházi jog 1885-től megszűnt a főnemesi rang 

adományozásának automatikus velejárója lenni, ezután a minisztertanács felterjesztésére, külön 

uralkodói kegyként részesülhettek benne az érdemesnek tartott és szükséges vagyoni képesítéssel 

is rendelkező személyek.2203 A kormány számára az élethossziglani tagok kinevezésén kívül az 

örökös tagság adományozása volt a legfontosabb eszköz a második kamara összetételének 

                                                           
2198

 Gr. Tisza, br. Balassa, Bésán, Majthényi család egyik ága (id. br. Majthényi László), Radák, Wodianer, az 

1885 után örökös jogot nyert, de 1919 előtt kihalt br. Zeyk és másik br. Wodianer ág. 
2199

 A gr. Nesselrode család szerepel az 1886:8. tc.-ben. A főrendiházba 1865 és 1885 között egy családtag sem 

nyert meghívást. Feltételezhető, hogy a család már korábban kihalt fiágon. A Családkönyvben nem került 

feljegyzésre a magszakadás ténye. 
2200

 Gr. Haller, Mikes, br. Bánhidy, Kemény, Nopcsa.  
2201

 FI 1892−1896. 7. köt. 379. sz. 
2202

 Az 1885-ben kieső családok 7%-a, a később visszakerülők 20%-a volt erdélyi család. 
2203

 1885:7. tc. 2. § c) pont. 



432 

befolyásolására.2204 Ahogy Kecskeméti Károly írja: „a kormány további szavazatokat 

biztosíthatott magának azzal, hogy öröklődő címet adományozott elegendő adót fizető és 

politikailag megbízható nagybirtokosoknak.”2205 Annak vizsgálata azonban, hogy a magyar 

kormányok hogyan éltek e lehetőséggel, eddig elmaradt. Ebben a fejezetben arra keresünk választ, 

hogy 1885 és 1918 között kik, mikor, miért nyertek átörökíthető főrendiházi tagságot. 

Munkánkhoz kvantitatív felsorolásokat (főrendiházi igazolóbizottsági jelentések, tiszti és 

gazdacímtárak), életrajzi és családtörténeti kiadványokat (országgyűlési almanachok és más 

tematikus életrajzgyűjtemények, genealógiai adattárak), jogi dokumentumokat (törvények, 

legfelső elhatározások), valamint a döntések hátterét feltáró kéziratos forrásokat használtunk fel. 

1885 és 1918 között 32 család2206 részesült újonnan örökös tagsági jogban, további két 

családnál a jogosultságnak a fiágon kihalás előtt álló ágról egy másikra ruházása történt meg 

(láttuk, ily módon nyert főrendiházi tagságot 1897-ben Tisza István is). Hétszer a főnemesi 

rangemelést kísérte a jog megerősítése-megújítása, ezeknél tehát a családoknál nem beszélhetünk 

új örökös jogról. A továbbiakban csak az örökös tagság körébe familia novaként vagy 

rangátruházással bekerült 34 családdal foglalkozunk. 

 

Átörökíthető tagsági jogot nyert személyek és családjuk 

Az új örökös jogú családok között 13 grófi, 21 bárói családot találunk. Többségük a régi, nagy 

hagyományú magyar köznemesi családok köréből került ki. A tagságban részesült tíz külföldi 

(morva, szerb, bajor, stájer, württembergi, galíciai, spanyol) eredetű család közül is hat már a 19. 

század közepe előtt megszerezte a magyar nemességet. A többi négy család a főnemesség 

elnyeréséig nem büszkélkedhetett ugyan magyar nemesi címmel, de a megadományozottak 

anyjuk révén hazai nemesi család leszármazottai voltak. Három családnál, mivel az adományban 

részesítettek nem voltak született magyar állampolgárok, az 1885. évi 7. tc. értelmében a király 

döntésén kívül szükség volt a törvényhozás beleegyezésére, amit az vita nélkül meg is adott. Hat 

olyan külföldi eredetű család volt, amely a magyar főrendiházi örökös tagsági jog elnyerésekor 

már osztrák báró volt. 

1885 után az örökös tagsági jog adományozása nem feltétlenül a rangemeléskor történt: négy 

család a főrendiházi tagság elnyerésekor már magyar báró volt. A két adomány közt legfeljebb 

másfél évtized telt el, tehát nem indokolt, hogy a többi új örökös tagtól külön kezeljük őket. 

Kivételes eset Lónyay Eleméré, aki a korszakon belül kétszer is rangemelésben részesült: 1896-

ben grófi, majd 1917-ben hercegi rangot nyert.  

 Ha figyelembe vesszük, hogy a vizsgált időszakban 154 család részesült főnemesi 

rangban, rangemelésben,2207 igen alacsonynak tekinthető az örökös tagságot nyertek száma. Az 

1885-ben a magyarországi főnemességet alkotó kb. 230 1918 vége előtt 32 család halt ki 

fiágon.2208 A fiági magszakadások révén tehát majdnem pontosan annyi családdal csökkent az 

örökös jogú főnemesség állománya, mint amennyivel a jogadományozások révén emelkedett. 

 Az örökös tagság adományozása révén elméletben legalább ötven új tagot nyert a 

főrendiház,2209 amely az örökös tagoknak a korszak végén kétszáz körüli számához viszonyítva 

                                                           
2204

 Emellett a katolikus főpapok létszámát alakíthatta a püspöki székek betöltésének halogatásával. 
2205

 Bérenger, J. – Kecskeméti K.: Országgyűlés és parlamenti élet, i. m. 368. 
2206

 A családot itt szűkebb értelemben használjuk, a külön főnemesi rangra emelt ág jelentésében.  
2207

 A leányágaktól és az oldalágaktól eltekintve 129 család nyert bárói, 24 grófi, 4 hercegi rangot. Az adatok 

forrása: Királyi könyvek. [DVD]. – Adatgyűjtésünk eredménye némileg eltér Jager-Sustenauétól: az ő adatai 

szerint 111 bárói és 15 grófi rangemelés történt. (Jäger-Sustenau, H.: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi 

nemesítések, i. m. 16─17.) A különbség egyik (módszertani) okára ld. Halmos K.: Rangemelések, i. m. 455.  
2208

 Az 1885 és 1916 közötti időszakra vonatkozóan forrásunk a Családkönyv, amelynek vezetését az 1886:8. tc. 

2. § írta elő MOL R 64 9. t.), az utolsó három évre pedig a főrendiház igazoló bizottságának jelentései. 
2209

 A királyi elhatározások szövege és az igazolóbizottsági jelentések alapján. 
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nem túl jelentős szám. De még eme félszáz új főrend közül is csak 34 tett lépéseket a kinevezést 

követő egy éven belül tagságának igazolására, 11 csak később, 5 pedig egyáltalán nem. 

Esetenként olyan új örökös tagok is, akik maguk kezdeményezték a jog adományozását, csak 

évekkel elnyerése után kezdték el gyakorolni azt. Hét főrend (br. Dániel Ernő, br. Manaszy-Barco 

György, br. Orosdy Fülöp, gr. Semsey László, br. Tallián Béla, gr. Woracziczky János) 

képviselősége miatt 1918 novemberéig soha, további öt (br. Nikolics Fedor, br. Solymossy 

László, gr. Tisza István, br. Vojnits István, gr. Żeleński Róbert)2210 pedig csak átmenetileg 

gyakorolta főrendiházi jogosultságát. Két személy az örökös tagság elnyerésekor élethossziglan 

kinevezettként már tagja volt a főrendiháznak. Bohus Zsigmond, „tántoríthatatlan, de hallgatag 

kormánypárti politikus,” Tisza Kálmán miniszterelnök „legkedvesebb embere”2211 csaknem 20 évi 

képviselőség után visszavonulva nyerte el 1887-ben az élethossziglani tagságot, majd nyolc évvel 

később az örökös jogot. Ifj. Szőgyény-Marich László király személye körüli miniszterré 

kinevezésekor, 1890-ben lett élethossziglani tag, majd húsz évvel később, 1910-ben, a Monarchia 

berlini nagyköveteként, egyebek mellett feltehetően Németországnak a boszniai válságban 

Ausztria─Magyarország melletti fellépése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként is, 

nyerte el a grófi címet és az örökös tagságot.2212 Végül, Majthényi Gusztáv néhány évvel az után, 

hogy 1894 végén örökös jogának igazolásáért folyamodott, erdélyi katolikus püspökként is főrend 

lett.  

 

Az örökösjog-adományozások időbeli megoszlása 

1885 és 1918 között az évek több mint felében nem került sor örökös tagság adományozására 

(1886-tól 9 éven át!), a többi esztendőben egy-két család részesült ebben az uralkodói kegyben, 

kivéve 1895–1896-ot és 1917-et. A főnemesi rangra emelésnek sem a századfordulót követő 

mérsékelt, sem az 1910-es évekbeli erőteljesebb növekedését2213 nem kísérte az örökösjog-

adományozások számának növekedése. Ezt az magyarázhatja, hogy a századforduló után a 

nagykereskedőkén kívül elsősorban a nagy földbirtokkal nem feltétlenül rendelkező katonák,2214 

diplomaták, főispánok és képviselők bárósításának száma emelkedett meg, a háború alatt pedig 

zömmel katonai érdemekért történt adományozás.2215  

Az örökös jogok adományozásának csúcspontja 1895─1896 volt. Az ekkor 

rangemelésben részesített 10 családból 1896 vége előtt 16 személy lett a főrendiház igazolt és 

tényleges tagja.2216 A kezdeményezés, legalábbis forma szerint, ekkor ─ addig szokatlanul ─ az 

uralkodótól származott. Ferenc József 1895. április 22-én kelt legfelső elhatározásában hatalmazta 

fel a kormányt, hogy tegyen javaslatot „legfeljebb tíz grófi, illetőleg bárói czím és örökös 

főrendiházi tagsági jog adományozása iránt.”2217 Az alkalmat feltehetően a millennium 

                                                           
2210

 Żeleński Róbert nevének írásmódjánál a politikus által saját emlékiratában használt formát követjük. 
2211

 Żeleński R.: Emlékeim, i. m. 20., 29. 
2212

 A dinasztiahűség és magyar nemzeti érzés kompromisszumát képviselő Szőgyény-Marich politikai portréját 

ld. Somogyi É.: Vezető magyar tisztviselők, i. m. 121−123. 
2213

 Jäger-Sustenau, H.: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi nemesítések, i. m. 16─17. és saját vizsgálatunk 

alapján. 
2214

 A 18. század közepétől katonatisztek 30 év szolgálat után kérvényezhették nemesítésüket. Ferenc József 

1894-ben a közös hadsereg tisztjein kívül a honvédség és a csendőrség tisztjeire is kiterjesztette e jogot. A tisztek 

nemesítési eljárását többször szabályozták (utoljára 1916-ban), általában könnyítették. Hajdu T.: Tisztikar és 

középosztály, i. m. 151.; A Szapáry- és a Wekerle-korm. mint.tan. jkv.-i. 2. köt., i. m. 963., 1024. 
2215

 Az adományban részesített személyek a Királyi könyvekben közölt foglalkozása alapján. 
2216

 Br. Dániel Ernőt igazolták, de képviselőként nem gyakorolhatta tagsági jogát, br. Baich Milán pedig csak 

1900-ban folyamodott az igazolóbizottsághoz.  
2217

 Idézet az elhatározásból a Vigyázó, a Bohus, a Solymossy és a Zeyk család örökös jogra emelését javasló 

miniszterelnöki felterjesztésben. MOL K 26 1895-1570., 346. cs. 
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szolgáltatta (a nemesítésben is kiemelkedik az 1895─1896 évpár),2218 de abban, hogy egyszerre 

ennyi kinevezésre került sor, valószínűleg szerepet játszottak a kormánynak 1894−1895-ben az 

egyházpolitikai vitában elszenvedett vereségei is. A kötelező polgári házasságról és az izraelita 

vallás recepciójáról szóló törvényjavaslatok főrendiházi leszavazásának részletei ismertek.2219 Az 

is, hogy a vita során a kormányban felvetődött: a javaslatok megszavazásának biztosítására az új 

örökös tagok kinevezésének eszközéhez („pairschubhoz”) nyúljon.2220 Szilágyi Dezső 

belügyminiszter hangsúlyozta ennek alkotmányos voltát: az örökösjog-adományozások számát, 

szemben az élethossziglani kinevezésekkel, a törvény nem korlátozta.2221 Kevésbé ismert, hogy az 

uralkodó azonban a pairschub alkalmazását 1894 májusában határozottan visszautasította, nem 

volt hajlandó – egy aktuális politikai problémának rendelve alá az adományozást – az 

arisztokrácia szerkezetében jelentős, tartós változást előidézni.2222  

A Ferenc József által engedélyezett tíz család közül az elsők tagságra való felterjesztéséről 

a minisztertanács 1895. június 9-i ülésén döntött.2223 Ekkorra már, miután a kormány május 16-án 

a recepciós törvény megszavazását keresztülvitte, az egyházpolitikai vita utolsó heves periódusa 

lezárult. Bár az alkalmat és az uralkodó támogatását nem az egyházpolitikai vita biztosította a 

kinevezésekhez, azok a kormánypárt főrendi bázisának növelésére szolgáltak. A családok 

kiválasztásánál direkt politikai szándék érvényesülését mutatja, hogy az 1895−1896-ban örökös 

tagsági jogot nyert személyek között 8 kormánypárti képviselőt találunk. Az ellenzéki Budapesti 

Hírlapban pedig olyan híresztelés jelent meg, hogy 6 család a Szabadelvű Pártnak nyújtott anyagi 

támogatásért cserébe kapta a főnemesi rangot.2224  

Az örökös jog tömeges adományozása amúgy nem feltétlenül kínált gyors megoldást 

politikai válsághelyzetben. Az új tagok részvételi jogukat a királyi meghívólevél bemutatása után 

azonnal gyakorolhatták ugyan, a meghívást azonban esetükben is megelőzte az adócenzus 

ellenőrzése, amelyet a főrendiház igazolóbizottsága végzett. Ritkaságnak számított, hogy az 

igazolási eljárás, az erről való jelentéstétel, a jelentés főrendiház általi jóváhagyása, majd a 

belügyminiszter útján a királyi meghívólevél kiállítása, és törvényhatóságok által történő 

kézbesítése három hónapnál kevesebb időt vett volna igénybe. Pairschub esetén az 

igazolóbizottság egy ideig elodázhatta volna az új tagok beiktatását. 

Az 1917 elején történt rangadományozásoknál közvetlen politikai megfontolások nem 

játszottak kimutatható szerepet. IV. Károly magyar királlyá koronázása alkalmából érkezett 

legfelső helyről felszólítás a miniszterelnökhöz, hogy terjessze fel örökös tagsági jogra „a magyar 

köznemességnek egynéhány érdemes tagját,” akik „úgy történelmi múltuknál, mint vagyoni 

                                                           
2218

 Jäger-Sustenau, H.: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi nemesítések, i. m. 16.  

William O. McCagg szerint a zsidó származású személyek ekkori nagyszámú nemesítése nem a millenniummal, 

hanem az 1896-os választáson a Szabadelvű Pártnak nyújtott támogatással magyarázható. (McCagg, W. O. Jr.: 

Jewish nobles, i. m. 393.) Halmos Károly azonban rámutat, hogy „a nemesítések dinamikája nem különbözött 

jelentősen a »zsidók« és a »nem zsidók« esetében”, vagyis a „nem zsidók” nemesítése is megugrott az említett 

két évben. (Halmos K.: Rangemelések, i. m. 470.) Ugyanakkor természetesen lehetséges, hogy a „nem zsidó” 

személyek is a kormánypártnak nyújtott támogatásért nyertek nemességet. A nemesítések számának 

megnövekedése azonban más választás körül sosem volt akkora, mint 1895−1896-ban, ezért a kérdés teljes 

feltárásáig felállítható az a hipotézis, hogy a nemesítések egy része a millenniumhoz kapcsolódott.  
2219

 A téma újabb feldolgozása: Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 12─29.; Gyurgyák J.: A 

zsidókérdés, i. m. 65─74. 
2220

 A pairschub eredeti tágabb jelentésével (a kormány által egyszerre több tag kinevezése a többség 

biztosítására) szemben az 1894. májusi képviselőházi vitában a kifejezés alatt az örökös tagsági jog tömeges 

adományozását értették – itt ezen utóbbi értelemben használjuk. 
2221

 KN 1892─1896. 18. köt. 1894. máj. 17. (341. ülés) 369. 
2222

 Kállay Béni levele Khuen-Héderváry Károlyhoz. Bécs, 1894. máj. 27. OSZK Kézirattár. Levelestár. 
2223

 Min.tan. jkv. 1894. jún. 11. (15. ülés) 2. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57411&MT=1 [2015.06.14.]) 
2224

 Krúdy Gy.: Kossuth fia, i. m. 247. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57411&MT=1
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helyzetüknél fogva azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a főnemesi rang 

adományozásának előfeltételéül joggal megkívántatnak”.2225 Ekkor két-két köznemesi család 

nyert örökletes tagsági jog kíséretében grófi, illetve bárói rangot.  

 

Az örökös tagsági jog elnyerésének hivatalos indokai 

Az örökös tagság indoklásából csak ritkán derül fény azokra a konkrét szolgálatokra, amelyek a 

minisztertanácsi felterjesztést, illetve királyi döntést előidézték. Alkalmasak viszont annak 

feltárására, hogy milyen jellegű érdemekért járhatott e kitüntetés. Rudolf Kučerának a 19. századi 

közép-európai nemesítésekről írt gondolata szerint: „a […] hangsúlyozott érdemeket egyfajta 

kísérletnek tekinthetjük az állam részéről, amely egyrészt kijelöli a követendőket; másrészt már 

létező viselkedési mintákat helyez előtérbe, ezáltal egyfajta társadalmi normává avatja azokat”.2226  

 A 34 örökös tagságban részesülő család közül 13 esetében találunk nyilvános forrásokban 

(a legfelső elhatározás Budapesti Közlönyben megjelent szövegében, a becikkelyező törvényben, 

ennek javaslata indoklásában, az országgyűlési almanachok életrajzaiban) valamilyen indoklást. 

30 családnál sikerült fellelnem a miniszterelnök felterjesztését. Ez szolgált a királyi döntés 

alapjául, ezért tartalma az érdemek megismeréséhez alapvető fontosságú. A miniszterelnöki 

felterjesztések mellett több esetben megtaláljuk a javasolt személyek főispáni jellemzését is.2227 

Ezek azt mutatják, hogy a felterjesztést alapos informálódás előzte meg. Ezek a jelentések 

láthatóan a miniszterelnöki felterjesztés alapvető forrásai voltak, gyakran szó szerint kerültek be 

belőlük részletek annak szövegébe. 

A felterjesztések visszatérő eleme a javaslatba hozott személyek felmenőinek érdemeire 

való hivatkozás. A díszes ősöket név szerint is megemlítő néhány felterjesztés közül kiemelkedik 

az öt Mailáth fivéré, akik 1885-ben kifejezetten atyjukra, Mailáth György országbíróra2228 

tekintettel részesültek a kegyben,2229 mint az a legfelső elhatározás szövegébe is bekerült. A grófi 

cím és vele az örökös tagság gr. Tisza Lajosról unokaöccseire, Tisza Istvánra és testvéreire való 

átruházása melletti érvek között szintén kiemelt helyen szerepelt, hogy az újabb elismerése lenne 

gr. Tisza Lajos „meg nem szűnő hasznos köztevékenységének; de fokozottabb mérvben érné ez a 

kitüntetés id. Tisza Kálmánt, aki 15 évi ministerelnöksége alatt Felségednek, a legmagasabb 

uralkodó háznak gyakran igen súlyos és válságos körülmények között olyan kiváló szolgálatokat 

tett.”2230 Az örökös tagsági jog adományozása mellett szólhattak a felmenők katonai 

szolgálatai,2231 közéleti működése,2232 gazdasági tevékenysége is.2233  

A miniszterelnöki felterjesztések alapján a legalapvetőbb kívánalom egy magyar 

arisztokratával szemben (nem meglepően) „az uralkodóházhoz törhetetlen loyalitással 

ragaszkodás” és a „jó magyar hazafiság” együttes megléte volt. E két tulajdonság említése a 

felterjesztéseknek szinte formai kelléke. Több esetben államigazgatási hivatal, vagy diplomáciai 
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 A miniszterelnök a Kendeffy, Jankovich-Bésán, Kende és az Ivánka családot javaslatba hozó 

felterjesztésében idézi: MOL K 26 1917-I-103., 1094. cs. A koronázás alkalmából adományozott nagyszámú 

egyéb kitüntetésre vonatkozóan ld. MOL K 26 1917-I-3., 1094. cs. 
2226

 Kučera, R.: Állam, nemesség és civil társadalom, i. m. 34. 
2227

 Ez ritkábban a főispán örökös tagság adományozását javasló leveleként, gyakrabban a miniszterelnök az 

aspiránsról információkat kérő felszólítására született. 
2228

 Az 1818─1883 között élt Mailáth Györgyről van szó. 
2229

 MOL K 26 1885-3155. (Mailáth), 221. cs.  
2230

 MOL K 26 1897-2477. (Tisza), 402. cs.  
2231

 Pl. Trauttenberg Frigyes esetében. MOL K 26 1902-XVI-194. (Trauttenberg), 547. cs. 
2232

 A Bohus fivérek anyjuk, a pesti nőegyesület elnöknőjeként és jótékonykodása folytán „országszerte ismert és 

köztiszteletnek örvendő” Bohusné Szőgyény Antónia „áldott emlékének” is köszönhették a báróság örökös 

tagsági jogú elnyerését. MOL K 26 1895-1570. (Bohus), 346. cs. 
2233

 A Wimpffenek magyar bárói rangra emelésekor említésre kerültek anyai nagyapjuk, br. Sina Simon 

„Magyarország gazdasági viszonyainak fellendítése körül” szerzett „gazdag érdemei”. MOL K 26 1902-XVI-

3879. (Wimppfen), 547. cs. 
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szolgálat megemlítésével nyert konkrét tartalmat.2234 Sok személynél szerepel a megyei 

közigazgatásban való részvétel: törvényhatósági, esetleg közigazgatási bizottságbeli tagság – de 

akár még a tiszteletbeli aljegyzőség is.2235 A megyei tisztségek említésének több célja is volt: 

mutatta, hogy a felterjesztett, egy törvényhozótól elvárhatón, érdeklődik a közügyek iránt, 

kifejezte, hogy regionális szinten elismerésnek örvend, jelezte, hogy van kapcsolata a helyi, 

részben (fő)nemesi politikai elittel. A nyilvánosság által ismert indoklásokban a legtöbb (8) 

esetben „a közügyek terén szerzett érdemek” kitétel olvasható. Konkrét megjelölést egyedül 

Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszternél találunk, nála a legfelső kézirat és az almanach is 

megemlíti, hogy közösügyi munkásságával, valamint a millenniumi kiállításnak és a Vaskapu 

megnyitási ünnepségének szervezésével érdemelte ki a báróságot és örökös főrendi jogot. Bár a 

nyilvános indoklás erről ritkán szól, az is elősegíthette az örökös jog elnyerését, ha valaki 

képviselő volt. A kormány felfogása szerint, mint az a Woracziczky Jánosnak bárói rangot és 

örökös főrendséget adományozó törvényhez készített indoklásból kiderül, a polgártársak 

elismerése nyilvánult meg az országgyűlési képviselővé választásban.2236 A képviselőből lett 

örökös tagok mind kormánypárti mandátummal rendelkeztek, a törvényhozási jártasságot náluk 

kormánypárti elkötelezettség kísérte.2237 Egyes esetekben a miniszterelnök expressis verbis be is 

foglalta felterjesztésébe, hogy a javasolt személy képviselőként, vagy egyéb módon jelentős 

szolgálatokat tett, tenne a kormánypártnak.2238 

A nemzetiségi aspektus is többször megjelenik a felterjesztésekben. Így kerül 

hangsúlyozásra, hogy Baich Milos „Temes vármegye szerb nemzetiségű lakossága között nagy 

befolyással bír, amelyet mindig loyalis és hazafias szellemben igyekezett érvényesíteni.”2239 

Normann-Ehrenfels Gusztávról megtudjuk, hogy a horvát tartománygyűlésen „a nemzeti 

kormánypárt” képviselőjeként „nagy szolgálatokat tett hazájának”,2240 Vojnits Istvánról pedig azt, 

hogy Bács-Bodrog megye főispánjaként „a nemzetiségek lakta, s ennélfogva csak nagy tapintattal 

és körültekintéssel kormányozható vármegyét oly mintaszerűen vezeti; a közigazgatás menetét oly 

lelkiismeretességgel felügyeli, hogy a reá bízott vármegye Magyarország hasonló nehéz 

viszonyok között levő vármegyéi között valósággal mintául szolgálhat”.2241 Trauttenberg Frigyes 

Mór környékén szerzett (a törvényjavaslat indoklásába is bekerülő) érdemeket a „magyarosítás 

körül”.2242 Żeleński Róbert Arad megyében a kisgazdák érdekében fejtett ki munkásságot, ami 

által „azoknak azon nemzetiségi vármegyében valóságos támasza lett”.2243 

Mégis: a legnagyobb súllyal a földbirtokosság mozzanata szerepelt az örökös jog 

adományozásakor. A mezőgazdaság céltudatos művelésére, fejlesztésére (mintagazdaság, 

lótenyésztés, szőlészet, fűrészüzem) hivatkozás igen gyakran tűnik fel a rangadományozást 
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 MOL K 26 1885-3155 (Jankovich), 221. cs.; 1886-157. (Nikolics), 228. cs.; 1896-9389. (Dániel), 375. cs.; 

1896-20503. (Lónyay), 380. cs.; K 26 1905-XI-5721. (Forster), 628. cs.; 1910-XI-1861. (Szőgyény-Marich), 

848. cs.; 1912-XI-396. (Tallián), 941. cs. 
2235

 MOL K 26 1895-1570 (Harkányi, Solymossy), 346. cs.; 1897-2477. (Tisza), 402. cs.; 1899-XV-84. 

(Vojnits), 458. cs.; 1899-XV-84. (Żeleński), 459. cs.; 1917-I-103. (Kende, Kendeffy), 1094. cs. 
2236

 FI 1910−1918. 19. köt. 943. sz. 14─15. Hasonló véleménnyel a miniszterelnöki felterjesztésekben is 

találkozunk. Pl. MOL K 26 1907-XI-3349. (Semsey), 699. cs.; 1908-XI-1506. (Majthényi Ádám), 737. cs. 
2237

 Baich, K 26 1895-1570. (Bohus, Harkányi, Solymossy), 346. cs.; 1896-3969. (Normann-Ehrenfels), 371. cs.; 

1897-2477. (Tisza), 402. cs.; 1899-XV-84. (Vojnits), 458. cs.; 1899-XV-84. (Żeleński), 459. cs.; 1907-XI-3349. 

(Semsey), 699. cs.; 1908-XI-1506. (Majthényi Ádám), 737. cs.; 1911-XI-6917. (Orosdy), 916.cs.; 1912-XI-396. 

(Tallián), 941. cs.; 1917-I-103. (Ivánka), 1094. cs. 
2238

 MOL K 26 1911-XI-6917. (Orosdy), 916. cs.; 1902-XVI-194. (Trauttenberg), 547. cs. 
2239

 MOL K 26 1895-2887. (Baich), 349. cs. 
2240

 MOL K 26 1896-3969. (Normann-Ehrenfels), 371. cs. 
2241

 MOL K 26 1899-XV-84. (Vojnits), 458. cs. 
2242

 FI 1901─1905. 13. köt. 389. sz. 2. mell. 131─132. 
2243

 MOL K 26 1899-XV-84. (Żeleński), 459. cs. 
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eredményező felterjesztésekben.2244 1895-ben és 1917 elején pedig, amikor mint láttuk, a 

kormány számos személy részére kezdeményezhette az örökös tagsági jog adományozását, a 

jelentős földbirtok, ha az nemesi származással párosult, minden személyes politikai vagy közéleti 

érdem nélkül is elégnek bizonyult a rang elnyeréséhez.2245  

A gazdálkodást gyakran a lakosság körében végzett hazafias, kulturális, karitatív-szociális 

tevékenység bemutatása egészítette ki,2246 azt sugallva, hogy a felterjesztettek többsége nemcsak 

tulajdonosa, hanem gondos gazdája is földjének, és az azt művelőkkel patriarchális viszonyt 

épített ki. Különösen sok effajta érdem szerepel idegen eredetű (Trauttenberg, Wimpffen) vagy 

frissen nemesített család (Orosdy) esetében. Ipari, kereskedelmi működésre, sikerekre lényegesen 

kevesebb hivatkozás történt,2247 mint az agrikultúra területén végzett tevékenységre. Néhány 

személynél közhasznú munkásságra is kitér a felterjesztés, így szól Tisza Istvánnak a 

„közgazdasági irodalom és gyakorlat terén,” Forster Gyulának a műemlékvédelem, az agrárius 

Żeleński Róbertnek „a magyar közönség figyelmének a mezőgazdasági viszonyokra való terelése 

körül” szerzett érdemeiről.2248 Végül, mindig bekerült a miniszterelnöki felterjesztésbe, ha valaki 

már részesült legfelső elismerésben, lett légyen az kamarási rang (ez a család régi nemességét is 

bizonyította),2249 belső titkos tanácsosi cím, a vaskoronarend valamelyik fokozata, esetleg Szt. 

István-, vagy Lipót-rend. 

A nyilvános forrásokban megjelent indoklások szűkszavúak, az általánosság szintjén mozognak 

(pl. Wodianer Albert egyszerűen „közjótékonyságával” érdemelte ki a rangemelést). Ez alól csak 

a külföldiként születettek (Trauttenberg, Wimpffen, Woracziczky) örökös jogának 

becikkelyezéséhez készített indoklások kivételek. Ezekben fontos érvként szerepel, hogy az 

érintetteknek „hő óhajtása” a korábbi hazájukban birtokolt főnemesi rang magyarországi 

megszerzése,2250 és hogy szándékuk komolyságának már eddig is bizonyítékát adták: felvették a 

magyar állampolgárságot, mintauradalmaik vannak, rokonságba léptek a magyar nemességgel. 

 

Az új családok regionális háttere, vallási hovatartozása 

Az új tagok birtokainak elhelyezkedésére, a tulajdonosok foglalkozási összetételére2251 vonatkozó 

vizsgálatok további adalékokat nyújtanak az örökös tagság adományozási szempontjainak 

megismeréséhez. Az új örökös jogú családok harmadának volt az Alföldön jelentős földbirtoka 

(11 család), ezt követte a Dunántúl (10 család), a Felföld (8 család), a Tisza─Maros-köze (6 

család), a sort Szlavónia (4 család) és Erdély (3 család) zárta. (Egyes családok több tájegységben 
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 MOL K 26 1896-20503. (Lónyay), 380. cs.; 1899-XV-84. (Żeleński), 459. cs.; 1902-XVI-194. 

(Trauttenberg, Wimpffen), 547. cs.; 1907-XI-3349. (Semsey ), 699. cs.; 1908-XI-1506. (Majthényi Ádám), 737. 

cs.; 1911-XI-2600. (Csávossy), 916. cs.; 1917-I-103. (Ivánka), 1094. cs. 
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 Jól bizonyítja ezt a Jankovich-Bésán Endrére vonatkozó miniszterelnöki felterjesztés fogalmazványában 

olvasható, áthúzott szövegrész: „Habár sem a megyei, sem a politikai életben nem szerepelt”. (MOL K 26 1917-

I-103., 1094. cs.) A felterjesztés alapján szintén csak vagyonával és mintaszerű gazdálkodásával tűnt ki az 1895-

ben grófi rangra emelt Vigyázó Sándor. MOL K 26 1895-1570. (Vigyázó), 346. cs. 
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 MOL K 26 1886-157. (Nikolics), 228. cs.; 1886-2267. (Wodianer), 228. cs.; 1895-1570. (Solymossy), 346. 

cs.; 1902-XVI-194. (Trauttenberg, Wimpffen), 547. cs.; 1911-XI-2600. (Csávossy), 916. cs.; 1911-XI-6917. 

(Orosdy), 916. cs. 
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 K 26 1886-2267. (Wodianer ), 228. cs.; K 26 1895-1570., 346. cs.; 1905-XI-5721. (Forster), 628. cs.; 1911-

XI-6917. (Orosdy), 916. cs. 
2248

 MOL K 26 1897-2477. (Tisza ), 402. cs.; 1899-XV-84. (Żeleński), 459. cs.; 1905-XI-5721. (Forster), 628. 

cs. 
2249

 Elnyeréséhez legalább négy generációra visszamenően 12 nemes ős kimutatása volt szükséges, ami kb. 200 

éves nemességnek felel meg. Kempelen B.: A nemesség, i. m. 40. 
2250

 „Hogy hazájukkal teljesen összeforrjanak, és ne legyenek a grófi rang révén más országhoz kötve, mely 

ranggal járó társadalmi és közéleti terheket és kötelességeket amúgy is e hazában viselik.” Indokolás gróf 

pabienitzi Woracziczky Jánosnak az örökös főrendiházi tagság jogával való felruházásáról szóló 

törvényjavaslathoz. FI 1910─1918. 19. köt. 943. sz. 14─15.  
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 Foglalkozás alatt hivatást és jövedelemszerző tevékenységet egyként értve. 
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is rendelkeztek nagybirtokkal.) Vármegyénként tekintve kicsit eltérő a kép: öt birtokosnak volt 

Somogy, négy-négynek Temes és Arad, három-háromnak Torontál, Hont és Fejér megyében 

jelentős földbirtoka. A nagybirtokok arányát tekintve a két dunántúli vármegye országos 

viszonylatban is kiemelkedett. Hont megyében a birtokkoncentráció aránya meghaladta ugyan az 

országos átlagot, de a Felföldön belül több megye is megelőzte. Temes és Torontál megye 

birtokkoncentrációja csak a Tisza─Maros szögben számított magasnak, országos viszonylatban 

átlag alatti volt. Arad megye az 1000 kataszteri holdon felüli gazdaságok arányát tekintve mind a 

tiszántúli, mind az országos átlagnak alatta maradt.2252 Az Alföld központi, magas 

birtokkoncentrációjú területein viszont csak néhány családnak volt birtoka. Az örökös jogot 

elnyerő családok tehát nem feltétlenül a nagybirtokos gazdaságok dominálta területekről kerültek 

ki, és nagy számban találunk közöttük nem magyar többségű területeken birtokos családokat. 

Feltételezhető, hogy a kormány a nemzetiségi területek magyar vagy magyarrá váló 

nagybirtokosait előnyben részesítette az örökös tagsági jog adományozásánál. 

 Az új örökös tagok túlnyomóan római katolikusok voltak. Ez eddigi ismereteink szerint 

nem tudatos döntés volt, a miniszterelnöki felterjesztések csak ritkán említik meg a javaslatba 

hozott személyek felekezeti hovatartozását. 1895−1896-ban és 1917 elején viszont a kormány 

szemlátomást törekedett arra, hogy a nagyszámú adományozásból egyformán részesüljenek 

katolikus és protestáns családok. 

 

Az örökletes tagságot nyertek foglalkozása 

A törvény rendelkezéséből következően az új tagok kivétel nélkül nagybirtokosok voltak.2253 A 34 

családnak örökös tagsági jogot adományozó legfelső elhatározásokban névvel említett 49 személy 

közül azonban a Királyi könyvekben csak 28-nál szerepel foglalkozásként föld- vagy 

nagybirtokos. Közülük hatnál említ további foglalkozást is a Királyi könyvek: három személynél 

országgyűlési képviselő, egynél-egynél főispán, volt főispán, illetve nagykereskedő megjelölés is 

olvasható.  

Figyelembe véve, hogy a földbirtokosság „Magyarországon igen kevéssé [volt] tekinthető 

hivatásnak, sokkal inkább egyéni érvényesülési törekvésektől függő presztízsjelzőnek”,2254 

igyekeztünk más forrásokból (országgyűlési almanach, lexikon) tisztázni a Királyi könyvek 

„földbirtokosainak” révbe érését megelőző foglalkozását. Négy személy képviselő, egy katona 

volt. Id. Wodianer Albert a kereskedői és bankári hivatást űzte, azonban az örökös jog 

elnyerésekor már több mint húsz éve visszavonult. A többi birtokos megjelölésű személy ─ a 

jogot nyertek majd harmada ─ esetében más tevékenységként csak a megyei politikai részvétel 

volt kimutatható. Néhány életrajzban a hitbizomány, mintagazdaság is jelzi: a nemesi 

földbirtokosi életforma megtestesítőivel van dolgunk. A magas földadócenzus ismeretében nem 

meglepő, hogy, bár a korszakban sok katona nyert főnemesi rangot,2255 az új örökös főrendek 

között csupán egyet találunk. Bírót, független értelmiségi pályán működő személyt egyet sem, 

örökös tag lett viszont két diplomata, hét (többnyire nyugalmazott) miniszter, államtitkár, 

minisztériumi osztályfőnök és öt főispán.2256 Az örökös tagságot elnyert személyek közül 19 
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 Mezőgazd. stat. 1900., i. m. 9─10. 
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csoportok együttes aránya 22%. (Saját számítás a Királyi könyvek alapján).  
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képviselő volt. Közülük csak öten vonultak vissza a jog elnyerése előtt a képviselőházból. Tízen 

még képviselők voltak, közülük hét sohasem gyakorolta a főrendiházi tagságot. A Szabadelvű 

Párt, a koalíció és a Munkapárt egyaránt jutalmazott pártérdemeket örökös tagsággal. Wodianeren 

kívül csak három kereskedő vagy pénzember szerepel az új örökös tagok között: Harkányi 

Frigyes, Orosdy Fülöp és Forster Gyula. Harkányi az atyja által kereskedelemből szerzett vagyont 

közlekedési és pénzügyi vállalatokba és (apai mintára) földbirtokba fektette. Orosdy 

nagykereskedőként vajkivitellel foglalkozott, több ipar- és vasútvállalat igazgatósági tagja volt, és 

szintén jelentős birtokokat vásárolt. Forster viszont nem nagytőkés, hanem bankigazgató volt. A 

Magyar Földhitelintézet egyik igazgatója volt, és az örökös tagságot elnyerők közt egyedüliként 

magas szintű tudományos tevékenységet folytatott a műemlékvédelem területén. Nagyiparosként 

vagyont szerzett személy nem nyert örökös tagságot. A dualizmuskori kormányzat és a gazdaság 

modern szektorai közötti érdekszövetséget, a nagytőkések jelentős számú nemesítését tekintetbe 

véve ez, valamint a bankárok és nagykereskedők alacsony száma meglepőnek mondható.2257 

Ráadásul a nagytőkések nemcsak az államvezetéssel, hanem lassan és korlátozott mértékben 

ugyan, de már a régi, rendi eredetű társadalmi elittel is összeköttetésbe kerültek.2258 

William McCagg szerint a dualizmus időszakában nemesítettek kb. 20%-a, a gazdasági 

vagy üzleti foglalkozású rangemelteknek pedig 40%-a zsidó (eredetű) volt.2259 „A magyarországi 

zsidóság a jogegyenlőségért, a befogadásért és jogbiztonságért »cserébe« materiális és szellemi 

tőkét ajánlott fel a magyar liberalizmus számára. Ez az érdekegyeztetési politika jól-rosszul, de a 

dualista kor fennállása alatt működőképesnek bizonyult. Ennek az együttműködésnek tehát egyik 

visszajelzéseként is értelmezhetjük a zsidó nemesítéseket (még akkor is, ha előbb vagy utóbb e 

nemesítettek egy tekintélyes hányada elhagyta ősei hitét).” ─ hangzik a zsidóságot érintő 

nemesítési politika lényegének újabb összefoglalása.2260 A nagyvállalkozók örökös jogra 

emelésével tehát összefonódik a zsidó eredetű családok örökös jogban részesítésének kérdése. A 

Magyar zsidó lexikon adatai szerint 1867 és 1918 között 26 izraelita, illetve zsidó eredetű 

kikeresztelkedett család kapott főnemesi (bárói) rangot.2261 „Valamennyi főrendiházi jogosultság 

nélkül” ─ hangsúlyozza a lexikon, ami korrekcióra szorul, amennyiben két család, a Wodianer és 

a Harkányi a bárói ranggal egyidejűleg, az Orosdy pedig később elnyerte az örökös főrendiházi 

tagsági jogot is. Miután 1867-ben megtörtént a zsidóság emancipációja, nem volt jogi akadálya 

annak, hogy izraelita vallású személy fusson be politikai karriert. A dualizmus korában a zsidó 

származású képviselők száma meghaladta a százat,2262 s köztük, mint Wahrmann Mór is példája 

mutatja, voltak mózeshitűek is. A főrendiház kinevezett tagjai között is találunk izraelitákat. A 

nagyvállalkozók, iparbárók és azon belül a zsidó eredetű nagytőkések főrendi örökös tagságának 

kérdése azonban összetettebb. Számos példát találunk ugyanis arra, hogy a (fő)nemesi rangot 

nyert zsidó eredetű családok rendelkeztek a főrendiházi adócenzus teljesítéséhez szükséges 

nagybirtokkal.2263 Miben különböztek a Herzog, a Schossberger, a Popper, a Hatvany-Deutsch, a 

Kohner és a Weiss családok többnyire szintén bárói rangra emelt tagjaitól Wodianer, a Harkányi 

                                                           
2257

 Az 1867─1918 között nemesi rangban, rangemelésben részesült személyek 4%-a vállalkozó, illetve 
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 A lexikon a két kategória között nem tesz különbséget. M. zsidó lex., i. m. 90─91. 
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 McCagg, W. O. Jr.: Jewish nobles, i. m. 129. 
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 Mo. nagybirtokosai; Varga L.: Weiss-család, i. m. 58. 
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fivérek és Orosdy, akik az előbbiekkel ellentétben elnyerték az örökös tagsági jogot is? Utóbbiak 

olyan tőkés nagykereskedők voltak, akik megmaradtak a kereskedelem mellett, majd felhalmozott 

tőkéjüket nem ipari vállalkozásba vagy tőzsdei részvényekbe, hanem nagyrészt földbirtokba 

fektették. A miniszterelnöki felterjesztés felsorolja Harkányi Frigyes pénzügyi vállalkozásait, de 

az is kiderül, hogy öccse és fiai már nem ilyen tevékenységet folytatnak.2264 Orosdynál is szerepel, 

hogy „több ipari és vasúti vállalat igazgatósági tagja,” de aztán az kap hangsúlyt, hogy „nagy 

jövedelmét a mezőgazdaság fellendítésére fordítja”.2265 Tehát éppen azok a nagytőkés családok 

nyertek bebocsátást a magyar arisztokrácia exkluzívabb körébe, amelyek befektetési stratégiájuk 

következtében lemaradtak a vállalkozók élcsapatától. 

A Wodianer, a Harkányi és az Orosdy család nemcsak gazdasági téren hasonult a nagybirtokos 

arisztokráciához. Tagjaik az örökös jog elnyerésének idején már évtizedek óta keresztények 

voltak.2266 A miniszterelnöki előterjesztésekből megtudjuk, hogy a Wodianer család másik ága 

már korábban bárói címet nyert, Wodianer Albert „főnemesi körökben köztiszteletnek örvend,” 

illetve hogy a Harkányi testvérek anyja és feleségei régi nemesi családból származnak.2267 

Társadalmi, gazdasági és kulturális okai egyaránt voltak annak, hogy a zsidó eredetű nagytőkések 

köréből csak e három család kapott örökös jogot. A főrendiház örökös tagjai a tradíciót voltak 

hivatva képviselni. Láng Lajos, a főrendiház reformjáról szóló törvényjavaslat előadója a cenzus 

mellett azzal érvelt a képviselőházban, hogy „midőn […] a felsőháznak súlypontját az örökletes 

főnemességre fektetjük, […] alkotmányunk egyik sarkalatos alapkövéül fölavatjuk, […] helyes, 

hogy azokra, kik a hagyományt képviselik, bizonyos vagyoni mértéket alkalmazzunk, mint amely 

társadalmi állásuk természetes előföltételét képezi [kiemelés: TBV]”. 2268 Az örökíthető tagság 

adományozása során a kormány ügyelt arra, hogy az új család illeszkedjen a régiek körébe, a 

miniszterelnöki felterjesztés minden esetben hangsúlyozta, hogy a családnak kiterjedt rokoni és 

társasági kapcsolatai vannak az arisztokráciával. A megadományozottaknál a nagy földterület 

birtoklása nem mellékes gazdasági befektetés volt, hanem életformát jelentett. Az örökös tagsági 

jogban részesülő családoknak meg kellett felelniük a földbirtokos osztállyal szembeni 

elvárásoknak, sajátjuknak kellett hogy vallják annak mentalitását és értékrendjét. Jellemző, hogy 

az agrárius gr. Dessewffy Aurél 1885-ben a nagybirtok törvényhozási érdekképviseletének 

lehetőségét látta a földadó alapú cenzus főrendiházi bevezetésében.2269 A kapitalista nagyiparos, 

nagykereskedő családoknál azonban tartani lehetett attól, hogy tőkéjük egy részét csak 

ideiglenesen transzformálták ingatlanba. Példa erre a Kohner család, amely bárósításának évére, 

1912-re megvált 20000 holdnyi birtokától, és csak bérelt (igaz, 40000 holdnyi) földdel 

rendelkezett.2270 Az arisztokrácia egy részének antiszemitizmusa, amely megnyilvánult 1883-ban 

az izraelita-keresztény polgári házasság főrendiházi leszavazásakor, két évvel később, a 

főrendiház reformja során az izraelita hitközségi elöljáró ex officio tagságának elutasításában, 

1893−1895-ben pedig az izraelita vallás recepciójakor, fékezőerővel bírhatott. A mindenkori 

kormány nem kívánt zsidóellenes hangulatot előidézni a magyar nemzettestbe − az arisztokraták 

egy része és más antiszemita elemek szerint − „nem eléggé” beolvadt családok örökös tagságban 

részesítésével. 

A társadalmi és kulturális válaszfalak felszámolódásának fokozatosságával vagy 

korlátozottságával is szembesülhetünk a zsidó eredetű tőkés dinasztiák kapcsán. Az örökös 
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 MOL K 26 1895-1570. (Harkányi), 346. cs. 
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tagsági jog elnyeréséhez szükséges kívánalom, az asszimiláció meghatározott útjának követése2271 

(nyelvi elmagyarosodás, kikeresztelkedés, rokoni kapcsolatok a régi arisztokráciával, tartós 

földbirtoklás együttes megléte) nem minden családnál, illetve csak fokozatosan alakult ki. Ez 

magyarázza, hogy olyan nagytőkés családok sem kaptak örökös tagságot, amelyeknek 

földbirtoklása kapcsolódott ipari vagy kereskedelmi tevékenységükhöz (pl. a Hatvany-

Deutschoknál a cukorgyártáshoz),2272 s így elvileg biztosított volt tartós földbirtoklásuk.  

 

Új örökös jogú családok becikkelyezése 

Az 1886:8. tc. 4. §-a előírta, hogy minden országgyűlési ciklus utolsó ülésszakában a 

belügyminiszter törvénybeiktatás végett a törvényhozásnak beterjeszti az időközben örökös 

főrendiházi tagsági joggal felruházott családok névjegyzékét. Eleinte az előírásnak pontosan 

eleget tettek, később késve vagy egyáltalán nem történt meg a törvénybe foglalás. 

1887-ben került sor első ízben az örökös tagsági jogot nyert családok névsorának törvénybe 

foglalására. A képviselőház és a főrendiház egyaránt hozzászólás nélkül fogadta el a Mailáth és a 

Jankovich grófi, valamint a Nikolics és a Wodianer bárói családok örökös tagsági jogának 

törvénybe iktatását (1887:34. tc.).2273 1896 őszén, fél évvel az örökös tagsági jog adományozása 

miatt a kormányt ért sajtó- és képviselőházi támadás után a törvényhozás mindkét háza észrevétel 

nélkül szavazta meg a Vigyázó, a Normann-Ehrenfels grófi, valamint a Bohus, a Solymossy, a 

Zeyk, a Harkányi, az Inkey és a Baich bárói családok örökös jogának törvénybe foglalását 

(1896:32. tc.).2274 1901-ben szintén jelentékenyebb észrevétel nélkül került becikkelyezésre a 

Lónyay, a Tisza, valamint a Żeleński grófi, illetve a Dániel és a Vojnits bárói családok örökös 

joga (1901:22. tc.).2275 

Mivel gr. Wimpffen Siegfried és Simon, valamint br. Trauttenberg Frigyes nem voltak 

leszármazásánál fogva magyar állampolgár, ezért az örökíthető főrendiház tagság jogát nem 

uralkodói legfelső elhatározás, hanem csak törvény útján nyerhették el (1885:7. tc. 2. § c) pont). A 

képviselőház 1904 májusában tárgyalta az erre vonatkozó törvényjavaslatot. A függetlenségi 

ellenzék két hónappal korábban a kormánnyal hallgatólagos megállapodást kötött, hogy az 

obstrukciót ellehetetlenítő házszabály-módosító indítvány visszavonásáért cserébe felhagy az 

obstrukcióval (és elállt az újonclétszám emelésének megakadályozásától), de az átmeneti 

fegyverszünet ellenére a kormányt ellenzéki kritikák érték a Wimpffen testvérek és Trauttenberg 

örökös tagsági joggal való felruházásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. A Kossuth-párti 

Benedek János kétségbe vonta a főrendiház létjogosultságát a népképviseleti alapon alakuló 

képviselőház mellett, továbbá kijelentette, hogy indigena családoknak adni örökös tagsági jogot 

„még a legrégibb, a legósdibb elméletek alapján is a legveszedelmesebb dolog”. A Wimpffen 

testvérek és Trauttenberg személye ellen nem volt kifogása, de fellépett „azon egész rendszer 

ellen, amely ezt az eljárást lehetővé teszi”. Ebből eredően nem arra kérte a kormányt, hogy „a 

parlamenti reformokra vonatkozó javaslatainak előterjesztése alkalmával egyszersmind a 

főrendiház eltörlésére, vagy pedig mint felsőháznak az újjászervezésére vonatkozó javaslatait is 

terjessze elő”. 
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Buzáth Ferenc, a Néppárt képviselője kifogásolta, hogy a törvényjavaslatból nem derül ki, 

Trauttenberg Frigyes mikor nyerte el a magyar állampolgárságot. Elismerte, hogy a 

képviselőházzal szemben a főrendiház esetében törvény nem tiltja, hogy külföldi származású 

személy a magyar honpolgári eskü letételét követő tíz éven belül tagságot nyerjen, mégis arra 

kérte a miniszterelnököt, hogy a jövőben ilyen esetek ne forduljanak elő. 

Ugron Gábor, a Függetlenségi és 48-as (Ugron) Párt vezetője rámutatott, hogy „ez a 

törvényjavaslat is megmutatja, hogy Magyarországnak egyik veszedelme az, hogy nem akarja 

megérteni, hogy nemzeti államot, nemzeti politikát, nemzeti hatalmat nem lehet idegenek által és 

idegenek kezében letéve fenntartani”. Gondolatmenete középpontjában a hazai főnemesség 

nemzeti jellege állt: Ugron ugyanis azt hangoztatta, hogy a „rendi” főrendiház létjogosultságát 

egyedül az adja, hogy az ott tag „családokban az állandóság és a nemzeti jelleg egy bizonyos 

kinyomata és képviselete jelentkezik”. A politikus kijelentette, hogy „németekből 

Magyarországon már elég van”, és „egy rendi házat fenntartani, amelynek még azon jellegére, 

hogy magyar, sincsen kellőképpen figyelem, a törvényhozási okossággal és bölcsességgel meg 

nem férhet”. A fentiekben idézett kritikáknak nagyobb volt a füstje, mint a lángja, az ellenzéki 

képviselők bírálták a kormányt, de egyikük sem nyújtott be a törvényjavaslattal kapcsolatban 

határozati javaslatot. Tisza István miniszterelnök ennek megfelelően higgadtan reagált. Alábbi 

szavaiból képet kaphatunk a magyar törvényhozás második kamarájára vonatkozó elvi 

álláspontjáról, ezért szó szerint idézzük: „[É]n nemcsak az ú. n. kétkamara-rendszernek híve 

vagyok, amint talán a ház túlnyomó nagy része, de szükségesnek tartom azt is, hogy a magyar 

felsőház, felsőkamara, főrendiház, vagy akárhogy nevezzük, oly összealkotással bírjon, amelynél 

fogva a magyar nemzeti érzésnek, a magyar nemzeti politika egészséges tradícióinak és a jó 

értelemben vett konzervativizmusnak kellő nyomatékkal bíró képviselője legyen. Én elismerem 

azt, hogy ha ebből a szempontból nézzük a főrendiház mai szervezetét, hogy ott lehet esetleg 

bizonyos kifogásokat tenni; de ma, midőn az országnak annyi nagy horderejű, fontos, égető 

kérdése vár megoldásra, a főrendiház reformját az aktuális politikai teendők közé nem vélem 

felveendőnek.” Tisza kijelentette: bízik abban, hogy a magyar nemzet „abszorbeáló ereje” a 

jövőben a korábbinál „még fokozottabb erővel fog nyilvánulni”. Ezt követően a ház a 

törvényjavaslatot általánosságban, majd hozzászólás nélkül részleteiben is elfogadta.2276 A 

törvényjavaslatot a főrendiház észrevétel, felszólalás nélkül szavazta meg (1904:13. tc.). 2277 

Az 1906−1911. évi országgyűlést az öt éves ciklus lejárta előtt, 1910 márciusában 

berekesztette az uralkodó. Az országgyűlés vége előtt nem került sor a ciklus alatt örökös tagsági 

jogot nyert családok jogosultságának törvénybe foglalására. A következő országgyűlés első 

ülésszaka alatt, 1910 novemberében gr. Csáky Albin főrendiházi elnök felhívta Khuen-Héderváry 

miniszterelnök figyelmét a mulasztásra. 1911 elején a miniszterelnök ígéretet tett a közeli 

megoldásra, egyszersmind figyelmeztette a főrendiház elnökét, hogy a Családkönyvi bejegyzések 

csak akkor lesznek végrehajthatóak, ha ifj. Csávossy Gyula és Szőgyény-Marich László kiváltotta 

a rangemelésről szóló királyi diplomát, és kérte az elnököt, hogy szólítsa fel őket az oklevelek 

bemutatására.2278 Ezt a főrendiház elnöke meg is tette, az ekkor Berlinben nagykövet Szőgyénytől 

azonban azt a választ kapta, hogy az illetékes hatóságok még nem készültek el grófi 
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diplomájával.2279 A főrendiház elnöke az év végén ismét megsürgetette a diplomák bemutatását és 

a törvényjavaslat beterjesztését is. 1911 decemberének elején végül sor került Szőgyény, majd a 

következő hónap elején Csávossy diplomájának bemutatására,2280 rövidesen elvégezték a 

családkönyvi bejegyzéseket,2281 de a törvényjavaslat beterjesztése továbbra is késett. 1913 

októberében br. Jósika Samu főrendiházi elnöknek újra figyelmeztetnie kellett Sándor János 

belügyminisztert, hogy a becikkelyezés további késleltetése „a törvényes alapon való 

nyilvántartást – bizonyára nem a törvény intenciójának megfelelőleg – lehetetlenné tenné, vagy 

legalább is jelentékenyen megnehezítené”2282 A törvényjavaslat benyújtása azonban továbbra is 

késett. 1914-ben Woracziczky János, mivel nem volt leszármazásánál fogva magyar állampolgár, 

ezért az örökíthető főrendiház tagság jogát nem uralkodói legfelső elhatározás, hanem törvény 

útján nyerhette csak el. A vonatkozó törvényjavaslatot a képviselőház és a főrendiház is észrevétel 

nélkül fogadta el (1914:26. tc.).2283 A következő évben került végre sor az 1901−1915 között a 

főrendiházban örökös tagsági jogot nyert családok (hg. Festetics és Batthyány-Strattmann, gr. 

Wimpffen, Szőgyény-Marich, Semsey, Woracziczky, Edelsheim-Gyulai, Ambrózy, br. 

Trauttenberg, Forster, Majthényi, Csávossy, Tallián, Orosdy, Urbán) névjegyzékének törvénybe 

iktatására (1915:7. tc.).2284 Az 1916 végén történt örökös tagsági jog adományozások már nem 

kerülhettek becikkelyezésre, hiszen 1918 novemberében előre nem látott módon oszlatta fel magát 

a képviselőház és rekesztette be üléseit a főrendiház. 

 

13.5. Indigena és nemzeti eredetű családok és leszármazottaik az örökös tagok között a 

főrendiházi reform előtt, után és 1910-ben  

Az indigena és nemzeti családok főrendiházi tagságára vonatkozó vizsgálatok végén, mintegy 

összegzésként vizsgáljuk meg három időmetszetben (1885. május, 1885. szeptember, 1910. 

június), hogy mekkora volt az két különböző eredetű főnemesi családtípusba tartozók aránya az 

örökös tagokon belül. 

Az arra vonatkozó adatokat, hogy mennyi volt az egyes kategóriákba tartozók száma, illetve 

aránya közvetlenül a főrendiházi reform előtt, után, valamint a főrendiház utolsó az igazoló 

bizottság által hitelesített teljes névsorának közreadásakor a könnyebb áttekinthetőség érdekében 

táblázatba foglaltuk. 

 

személyek 1885. máj. 1885. szept. 1910. jún. 

herceg 28 8 8 

ebből indigena 24 (86%) 7 (88%) 5 (63%) 

gróf 450 160 180 

ebből indigena 78 (17%) 19 (12%) 21 (12%) 

báró 246 38 48 

ebből indigena 23 (9%) 1 (3%) 2 (4%) 

összesen 724 206 236 

ebből indigena 125 (17%) 27 (13%) 28 (12%) 

A főrendiház igazolt örökös tagjainak megoszlása rangfokozat és a főnemesi rang eredete alapján. 
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családok (azonos rangú ágak összevonva) 1885. máj. 1885. szept. 1910. jún. 

herceg 13 7 7 

ebből indigena 11 (85%) 4 (57%) 4 (57%) 

gróf 106 59 63 

ebből indigena 37 (35%) 13 (22%) 13 (21%) 

báró 85 26 31 

ebből indigena 13 (15%) 1 (4%) 1 (3%) 

összesen 204 92 101 

ebből indigena 61 (30%) 18 (20%) 18 (18%) 

A főrendiház igazolt örökös tagjai családjainak megoszlása rangfokozat és a főnemesi rang 

eredete alapján. 

 

Az adatokból kiderül, hogy a főrendiház tagságában a reform végrehajtásakor, 1885-ben őszén 

bekövetkezett változások tartósnak bizonyultak. A Vörös Károly által az 1884. őszi és az 1885. 

őszi tagság összevetése nyomán megállapított tendenciák 1910-ben is érvényesültek, legyen szó a 

születési joguk alapján tagok, illetve családjaik összlétszámának csökkenési arányáról, az 

indigenák túlsúlyának fennmaradásáról a hercegek körében, a bárók az 1885 előttihez képest 

erőteljesen visszaesett arányáról, ezen belül az indigena bárók [szinte] teljes kimaradásáról. Azt, 

hogy a tagságon belül az indigena személyek és családok aránya 1910-re 1885 őszéhez képest 

valamelyest még csökkent is, azzal a korábban már említett ténnyel magyarázzuk, hogy a 

magszakadásokat ellensúlyozni hivatott örököstagságijog-adományozások során az adományban 

„indigena” (nem születésénél fogva magyar állampolgár) csak néhány esetben részesült. Igazat 

kell tehát adnunk Vörös Károlynak abban, hogy a reform előmozdította az indigena családok 

kimaradását. Annak a kijelentésnek a megalapozottságát, hogy „a magyar főnemesség politikai 

képviseletében a reform után […] szinte teljesen megszabadult az indigenáktól”, a főrendiházi 

tagok aktivitásáról szóló fejezetekben ismét meg kívánjuk vizsgálni.2285 

 

13.6. Örökös tagsági joggal rendelkező családokból származó főispánok 1885-ben és később 

A főnemesi ranggal rendelkező főispánok 1885 őszéig hivataluk és születésük jogán is tagjai 

voltak a főrendiháznak, a főrendiház reformját követően viszont csak örökös jogon, és ez esetben 

is csak akkor, ha birtokaik földadója elérte az előírt cenzust. 1884 őszén a főispánok csaknem 

harmada (22 személy) volt főnemes. Gr. Berchtold László Nyitra megyei főispán kivételével 

valamennyien nemzeti főnemesi családból származtak. Közülük nyolcan rendelkeztek a 

főrendiházi örökös tagsági jog gyakorlásához szükséges földadóval, 14 viszont örökös tagsági 

jogát nem tudta gyakorolni. Utóbbiak közül öten (hg. Esterházy Pál, gr. Batthyány Lajos, br. 

Bánffy Dezső, gr. Bethlen András, gr. Bethlen Gábor) választott tagként megőrizték részvételi 

jogukat (Esterházy később örökös jogon, Bánffy pedig 1899–1904 között mint főudvarmester 

zászlósúrként és mint erdélyi református főgondnok is gyakorolta tagságát). 

Megjegyezzük, hogy 1885 őszén a nem főnemes főispánok közül ketten (Kubicza Pál Trencsén, 

Szmrecsányi Dárius Árva megyei főispán) választott tagként, hárman (Hertelendy József 

Torontál, Perczel Miklós Baranya, Ormós Zsigmond Temes megyei főispán) pedig élethossziglan 

kinevezett tagként nyertek meghívást a főrendiházba.2286 Összességében tehát 1885 őszén a 

főispáni kar ötöde maradt tagja a főrendiháznak. Az évek folyamán ez az arány jelentősen 
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 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 402. 
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 A későbbiek során még nyolc esetben került sor hivatalban levő főispán élethossziglani főrendiházi taggá 

kinevezésére. Az utolsó eset 1904-ben Zeyk Dániel Alsó-Fehér megyei főispán kinevezése volt. A nyolc 

kinevezett közül egy a cenzust teljesíteni nem képes főnemes főispán volt, br. Dőry József Bihar megyei főispán.  
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csökkent, 1910-ben a tiszti címtár alapján a főispánoknak kevesebb, mint ötöde származott a 

főrendiházban örökös tagsági joggal rendelkező családból, közülük azonban mindössze három 

volt a főrendiház igazolt örökös tagja. 1910-ben az 1885-ben választott tagok közül a főispánok 

már nem éltek vagy nem voltak hivatalban, és a kinevezett tagok között sem volt hivatalban levő 

főispán. 

 

13.7. Főrendiházi tagság örökös jogon vagy országgyűlési képviselőség? 

A főrendiházban örökös jogú családok leszármazottainak képviselői mandátum vállalása 

A főnemesi ranggal rendelkező képviselők magas arányára a dualizmus időszakában Lakatos 

Ernő 1942-ben megjelent társadalomtörténeti műve hívta fel a figyelmet. Eszerint a képviselőház 

tagságában az arisztokraták arányszáma az 1848. évi 6%-kal szemben 1865–1910 között az egyes 

ciklusok elején 8,6% (1872) – 16,4% (1892) között ingadozott. Lakatos vizsgálata szerint az 

időnkénti csökkenést (az 1870-es évek elején az emigrációból visszatérő [nem főnemes] 

politikusok mandátumszerzése következtében, a koalíció kormányra kerülésekor, mivel az addigi 

kormánypárt nem indult a választáson) minden esetben ismételt emelkedés követte. Lakatos adatai 

alapján 1917-ben a képviselők csaknem 17%-a arisztokrata volt.2287 

Lakatos arra is rámutatott, hogy az arisztokraták arányszáma a kormánypártban (kivéve a 

koalíciós kormányzás időszakát) jóval magasabb volt, mint a képviselőházban általában. Ezt 

annak bizonyítékaként fogta fel, hogy a főnemességnek a törvényalkotás első fázisára „szinte 

korlátlan” politikai befolyása volt. Az 1884 utáni évtizedekben az 1906-ben összeült országgyűlés 

kivételével a kormánypártban a főnemes képviselők mindig meghaladta a 15%-ot, sőt 1892-ben és 

1917-ben az egyötödöt is. Ez utóbbi kiugróan magas arányokat Lakatos azzal magyarázta, hogy 

gr. Szapáry Gyula miniszterelnök 1892-ben „a maga embereit” hozta be a képviselőházba, „fiatal 

grófocskákat” (Mikszáth),2288 illetve hogy a Nemzeti Munkapárt vezetősége 1910 után az időközi 

választásokon zömmel arisztokratákat „választatott be”.2289 Hanák Péter ezzel szemben az 

arisztokrata képviselőknek a dualizmus utolsó negyedszázadában tapasztalható 13–14%-os 

képviselőházi arányából (amely „voltaképpen meg is felelt volna birtokaik arányának”) a 

nagybirtokos főnemesség konzervatív részének fokozatos visszaszorulására következtetett („a 

konzervatív latifundiális arisztokrácia általában […] nem óhajtott választott képviselő lenni, s akik 

megkísérelték, sohasem tudtak tartós, befolyásos konzervatív pártcsoportosulást létrehozni”).2290 

Gerő András viszont – Lakatos adataira hivatkozva – a főnemesség dualizmus kori előretörését 

konstatálta (az első népképviseleti országgyűlés összetételéhez képest). Kiemelte, hogy 

kiemelkedően magas volt az arisztokrata képviselők aránya a „jelentős döntések érlelődési 

időszakában”, így 1865-ben, 1892-ben és az 1910-es években. A kormányzati rendszer 

legitimációs zavarát tükröző jelenségnek, a „választási gépezet” egyik összetevőjének tekintette 

az arisztokrácia magas képviselőházi arányát („a tőkeerős […] új arisztokrácia, társulva a régi 

történelmi nevek viselőivel, presztízzsel, pénzzel erősítette egymást – és a politikai-hatalmi 

rendszert”).2291 

                                                           
2287

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 29. 
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Péter László Lakatos megállapításával szemben azt a nézetet képviselte, hogy „a 19. században 

nem az arisztokrácia, hanem a dzsentri rendelkezett nagyobb politikai befolyással”. Péter 

rámutatott arra, hogy „a képviselőházban helyet foglaló arisztokraták jó része politikailag jelentős 

mértékben a kormánytól függött. Ezenkívül a homo novus báró – például egy bankár – társadalmi 

szempontból nem vált a nemzeti arisztokrácia tagjává.”2292 

Újabb (politikatudományi) kutatások az arányok tekintetében a Lakatoséhoz hasonló eredményre 

jutottak. Kurtán Sándor azonban ki is egészítette Lakatosnak az arisztokrata képviselők 

kormánypárti túlsúlyára vonatkozó megállapítását: az 1910-es adatok alapján felhívta a figyelmet 

arra az elmozdulásra, hogy míg 1884 és 1901 között az arisztokrata képviselők 69–89%-a a 

kormánypárt soraiban foglalt helyet, addig 1910-ben ez az arány már csak 58,5% volt. Az 1884 és 

1910 közötti képviselőválasztások eredményeit feldolgozva azt is megállapította, hogy a „hosszan 

szolgáló” (a választás évében legalább hatodik képviselőházi ciklusukat kezdő) képviselők között 

az arisztokraták aránya 1896-tól kezdődően (1906-tól eltekintve) folyamatosan nőtt (az 1884. évi 

7%-ról 1910-re 25%-ra).2293 Pap József a főnemesi származású képviselők magas arányának 

indokát a főrendiház súlyvesztésében látta: „Az arisztokrácia esetében a felsőház politikai 

szerepének csökkenése oda vezetett, hogy az aktív politizálásra hajlamos arisztokraták az 

esetleges felsőházi tagságuk lehetősége ellenére is elindultak a képviselőválasztáson”.2294 A 

képviselőség és a főrendiházi tagság közötti választás konkrét eseteivel, ezek nagyságrendjével 

azonban az eddigi kutatások nem foglalkoztak. Így nem vizsgálták azt a kérdést sem, hogy 

mekkora volt az örökös tagságra jogosult családokból a képviselők aránya, valamint azt sem, 

hogy a főrendiházi reform gyakorolt-e hatást az örökös tagsági joggal rendelkező családokból 

származó arisztokraták képviselői mandátum vállalási hajlandóságára. A Lakatos, illetve Kurtán 

által közölt adatok alapján nem tudjuk ezeket a kérdéseket megválaszolni, mert nem elég 

részletezőek: a főnemesi címmel rendelkezőket egységes csoportként kezelik, nincsenek 

tekintettel a főnemesi rang érvényére (magyar, külföldi állam), mint ahogyan arra sem, hogy járt-e 

a rang önmagában örökös főrendiházi tagsági jogosultsággal, és ha igen, a jogot 1885 előtt vagy 

után nyerte el a család, végül nem tesznek különbséget sem a nemzeti és indigena családok, sem a 

különböző főnemesi rangfokozatok között. 

Összeállítottuk a Tóth Béla által, illetve az Ilonszki Gabriella vezetésével összeállított képviselői 

adattár, a Főrendiházi irományokban az országgyűlések elején közölt névjegyzék, a főrendiház 

nyilvántartó könyve, valamint a főrendiház igazoló bizottsága jelentései segítségével azon „régi” 

(a főrendiház reformját megelőzően jogosultságot nyert), illetve „új” (1885 és 1918 között 

rangadományozásban részesült) örökös jogú családokból származó főnemesek névjegyzékét, akik 

1865 és 1918 között országgyűlési képviselők voltak.2295 Bár adatgyűjtésünk nem hiánytalan,2296 

mégis, úgy véljük, hogy kellően kiterjedt ahhoz, hogy kérdéseinkre választ nyerjünk az adatok 

elemzése útján.  

Kutatásunk alapján az 1885-ben örökös tagsági joggal rendelkező mintegy 250 család 

közül legalább 118 családnak volt 1865 és 1918 között képviselővé választott leszármazottja. 
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Ezen örökös jogú családok közül mindvégig a grófi családok vállaltak a legnagyobb arányban 

képviselőséget (az örökös jogú grófi családok több mint feléből került ki képviselő), őket követték 

a bárók (a családok valamivel több, mint kétötödének volt képviselő tagja), majd a hercegek (a 

családok harmadának volt csak képviselő tagja – 1865 és 1918 között négy családból összesen öt 

személy). Szembetűnő még az indigenák alacsony aránya a képviselők között az egész időszakban 

(1865 és 1887 között az örökös jogú indigena családok 17%-ának, 1887 és 1918 között 15%-ának 

volt képviselő tagja, a két korszakban összesen húsz személy).2297  

Eltért egymástól az 1885-ben az örökös tagok sorában legalább egy családtaggal a 

főrendiházban bent maradó vagy 1885-ben kieső, de 1918-ig visszakerülő és a főrendiház 

reformja során véglegesen kihulló családok mandátumvállalási hajlandósága. Az örökös 

tagságban bent maradó vagy tagjainak sorába visszakerülő összesen 116 család közül 1865–1918 

között 80, a kieső 131 család közül viszont ennél jóval kevesebb, 382298 família leszármazottja 

(tagja) volt képviselő. Ha az örökös tagsági jogú családokból származó képviselők számát 

vizsgáljuk, szintén megfigyelhető különbség: a főrendiházban 1885 után tag örökös családok 

esetében a képviselők családonkénti átlaga 1887 előtt több mint négyszer, 1887 után majdnem 

hatszor akkora volt, mint a kieső családok esetében. Mindez arra utal, hogy a főrendiház reformját 

követően tagságuk gyakorlására jogosult családok nemcsak vagyonosabbak (a földadó cenzus 

teljesítésére képesek) voltak kieső társaiknál, hanem a dualizmus időszakában a képviselőházi 

mandátumvállalásban is nagyobb aktivitást mutattak. Hogy a két tényező összefüggött-e 

(gondolunk itt a Gerő András az arisztokrata képviselőkre vonatkozó megállapítására, mely 

szerint „nem annyira őket választják, mint inkább ők választatják magukat”),2299 az további 

kutatások tárgyát képezheti. 

A főrendiházból kimaradó családok mandátumvállalási hajlandóságát a tény, hogy 

születési jogon nem vehetnek már részt a törvényhozásban, nem befolyásolta jelentős mértékben. 

1885 után nem nőtt meg ugrásszerűen a főrendiházból kiszorult főnemesi családokból származó 

képviselők száma,2300 nem fordultak fokozott mértékben a törvényhozás másik kamarájában, a 

képviselőházban való politizálás irányába.2301 Ettől függetlenül feltételezhető, hogy a cenzus 

teljesítésére képtelen egyes családok vagy személyek a képviselőházban kerestek maguknak 

kárpótlást. Az 1885-ben a főrendiházból kimaradó örökös jogú családok tagjai a dualizmus 

időszakában a legnagyobb számban az 1887−1892-es ciklusban voltak megtalálhatóak a 

képviselőház tagjai között: 15 családból 21 személy. Ténylegesen azonban az 1887-ben 

mandátumot szerzett 21 főnemes közül 12 már 1887 előtt is képviselő volt. Egy olyan konkrét 

esetet ismerünk, amikor a föladó cenzus bevezetésére nem képes főrend közvetlenül a reform után 

képviselői mandátumot vállalt. Gr. Pongrácz Károly (1832−1897) nyugalmazott tábornok, habár 

1885-ben választott tagként megőrizte a főrendiházban részvételi jogát, de a főrendiházi 

reformtörvény tárgyalásakor szerzett ismertségét, illetve megélénkült politikai érdeklődését (mert 

korábban a főrendiházban sem szólalt fel) mégis képviselői mandátum szerzésére fordította. 

Párton kívüli mérsékelt ellenzéki, illetve kormánypárti képviselő volt 1896-ig. Egyébként a 

                                                           
2297

 A számításkor alapsokaságnak az 1886:8. tc.-ben szereplő és 1885-ben, illetve 1918-ban még fiágon virágzó 

családokat tekintettük.  
2298

 Ez a szám azonban az 1892 és 1918 között időközi választások során mandátumot nyerteket nem 

tartalmazza. 
2299

 Gerő A.: Mamelukok és Zoltánok, i. m. 182. 
2300

 A főrendiházból kieső családok közül 19 családnak csak 1887 előtt, legalább 11 családnak csak 1887 után, 

és legalább kilenc családnak mind a két időszakban helyet foglalt egy vagy több tagja a képviselőházban. 
2301

 A főrendiházi reform évében a több mint félszáz arisztokrata képviselő között 12 olyan honatya ült a 

parlamentben, aki a főrendiházból kimaradó családok valamelyikéből származott (gr. Horváth-Tholdy Lajos, gr. 

Kinsky Jenő, gr. Pongrácz Adolf, gr. Török József, br. Andreánszky Gábor, br. Bálintitt József, br. Huszár 

Károly, br. Kemény Endre, br. Kemény Gábor, br. Nyáry Béla, br. Orbán Balázs, br. Perényi Péter). Közülük 

senkinek sem érte el összes adójának (nemhogy földadójának) összege a 3000 forintot. (M. almanach 1888.) 
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főrendiházból 1885-ben kihulló örökös jogú családok képviselőházi mandátumvállalása hasonló 

irányban (bár kisebb mértékben) ingadozott, mint általában véve az arisztokrata képviselők 

esetében: az 1905. és 1906. évi csökkenést 1910-ben némi gyarapodás követte.2302 

  A főrendiházi tagsággal 1885 után is rendelkező családok esetében sem jelentett a 

főrendiházi reform cezúrát ebben a tekintetben. A fent említett nyolcvan család több mint felének 

(47 családnak) 1887 előtt és 1887 után is volt képviselő tagja. Ha kiszámítjuk, hogy a 

főrendiházban örökös jogát gyakorló családok leszármazottai között 1865 és 1887, illetve 1887 és 

1918 között egy-egy családra, illetve egy-egy évre mennyi képviselő esik, csekély a különbség a 

két időszak között (1,14 fő/család – 1,34 fő/család, 6 fő/év – 5 fő/év).2303 Ennek fényében úgy 

tűnik tehát, hogy a főrendiházi tagsági jog gyakorlásának feltételekhez kötése a cenzus 

teljesítésére képes főnemesek szemében nem eredményezte a tagság értékének megnövekedését. 

1887 és 1918 között a főrendiház grófi rangú igazolt örökös tagjai közül ugyanis csaknem 

ugyanannyian vállaltak mandátumot, mint családjaik főrendiházi tagként nem igazolt 

leszármazottai közül. 1887 után a képviselők között a főrendiházban korábban örökös tagként 

igazolt bárót keveset találunk (nem főrendiházi tag rokonaik száma a képviselők között az 

övékénél csaknem háromszor akkora volt), ami abból eredt, hogy a bárók összlétszáma a 

főrendiházban maga is alacsony volt (a családokból többnyire csak egy-egy leszármazott tudott 

megfelelni a cenzusnak).  

1887 előtt a gr. Bethlen, Teleki és Zichy, valamint a br. Bánffy és Vay család alkotta azon 

családok körét, amelyekből legalább öt családtag országgyűlési képviselő volt. 1887 után a br. 

Bánffy és Vay család kiesett a körükből, bekerült viszont a csoportba a gr. Andrássy, a gr. Csáky, 

a gr. Esterházy, a gr. Károlyi és a gr. Széchényi család. A cenzus bevezetésével a főrendiházból 

kihulló családok közül az egy (a főrendiházba örökös jogát 1894-től újra gyakorló) Kemény 

családon kívül sem az 1865 és 1887 közötti időszakban, sem később nem akadt egy sem, 

amelynek legalább öt tagja képviselő lett volna. Ez megerősíti, hogy a cenzus teljesítésére képes 

családok nagyobb érdeklődést tanúsítottak a képviselőség iránt. Meg kell azt is említeni, hogy 

ezek a családok népes famíliák voltak, 1885 tavaszán a br. Vay család kivételével mindegyik 

családból több mint négy családtag volt főrendiházi tag, és közülük az Esterházy, Széchényi, 

Teleki és Zichy család 1885 után is a legtöbb igazolt örökös taggal rendelkező családok közé 

tartozott. A nagy földvagyonnal rendelkező népes mágnáscsaládok többségében azonban kisebb 

volt a mandátumvállalási kedv, a reform után nagyobb számú igazolt tagot számláló többi család 

mindegyikének a dualizmus egész időszakában ötnél kevesebb képviselő tagja volt.2304  

A főrendiház reformja előtti évtizedekben az országgyűlések elején a főrendiház irataiban 

közzétett főrendiházi tagnévsorokban kb. 30–40 születési jogon tag főnemest tüntettek fel, mint 

képviselőség miatt távol maradót. 1885 után a főrendiházban tagsági jogukat képviselőség miatt 

szüneteltető örökös tagok száma egy-egy országgyűlés elején 18–25 között mozgott (a régi örökös 

jogú családokból származott 15–20 képviselő, az 1885 után örökös tagsági jogot nyert 

családokból, illetve főnemesi ágakból a századforduló után legfeljebb öt fő), ami a képviselőház 

tagjainak mindössze 4–5%-át tette ki.2305 Eközben a képviselők között ciklusonként kb. 50–60 

                                                           
2302

 1905-ben öt családból hét, 1906-ban öt családból hat, 1910-ben nyolc családból kilenc személy. 
2303

 Azért számoltunk évekkel, nem pedig ciklusokkal, mert az utóbbiak hossza változott, és mert figyelembe 

vettük az időközi választásokat is. 
2304

 Gr. Apponyi, Degenfeld-Schonburg, Dessewffy, Erdődy, Festetics, Pálffy, Wenckheim család.  
2305

 A választások évét vettük alapul, mert ez ad lehetőséget az összehasonlításra. A nyilvántartó könyv alapján 

egyébként a ciklusok folyama alatt, időközi választásokon csak néhány további örökös tag nyert mandátumot, 

nagyjából annyi, mint amennyi lemondott vagy elhalálozott. További egy-hat képviselő a választott tagok közül 

került ki. Az 1885:7. tc. értelmében a kinevezett tagok és a protestáns egyházi vezetők országgyűlési 

képviselőség esetén elvesztették főrendiházi tagságukat. 
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volt a főnemesi címmel rendelkező személyek száma.2306 Ez azt jelenti, hogy 1885 után 

mandátuma elnyerésekor az arisztokrata képviselők legfeljebb fele volt a főrendiház igazolt 

örökös tagja. A többi főnemesi ranggal rendelkező vagy nem tudta teljesíteni az adócenzust, vagy 

nem mutatott érdeklődést a főrendiházi politizálás iránt (és ezért nem kezdeményezte örökös 

tagsági joga elismerését), vagy főnemesi rangja nem jogosította főrendiházi részvételre (rangja 

nem magyar nemzeti vagy honosított volt, vagy főnemesi címet 1885 után örökös főrendiházi 

tagsági jog nélkül nyert). A képviselőházba az 1884 utáni országos képviselőválasztásokon 

legnagyobb arányban az 1892. évi választáson kerültek be arisztokraták (a képviselők 16,4%-a 

[Lakatos], 15,7%-a [Kurtán]), míg a mélypontot 1906-ban érte el arányuk (11,1% [Lakatos], 

11,2% [Kurtán]).2307 Ezzel szemben az örökös tagból lett képviselők aránya 1887-ben és 1892-ben 

19 képviselő volt, ezt követően - az 1910. évi csekély visszaeséstől eltekintve, amelyet azonban az 

örökös tagok a korábbinál kissé nagyobb számú időközi mandátumszerzése kiegyenlített – 

ciklusról ciklusra általában néhány fővel növekedett. A legtöbben 1906-ban és 1910-ben nyertek 

mandátumot (25–25 fő).2308 A 19. század végétől megfigyelhető csekély növekedésnek 

véleményünk szerint kettős magyarázata volt: az új családok bekerülése az örökös tagok közé és a 

főnemesség (különösen a fiatalabb generáció) fokozódó részvétele a pártpolitizálásban (különösen 

a Szabadelvű Párt, majd Nemzeti Munkapárt, illetve a Katolikus Néppárt és az Alkotmánypárt 

soraiban). A ciklusok alatt, időközi választásokon csak néhány (éves átlagban számolva legfeljebb 

egy) örökös főrendiházi tag szerzett mandátumot. Így volt ez 1910 után is, vagyis az arisztokrata 

képviselők Lakatos Ernő által említett 1917. évi megnövekedett aránya feltehetően nem a 

főrendiházi örökös tagok mandátumszerzéséből eredt. 

A főrendiház igazolt örökös tagjai között nemcsak a képviselők száma volt viszonylag 

stabil, de a személyek köre is, egy-egy főrend általában több cikluson keresztül vállalt 

képviselőházi mandátumot. Kérdéses, hogy a pártok képviselőházi arányának átrendeződése ezen 

a téren leképeződött-e. 1905-ben a korábbi arisztokrata képviselők közül (többnyire a Szabadelvű 

Párt sorából) többen is kimaradtak a parlamentből, Pap József az arisztokrata képviselők 

„feltűnően nagy” fluktuációjáról írt, adatai alapján az ekkor megválasztott arisztokraták több mint 

harmada újonc volt a képviselőházban.2309 Hasonló arány figyelhető meg az 1905-ben képviselői 

mandátummal rendelkező főrendiházi örökös tagok esetében: valamivel több, mint harmaduk 

1901-ben még nem volt képviselő. 1906-ban folytatódott a főnemes képviselők kicserélődése: az 

ekkor képviselővé választott örökös tagok csak harmada szerzett már 1901-ben is mandátumot. A 

mandátumot vállaló örökös tagok kicserélődésének aránya azonban máskor is hasonló vagy 

nagyobb mértékű volt: 1896-ben az ilyen képviselők 60%-a volt az előző ciklusban is képviselő, 

míg az 1901-ben megválasztottaknak csak negyede. A Mikszáth nyomán Lakatos Ernő által feltárt 

tendencia, miszerint gr. Szapáry Gyula ifjú mágnás képviselőkkel „frissítette” a kormánypárt 

sorait, az örökös tagból lett képviselők esetében csak kis mértékben figyelhető meg: azon nyolc 

ilyen képviselő közül, aki 1887-ben nem szerzett mandátumot, mindössze kettő (gr. Szapáry 

László, gr. Hadik-Barkóczy Endre) szabadelvű párti képviselőként először szereplő negyven év 

alatti főnemes volt.2310 

                                                           
2306

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 30.; Kurtán S.: Az elit elitje, i. m. 60. 
2307

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 29.; Kurtán S.: Az elit elitje, i. m. 58. 
2308

 Az országgyűlési ciklus elejére vonatkozó adatokat a főrendiház nyilvántartó könyvéből vettük, mert 

tapasztalataink szerint a főrendiház irataiban a főrendiház tagjainak országgyűlés elején közreadott névjegyzéke 

nem minden esetben nevezte meg az összes képviselői mandátumot szerzett főrendet. 
2309

 „Az 1901-es parlament 59 arisztokratájából 24 nem került be az 1905-ös parlamentbe, a helyükre lépők 

közül 23 fő 1901 és 1905 között kezdte meg a karrierjét. Rajtuk kívül 5 fő pedig korábban is szerepelt ugyan, de 

1901-ben nem választották meg őket.” Pap J.: „Két választás Magyarországon”, i. m. 21. 
2310

 A többi 1892-ben megválasztott „újonc” kormánypárti képviselő az örökös tagok közül idősebb volt (gr. 

Festetics Andor 49, br. Jósika Samu 54 éves). Ötven év feletti volt a nem sokkal korábban időközi választáson 
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A főrendiházban örökös tag családok politikai pártszimpátiái – képviselő családtagjaik 

párthovatartozása 

Szekfű Gyula 1936-ban a Magyar Szemlében megjelent tanulmányában a hazai főnemesség 

társadalmi megosztottságára nézve azt a megállapítást tette, hogy a 19. század végétől a „főúri 

osztály” egysége megbomlott, az arisztokrácia a „vérbeli összefüggések megzavarodása”, 

műveltség és anyagi tényezők hatása következtében atomizálódott (aminek következtében mint 

osztály elvesztette vezetésre való képességét – bár „posztumus tekintélye” még maradt). Ezzel 

összefüggésben megállapította, hogy a főnemesség a politikába „egyéni ízlés és hajlam szerint 

folyt be; ugyanazon családok tagjai az oktobrista forradalomnak és ellentettjének, az 

ellenforradalomnak váltak támogatóivá”.2311  

Vörös Károly a 19. század első felének főnemességét birtokai elhelyezkedése, felekezeti 

hovatartozása, nemességének eredete, rokoni-politikai kapcsolatai alapján öt csoportra osztotta: 1. 

nyugat-magyarországi, katolikus, aulikus; 2. a Dunától keletre birtokos, nagyrészt protestáns, 

köznemesi kapcsolatokkal rendelkező; 3. hivatali érdem jutalmául a 18. században főnemesi 

rangot nyert, többségükben csekélyebb birtokú arisztokraták; 4. polgári jellegű tevékenységért (a 

18. század végétől) főnemességgel jutalmazottak; 5. erdélyiek, akik általában szegényebbek 

szűkebb magyarországi társaiknál és endogámia jellemzi őket.2312 

Lakatos Ernő az 1848−1918 közötti időszakra vonatkozóan a hazai arisztokrácián belül 

társadalmilag és (Kristóffy József nyomán, vitatható módon) politikailag három csoportot 

különböztetett meg: 1.) a dunántúli arisztokrata nemzetségek, amelyek házassági kapcsolatok 

révén összeolvadtak az osztrák és a cseh főnemességgel, amelyek közül az „első osztályúak” (a 

hercegek) „a politikától félrevonulnak”, az alacsonyabb rangúak ellenzékiek („támogatja pl. a 

koalíciót”); 2.) az erdélyi és a szűkebb Magyarország református családok endogám csoportja, 

amely „Tiszával [ti. Tisza Istvánnal] tart”, végül 3.) a bárói famíliák (ideértve a 19. század végén 

főnemesi rangot nyerteket is), amelyek a köznemességgel szoros kapcsolatban állnak, közülük az 

iparbárók és bankvezérek a kormánypártot támogatják.2313  

Hanák Péter a dualizmus kori főnemesség pártpolitikai szimpátiáját általánosságban szintén a 

birtokok regionális fekvésével (és ezáltal a családok politikai hagyományaival) hozta 

összefüggésbe, és a következőképen jellemezte: „A tiszántúli-erdélyi mágnások jó része bevonult 

a kormánypártba, az aulikus konzervatív főurak zöme pedig jobboldali ellenzékbe vonult”.2314  

 A főrendiházon belül tartós, a képviselőháziakhoz hasonlóan szervezett pártalakulatok a 

korszak nagy részében nem léteztek. Az örökös tagsági joggal rendelkező családok tagjainak 

pártszimpátiája leginkább egy-egy kiélezett történelmi helyzetben mutatkozott meg,2315 esetleg 

abból vonhatunk le bizonyos következtetéseket, ha egy-egy család képviselő családtagjai 

nagyrészt ugyanahhoz a pártárnyalathoz tartoztak. Mennyire igazolódik a fenti állítások az örökös 

                                                                                                                                                                                     
kormánypárti programmal már egyszer mandátumot szerző, majd 1892-ben újrázó gr. Csáky Kálmán és gr. 

Gyürky Ábrahám is. 
2311

 Szekfű Gy.: Politikai érzékünk, i. m. 249−250. Szekfű szerint a köznemesség is hasonló folyamaton ment át. 

Uo., 247−248. A szerző a változás kezdetének meghatározásában rugalmas: 19. század fejlődése, „48 és 67 

után”, 1918 (politikai pártállás), „mikor [a főnemesség] zárt osztálynak csak társadalmilag számított”. Szekfű 

Gy.: Politikai érzékünk, i. m. 247., 249.,  
2312

 Vörös Károly: A magyarországi társadalom (1790−1848). In: Mo. tört. 1790−1848. 2. köt., i. m. 491. 
2313

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 21−23. Lakatos Kristóffy József visszaemlékezésének alábbi 

helyéről veszi át a politikai felosztást: Kristóffy J.: Mo. kálváriája. 1. köt., i. m. 162.  

Kristóffy József valójában nem az 1848 utáni hat évtizedre, hanem csupán 1905−1906−ra vonatkoztatva 

alakította ki a három csoportot; a felosztást a főrendiházi név szerinti szavazásokra támaszkodó kutatásaink 

alapján egyébként is elnagyoltnak ítéljük.  
2314

 Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején. In: Mo. tört. 1890–1918, i. m. 436. 
2315

 Ld. Kristóffy József idézett visszaemlékezését a magyarországi főnemesi családok 1905−1906. évi politikai 

megoszlására vonatkozóan. 
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jogú családok képviselő tagjai esetében? Felismerhető-e összefüggés birtokaik regionális fekvése, 

felekezeti jellemzők és pártállásuk között? Elsősorban a legtöbb mandátumot szerzett főrendű 

családok képviselő tagjainak párthovatartozását vizsgáltuk meg. A Kemény család igazolja az 

állítást: az 1880-as, 1890-es években az erdélyi (igaz, nem református) család nyolc tagja 

összesen 19 mandátummal rendelkezett a parlamentben, mégpedig kormánypárti képviselőként. 

Nem volt ellenzéki képviselő az Erdélyben és (észak)kelet-Magyarországon birtokos, szintén 

református br. Vay család tagjai között sem. Az elsősorban Felső-Magyarországon, valamint 

Bihar és Hajdú megyében birtokkal rendelkező, viszont katolikus gr. Csákyak között is csak 

mutatóban találunk olyan családtagot, aki az ellenzékhez csatlakozott volna.2316 A dunántúli 

nagybirtokos, katolikus gr. Esterházyak többnyire valamelyik mérsékelt ellenzéki párthoz 

tartoztak vagy 67-es pártonkívüliek voltak. A többi családnál is az ellenzékiség elsősorban 

mérsékelt oppozíciót jelentett. A Széchényi család képviselő tagjai kezdetben a konzervatív 

ellenzékhez, később a Szabadelvű Párthoz vagy annak pártonkívüli mérsékelt ellenzékéhez 

csatlakoztak. A Zichyek az 1890-es évekig túlnyomóan kormánypárti képviselők voltak, ezt 

követően többen a Katolikus Néppárt színeiben politizáltak. Ugyanígy a századforduló előtt a 

zempléni Andrássyak teljes mértékben, az erdélyi Telekiek túlnyomóan Deák-pártiak, majd 

szabadelvű pártiak voltak, ezt követően több családtag az Alkotmánypárt képviselője volt. 

Függetlenségi képviselőket inkább csak az 1910-es években találunk néhány családban (gr. 

Bethlen, Esterházy, Károlyi, Zichy). A Károlyiak a dualizmus első évtizedeiben többnyire 

valamelyik mérsékelt ellenzéki párt képviselőjeként, a korszak utolsó évtizedében viszont a 

függetlenségi ellenzék soraiban politizáltak. 

Hogy ne csak a legtöbb képviselővel rendelkező családokat nézzük: a Pozsony, Nyitra, 

Tolna és Békés megyében egyaránt birtokos Apponyiak egy része az ókonzervatívok sorából 

eljutott a szabadelvű kormánypártba (Apponyi György: Deák-párt, Apponyi Gyula: Szabadelvű 

Párt), míg gr. Apponyi Albert a Deák-pártból indulva a mérsékelt ellenzék egymást követő 

pártalakulataihoz, a Szabadelvű Párthoz, majd végül a függetlenségi, illetve 48-as ellenzékhez 

csatlakozott. A felső-magyarországi Dessewffy nemzetség grófi ága, amely az Apponyiakhoz 

hasonlóan szintén katolikus volt, tagjainak többsége a konzervatív, illetve mérsékelt ellenzékhez 

tartozott. Az 1885-ben kimaradó családok közül szabadelvű, illetve munkapártiak voltak a 

szatmári birtokos Perényi és az erdélyi Thoroczkay család tagjai. A később az örökös tagok közé 

visszakerülő családok közül szabadelvű, illetve munkapártiak voltak az erdélyi Haller család 

tagjai, míg a felvidéki eredetű Hadikok 1904-ben gr. Andrássy Gyula Szabadelvű Pártból kilépő 

csoportjához csatlakoztak. A szintén felvidéki Pongráczok többségében mérsékelt, míg a Pest és 

Tolna megyében birtokos, katolikus Benyovszkyak függetlenségi ellenzékiek voltak. 

 Az indigena családok kevésbé voltak politikailag egységesek, gyakran egyazon családon 

belül fele-fele arányban találtunk kormánypárti, illetve mérsékelt ellenzéki képviselőket.2317 A 

Hanák és Vörös által felvázolt tendenciáktól eltérést talán az indigena családoknak a regionális 

politikai hagyományokba való kisebb mértékű beágyazottsága magyarázza.  

 Az 1885 után örökös tagsági jogot nyert családok (ágak) tagjai között magas volt a 

képviselők aránya, csaknem minden második családban találunk egy vagy több honatyát. Az, 

hogy ezek a képviselők néhány kivételtől eltekintve szabadelvű pártiak, később nemzeti 

                                                           
2316

 Gr. Csáky Gyula 1872-ben Deák-párti programmal szerzett mandátumot, de aztán a Reformpárthoz, majd a 

Középpárthoz, végül a Jobboldali Ellenzékhez csatlakozott. Az 1873-ban szintén a Középpárthoz csatlakozó gr. 

Csáky Tivadar képviselői pályafutását 1875-ben a Szabadelvű Pártban fejezte be. Toth, A.: Parteien, i. m. 234. 
2317

 Az Északkelet- és Északnyugat-Magyarországon birtokos gr. Berchtold, a békési nagybirtokos gr. 

Wenckheim és a csongrádi, illetve dunántúli birtokos Pallavicini család esetében egyaránt megfigyelhető ez. 

Függetlenségi párti képviselő az indigenák között mindössze egy, hg. Odescalchi Artúr volt, de később ő is az 

Egyesült Ellenzékhez csatlakozott. Bátyja, Gyula a Balközép Pártot követte a Deák-párttal való fúzióba, és 1875 

után kormánypárti képviselőként még öt ciklust töltött a parlamentben. 
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munkapártiak voltak, azt látszik igazolni, hogy az örökös tagsági jog adományozása nem szolgált 

ugyan napi politikai érdeket, az adományban azonban alapvetően a kormány megbízható támaszai 

részesültek.2318  

A fentiek alapján úgy látjuk: jelentős számban találunk ugyan a Lakatos Ernő, Vörös Károly és 

Hanák Péter által felvázolt tendenciákat igazoló példákat, mégis, a főnemesi családok politikai 

vonzódásának összképe összetettebb, és főleg dinamikusabb volt, mint ahogyan az említett 

szerzők ábrázolták.  

 Végezetül megjegyezzük, hogy az általunk vizsgált képviselő főnemesek választókerülete 

néhány kivételtől eltekintve abban a megyében, vagy legalábbis abban a földrajzi régióban feküdt, 

amelyben a család birtokkal rendelkezett.2319 Ezt a jelenséget érdemes figyelembe venni annak a 

Lakatos Ernő és Gerő András által egyaránt kiemelt jelenségnek az értelmezésekor, hogy az 

arisztokrata képviselők nagyobb részét a nemzetiségi (kormánypárti) választókerületek 

választották meg.2320 

 

 

14. A főrendiház élethossziglan kinevezett tagjai 

A kinevezett tagok létszáma, a kinevezési politika, a tagság elnyerésének feltételei 

A kinevezések a minisztertanácsi jegyzőkönyvek, a miniszterelnöki felségelőterjesztések és az 

erre válaszul született legfelső elhatározások alapján rekonstruálhatóak. Ezen források 

hiányossága, hogy nem adnak képet az egyes személyek jelölése körüli, kormányon belüli vagy a 

kormány és az uralkodó közötti esetleges nézeteltérésekről. A miniszterelnökségi levéltárban 

szórványosan megtalálható javaslatokból, a jelöltekről készített listákból, az ezekhez fűzött 

megjegyzésekből, valamint az élethossziglani tagok összetételének vizsgálatából azonban 

bizonyos ismeretekhez juthatunk a kinevezési politikának a hivatalos iratokban meg nem jelenő 

részéről is. 

 Az élethossziglani kinevezés útja technikailag megegyezett az örökletes tagsági jog 

adományozásáéval. A miniszterelnök a minisztertanács elé terjesztette a jelölt nevét, és ha a 

kormány tagjai támogatták a javaslatot, a kormányfő a kabinetiroda útján felségelőterjesztést 

intézett a királyhoz, aki a kérést legfelső elhatározás formájában teljesítette. A törvényes számbeli 

keret túllépésére nem találunk példát, amiben szerepet játszhatott Ferenc Józsefnek a peerschubtól 

való elvi idegenkedése.2321 Kivételes esetekben azonban a kormány eltért a lebonyolítás szokott 

útjától. 1894 júniusában a Wekerle-kabinet számára az egyházpolitikai törvényjavaslatok 

főrendiházi keresztülviteléhez olyan sürgősek voltak a kinevezések, hogy az uralkodó (a 

miniszterelnöknek a minisztertanács tagjaival való informális konzultációját követő előterjesztése 

nyomán) már azt megelőzően kinevezte a kérdéses tagokat, hogy a javaslatok a minisztertanácsi 

jegyzőkönyvbe bekerültek volna. Hasonló módon, utólag került a minisztertanácsi jegyzőkönyvbe 

1899-ben a miniszterelnöknek Bittó István főrendiházi tagságra vonatkozó javaslata. Néha pedig 

                                                           
2318

 A kivételek közé tartozott az 1885-ben grófi rangban és örökletes tagsági jogban részesült Mailáth István 

Géza (1894-től gr. Zichy Nándor veje, 1901-től pártonkívüli, majd katolikus néppárti képviselő), az 1895-től 

báró Inkey József (1904-ben a Szabadelvű Pártot elhagyó disszidensekhez csatlakozott, majd függetlenségi párti 

képviselő lett). Semsey László (gr. Dessewffy Aurél veje) 1904-től disszidens, majd alkotmánypárti, végül 

pártonkívüli képviselő volt, de ő nem ellenzékiként, hanem a koalíciós kormányzás alatt, 1907-ben részesült 

grófi rangban és örökös tagsági jogban. A korábban mérsékelt ellenzéki, illetve nemzeti párti képviselő Żeleński 

Róbert az örökös tagsági jogosultság 1899. évi elnyerését követően 1901-ben már szabadelvű párti programmal 

nyert mandátumot. 
2319

 Az 1897. évi gazdacímtár alapján a megyéket a következő nyolc régióba osztva vizsgáltuk: a Duna, illetve a 

Tisza bal partja és jobb partja, Duna−Tisza köze, Tisza−Maros szöge, Erdély, Horvátország. 
2320

 Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 36–37.; Gerő A.: Az elsöprő kisebbség, i. m. 35. 
2321

 Az ausztriai Herrenhaus élethossziglani tagjainak kinevezésével kapcsolatban 1871-ben tett ilyen tartalmú 

megjegyzését idézi: Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 95. 
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ezen aktus is elmaradt (1885-ben br. Nyáry Adolf, 1904-ben Molnár Viktor, Zeyk Dániel, Haller 

Károly és Schwartzer Ottó, 1906 végén Josipovich Imre, 1908-ban Rakodczay Sándor, Vajda 

Ödön és Gaál Jenő, 1912-ben Carl Wolff [Wolff Károly] esetében). 

Szórványosan maradtak fenn az allokációs mechanizmusról források, például arra 

vonatkozó adatok, hogy a miniszterelnök kiknek a javaslataiból választotta ki a jelölteket. Az 

ajánlások széles körből érkeztek: a kormány többi tagjától, volt minisztertől, a horvát bántól, a 

főrendiházi alelnökétől vagy más főrendektől, főispánoktól, kormánypárti képviselőtől, helyi 

egyházi személytől vagy felekezeti közösségtől, a budapesti egyetem rektorától, az utolsó 

időszakban gazdasági vagy foglalkozási érdekképviseleti szervezet (Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület, Budapesti Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete) vezetőjétől is. Az is előfordult, 

hogy a jelölt saját maga fordult közvetlenül a kormányhoz. A jelöltek kiválasztásában a 

miniszterelnök meghatározó szerepére utal, hogy a felségelőterjesztés fogalmazványa sok esetben 

már azelőtt elkészült, hogy a javaslat a minisztertanács elé került volna. Egyetlen esetet ismerünk, 

amikor a miniszterelnök kikérte a főrendiház elnökének véleményét az uralkodó elé terjesztendő 

jelöltekről. Ez 1909-ben, közvetlenül a második Wekerle-kormány lemondása előtt történt, és 

végül nem követte a jelöltek kinevezése. Néhány esetben előfordult, hogy a miniszterelnöki 

felségelőterjesztés fogalmazványában még szereplő személy neve végül nem került bele a 

tisztázatba, vagy visszavonták a felségelőterjesztést, még mielőtt az az uralkodó elé került 

volna.2322 Mindössze egy-két alkalommal történt meg, hogy az uralkodó nem nevezte ki 

valamennyi felterjesztett jelöltet. Ez történt 1911-ben a Fejérváry-kormány egykori horvát-

szlavón-dalmát miniszterével, Kovácsevics Istvánnal (Stjepan Kovačevićcsel), akinek kinevezését 

Tomassich Miklós (Nikola Tomašić) bán közbelépése hiúsította meg. 1917-ben pedig br. Herzog 

Mór Lipót nagykereskedő és híres műgyűjtő kinevezésére nem kerülhetett sor, mert ez abban az 

évben a hatodik kinevezés lett volna. Neve a következő évben nem került ismét felterjesztésre. 

Ebben szerepet játszhatott Herzognak a közszerepléssel szembeni ellenérzése,2323 de a nagytőkés 

tagok viszonylag magas száma is a kinevezett főrendek között. 1918 elején ugyanis az 50 

élethossziglani tagból 6 tőkés nagypolgár volt. Köztük volt Herzog egyik sógora, Hatvany-

Deutsch Béla, míg másik sógora, br. Orosdy Fülöp nagykereskedő és földbirtokos 1911-ben 

örökös tagságot nyert. 2324 Az elutasítások csekély száma utalhat a miniszterelnök és az uralkodó 

közötti előzetes informális konzultációra, de arra is, hogy Ferenc József, majd IV. Károly vagy 

alapvetően elégedett volt a magyar kormány javaslataival, vagy kevésbé ismerte az itteni 

jelölteket, illetve kevésbé érdeklődött irántuk, mint az ausztriai felsőház esetében. Az osztrák 

minisztertanácsi jegyzőkönyvekben ugyanis többször találkozunk Ferenc Józsefnek az 

élethossziglani urak házabeli tagságra javasolt (arisztokrata) jelöltekkel szembeni 

kifogásaival,2325Magyarországon viszont a (jóval ritkábban tartott) koronatanácsok 

jegyzőkönyveiben nincs ennek nyoma. 

 Élethossziglani tag lemondására, amelyhez szükséges volt az uralkodó beleegyezése, 

mindössze három ízben került sor: 1896-ban Lónyay János betegsége, 1895-ben Bohus Zsigmond, 

1914-ben pedig Szőgyény-Marich László az örökös tagsági jog elnyerése miatt mondott le 

kinevezett tagságáról.2326 
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 1890-ben gr. Zichy József, 1909-ben az összes jelölt esetében. 
2323

 Radnóti J. Pesti pénzoligarchák, i. m. 98. 
2324

 Lehetséges, hogy 1889-ben Széchényi Jenő nagyváradi kanonok kinevezése szintén ebben az utolsó fázisban 

hiúsult meg, az ő esetében azonban a miniszterelnöki iratok között csak a felségelőterjesztés fogalmazványa 

lelhető fel.  
2325

 Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 75–76. 
2326

 Szőgyény-Marich 1910-ben a grófi ranggal együtt örökös tagsági jogot nyert, és még az év folyamán 

igazolták örökös tagként, a kinevezett tagságról azonban csak évekkel később mondott le. 
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Az időközben bekövetkezett elhalálozások miatt a kinevezettek száma a maximális 50 főt 

első ízben csupán 1894-ben érte el. A megreformált főrendiház fennállásának 33 éve alatt 

mindössze négy olyan évet találunk, amikor a kormány, illetve az uralkodó csak részlegesen 

használta ki a kinevezési kvótát, és csak két olyan év volt, amikor egyáltalán nem került sor 

élethossziglani tagok kinevezésére: ezt 1909-ben a koalíciós kormány bukása, 1916-ban pedig 

feltehetően Ferenc József halála akadályozta meg. A kormány a tagság összetételét még a 

rendelkezésére álló korlátozott kereteken belül is sokkal inkább az élethossziglani tagok 

kinevezésével befolyásolta, semmint a kvótához nem kötött örökös tagsági jog adományozásával 

– utóbbiban 1885 és 1918 között összesen 32 család részesült. Kutatásaink azt bizonyítják, hogy 

míg az örökös tagsági jog adományozásakor Ferenc József tartózkodott aktuálpolitikai 

szempontok figyelembe vételétől,2327 addig az élethossziglani tagok kinevezésekor túllépett ilyen 

irányú fenntartásain. Ismert példa az egyházpolitikai viták időszaka, amikor a Wekerle-, majd a 

Bánffy-kormány az egyházpolitikai törvényjavaslatok főrendiházi megszavazását (a törvényes 

kereten belül) újabb és újabb élethossziglani tagok kinevezésével biztosította.2328 

 Legtöbbször évente egy-két alkalommal került sor a rendelkezésre álló helyek betöltésére, 

eleinte többnyire az év végén, később változó időpontokban. Aktuális politikai események, ahogy 

1894–1895-ben is történt, sürgethették a kinevezéseket. 1895 elején a Bánffy-kabinet egyik első 

intézkedése az volt, hogy kezdeményezte három élethossziglani tag kinevezését, amit újabb 

helyek megüresedésekor – az év folyamán még kétszeri alkalommal – további kinevezések 

követtek. Előmozdíthatta az üres helyek mielőbbi betöltését a kormánypárt helyi érdeke is. 1908-

ban Meczner Bélának, a Függetlenségi Párt királyhelmeci országgyűlési képviselőjének 

kinevezése mellett a Zemplén megyei főispán azzal érvelt, hogy a megüresedő mandátumért folyó 

választási küzdelemben a függetlenségi jelölt esélyeit erősítené a kinevezés publikálása.2329 

1890 decemberének legvégén ifj. Szőgyény-Marich László főrendiházi taggá kinevezése azért 

nem tűrt halasztást, mert a miniszterelnök ezen az úton tudta biztosítani a király személye körüli 

miniszterré frissen kinevezett Szőgyénynek a kormánytagoknál szokásos törvényhozásbeli 

tagságot.2330 Arra is találunk példát, hogy az új tagok mielőbbi kinevezését a miniszterelnök azzal 

indokolta, hogy ezáltal lenne biztosítható a főrendiház – a tagság nagyarányú távolléte miatt 

veszélybe került – munkaképessége,2331 illetve hogy a közvéleményre pozitív hatást gyakorolna, 

és „a főrendiház reformálása iránt szélesebb körökre kiterjedőleg megindult kívánalmakra 

mindenesetre csak mérséklőleg hathat”, ha „az érdemesültség alapján” betölthető valamennyi 

helyre kinevezés történne.2332 

Egyes esetekben a már eldöntött kinevezés közzététele késett. 1899-ben Bittó István 

kinevezésének nyilvánosságra hozatalát a kormány Ferenc József születésnapjára halasztotta. 

1905-ben Tarkovich József miniszterelnökségi államtitkári állásából felmentése a kormányváltás, 
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 Tóth-Barbalics V.: Vigyázó, Harkányi, Żeleński, i. m. 72.  

Amikor 1895 áprilisában Bánffy Dezső miniszterelnök engedélyt kért az uralkodótól arra, hogy javaslatot 

tehessen örökös tagsági jog adományozására, hangsúlyozta, hogy ezt nem „a szőnyegen forgott konkrét 

törvényhozási kérdések eldöntésére való tekintetből, hanem általános elvi szempontból, állampolitikai 

tekintetekből” tartja fontosnak. „Még a látszatát is” el kívánta kerülni annak, hogy Ferenc József „pártpolitikai 

színezettel bíró intencióinak érvényesüléséért ilyetén kinevezések által legmagasabb személyében méltóztatnék 

állást foglalni.” 1895-1331-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1895-176., 338. cs. 
2328

 A Szapáry- és a Wekerle-korm. mint.tan. jkv.-i. 1. köt., i. m. 136. 
2329

 1908-2509-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1904-III-5488., 594. cs. 
2330

 1890-4061-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1890-1557., 275. cs. 
2331

 1893-3020-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1893-2985., 314. cs.; 1909-4991-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1904-

III-5488., 594. cs.  

Hasonló indoklással az élethossziglani tagságára jelölteknél az ausztriai Herrenhausnál is találkozunk. Stourzh, 

G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer, i. m. 87. 
2332

 1893-3020-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1893-2985., 314. cs. 
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majd a Fejérváry-kormány bizonytalan helyzete folytán késett, s ezért a főrendiházi kinevezés 

foganatosítására az uralkodó döntése után fél évvel került csak sor.2333 

Az élethossziglani tagok kinevezésére vonatkozó felségelőterjesztések visszatérő eleme, és – 

hasonlóan az új örökös tagsági jog adományozásához – a kinevezés sine qua nonja volt, hogy a 

jelölt mind „hazafiság”, mind „a felséges uralkodóház iránti törhetlen [!] hűség és lojalitás 

tekintetében minden kételyen felül áll”.2334 Az új örökös tagoknál ez, régi nemesi származással és 

megfelelő nagyságú földbirtokkal kiegészülve, időnként önmagában elégséges volt a királyi kegy 

elnyeréséhez, az élethossziglani kinevezéshez általában más érdemeket is fel kellett mutatni: jogi, 

közigazgatási, közgazdasági vagy katonai szakértelmet, közhivatali vagy törvényhozási 

tapasztalatot. 

 

Az élethossziglan kinevezett tagok foglalkozási megoszlása 1885-ben és 1918-ban 

A kormány 1885-ben az első 30 élethossziglani tag kiválasztásánál „figyelemmel volt arra, hogy 

[…] a különböző társadalmi osztályok és élethivatások lehetőleg képviselve legyenek.”2335 Az 

előterjesztés azonban származási, felekezeti és nemzetiségi szempontokat is érvényesített, amikor 

a jelölteket a következő csoportra bontotta: volt országgyűlési képviselők, nyugalmazott bírók, 

főispánok és Budapest főpolgármestere, olyan udvari tisztségviselők, akik vagyoni képesítéssel 

nem rendelkeznek, magas rangú katona a magyar honvédségből, a tudomány, az irodalom és a 

művészet, valamint a szellemi foglalkozások képviselői, az ipar, a kereskedelem és a pénzvilág 

köreiből kiválasztott személyek, Horvát-Szlavónországot, az erdélyi régi nemes, korábban 

regalistákat adó családokat, valamint az izraelita felekezetet képviselni hivatott személyek. 

A későbbi kormányok törekedtek arra, hogy az említett foglalkozási csoportok többé-

kevésbé képviselve legyenek a főrendiházban. A mindenkori miniszterelnök választását számos 

esetben azzal indokolta, hogy „a közélet olyan ágazataiban sikerrel működött egyének jussanak a 

főrendiházba, kiknek képviselői az idők folyamán elhaltak”.2336 Ugyanakkor nem ragaszkodtak 

mereven az 1885-ben kialakult arányokhoz.2337 Br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter már 

1898-ban, Görgey Kornél nyugalmazott altábornagy halálát követően kérte, hogy a megürült 

helyet katonával töltsék be, mégis két évet kellett várnia, mire a miniszterelnök méltányolta 

kérését. Kiemelkedő érdemek jutalmazása (pl. szolgálati évfordulót ünneplő vagy nyugalomba 

vonuló tisztviselők esetében), aktuális politikai események, személyes kapcsolatok gyakran 

háttérbe szorították a foglalkozási arányok megőrzésének szándékát.2338  

A személyes kapcsolat érvényesülése forrásainkban csak kivételes esetekben érhető tetten. 

Lukács László miniszterelnök Latinovits Frigyes földbirtokost élethossziglani tagságra javasló 

1912. évi felségelőterjesztésének fogalmazványában a következő, később áthúzott sorok 

szerepelnek: „Megemlíteni bátorkodom ezeken kívül, hogy Latinovits Frigyes mint apa is 

iparkodott nemes tulajdonságait fiaira átplántálni, és épp hogy ez mennyire sikerült neki, mutatja 

azon körülmény, hogy Endre fia, kit még pénzügyminiszter koromban vettem magam mellé mint 

személyi titkárt, ezen teendőit jelenlegi teljes megelégedésemre végzi.”2339 Történt ez abban az 
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 1899-10662-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1899-XXXI-193., 471. cs.; 1905-1432-ME, lelőhelye: MOL K 26. 

1908-IV-177., 732. cs. 
2334

 Első előfordulása: 1885-2053-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1885-1206., 220. cs. 
2335

 Tisza Kálmán miniszterelnök felségelőterjesztése. Bp., jún. 16. 1885-2053-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1885-

1206., 220. cs. 
2336

 1896-17177-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1896-17177., 378. cs. 

Hasonló törekvéssel találkozunk az 1887., 1895., 1899., 1904., 1910., 1914. és 1917. évi iratanyagban.  
2337

 Az arányok pontos megtartását amúgy is lehetetlenné tette, hogy egy-egy személy általában több 

foglalkozási csoportba is tartozott. 
2338

 1899-4192-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1899-XXXI-193., 471. cs. 
2339

 1912-7338-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1918-III-455., 1164. cs. 
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évben, amikor (többek között) a Közmunkatanács vezetőségének Hauszmann Alajos, a híres 

építész-tanár kinevezésére vonatkozó (1904 után immár második) javaslata került ad acta. 

A reform utáni és az 1918 eleji tagságot tekintve az élethossziglan kinevezettek 

foglalkozási összetételében több hasonlóság tapasztalható. Kitűnik, hogy a csoport négy fő 

merítési bázisa – a volt minisztériumi főtisztviselők, főispánok és egyéb vezető tisztviselők; a volt 

képviselők; az intézményesült szellemi élet vezető alakjai és a szabadfoglalkozású értelmiség; 

végül a gazdasági élet kitűnőségei – közül az első két kategóriába tartozók élveztek 

elsőbbséget.2340 A kormányhivatalnokok (minisztériumi vezető tisztviselők, főispánok, volt bánok 

stb.) aránya az összes kinevezetten belül 1885-ben és 1918-ban egyaránt kétötöd volt. Közöttük 

Bittó István személyében egy volt miniszterelnököt is találunk. A dualizmus időszakában a volt 

miniszterelnökök valamennyien rendelkezett főrendiházi tagsággal – az ellenzéki 

Alkotmánypárthoz csatlakozó Széll Kálmán és a bukása után a képviselőházi Munkapárt elnöki 

tisztét továbbra is betöltő Lukács László kivételével. 2341 A tagságot azonban többnyire nem 

miniszterelnöki utódjaiknak köszönhették. Örökös jogon lett tag gr. Andrássy Gyula, br. 

Wenckheim Béla, gr. Szapáry Gyula, gr. Khuen-Héderváry Károly, gr. Tisza István.2342 

Református főgondnokként lett főrend Tisza Kálmán. Választás útján nyert tagságot koronaőrként 

Szlávy József és az 1885-ben választott 50 tag között helyet foglaló br. Fejérváry Géza. Kinevezés 

révén Bittón kívül csak br. Bánffy Dezső főudvarmester2343 és Wekerle Sándor, a Közigazgatási 

Bíróság elnöke lett tag. Bittó esete annyiban volt rendhagyó, hogy csak miniszterelnöksége után 

negyedszázaddal került a főrendek közé, aminek okát a kortársak abban látták, hogy lemondása 

után nem sokkal az ellenzékhez csatlakozott.2344 A kinevezett főrendiházi tagok között 

valamennyi tárca képviselve volt aktív vagy már lemondott miniszter által, a honvédelmi 

kivételével. Utóbbiból is szerepelt azonban egy volt államtitkár, Hollán Ernő. Az államigazgatás 

köréből kinevezett tagok néhány kivételtől eltekintve legalább miniszteri osztálytanácsosok 

voltak, vagyis a ranglétrán a VII. fizetési osztálytól felfelé helyezkedtek el. 

A főrendiház reformjának lényeges eleme volt a főispánok kimaradása. A kormány ezt 

azzal indokolta, hogy a főispánok adminisztratív feladatai nem teszik lehetővé a megyéből való 

hosszas távollétet.2345 1885-ben a 67-ből öt főispán élethossziglan kinevezett tagként mégis 

visszakerült a házba. A miniszterelnök szavaival: „a minisztertanács […] nemcsak méltányosnak 

tartotta, hogy a főispánokra, kik eddig tisztüknél fogva tagjai voltak a főrendiháznak, az 

élethossziglani tagok kinevezésénél figyelem legyen, de szükségesnek is véli, hogy ily módon a 

közigazgatásban gyakorlati jártassággal bíró egyének jussanak a főrendiházba.”2346 A főispánok 

kinevezését főrendiházi taggá – szemben parlamenti képviselőségükkel2347 – nem tiltotta törvény. 

Ennek ellenére erre a későbbiekben ritkán került sor, 1905 után pedig már csak nyugalmazott 

főispánokat neveztek ki a főrendiházba.2348 Így a minisztériumi kormányhivatalnokok és a 

főispánok közötti 1885. évi 1:2 arány 1918-ra megfordult. 1918-ban az élethossziglani tagoknak 

már csak hetede volt nyugalmazott főispán. A főrendiházba 1885 és 1918 között kinevezett 21 
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 A foglalkozási kategóriák megválasztásánál egyfelől igyekeztünk elkülöníteni az uralkodó döntésétől, illetve 

a kormány kinevezésétől függő és az attól független előmenetelű pályákat, másfelől megragadni az eltérő 

gazdasági tevékenységszektorokat. 
2341

 Lukács később Horthy Miklós kormányzótól a felsőházban élethossziglani tagságot nyert.  
2342

 Gr. Esterházy Móric miniszterelnöksége alatt az addig képviselősége miatt szünetelő főrendiházi örökös 

tagsági jogosultságát gyakorolta. 
2343

 Bánffy az erdélyrészi egyházkerület református főgondnokaként és választott tagként is tagságra jogosult 

volt. 
2344

 Eötvös Károly: Bittó István a főrendiházban. In: Eötvös K.: Magyar alakok, i. m. 187–194. 
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 KI 1884–87. 1. köt. 25. sz. 141. 
2346

 1885-2053-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1885-1206., 220. cs. 
2347

 Ld. az 1875:1. tc. 1. §-át. 
2348

 Egyedi eset az 1907-ben kinevezett volt főispán Hertelendy Ferencé, aki 1908–1910-ben ismét főispán lett. 
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aktív vagy volt főispán mintegy fele korábban képviselő volt, minden hetedik pedig főispánsága 

előtt valamelyik minisztériumban viselt hivatalt. Bár néhány kivételtől eltekintve szolgálati 

helyükkel azonos vagy azzal szomszédos megyében születtek, és csaknem kétharmaduknál 

találtunk utalást a főispánságot megelőző megyei közigazgatási tapasztalatra, a törvényhatósági 

karrier több egymást követő állomását csak kevesen járták végig,2349 és csak egyhetedük került 

közvetlenül megyei hivatalból (alispánságból) a főispáni székbe.  

A helyi közigazgatás választott tisztségviselői nem kerültek az élethossziglani tagok közé – a 

sajátos helyzetű budapesti főpolgármestertől eltekintve, akit a fővárosi közgyűlés választott 

ugyan, de az uralkodó három jelöltje közül. 1884 végén a budapesti közgyűlés kérvényben kérte a 

parlamentet, hogy a város első számú vezetője hivatalból lehessen a felsőház tagja,2350 erre 

azonban a kormány, amely a megyei törvényhatóságok főrendiházi képviseletétől elzárkózott, 

nem volt hajlandó. Élethossziglan kinevezett tagként azonban, az 1906 és 1912 között a 

városvezetés élén álló Fülepp Kálmán, a „rejtőzködő főpolgármester”2351 kivételével, valamennyi 

főpolgármester elnyerte a tagsági jogot.  

1885-ben kétötödös, 1918-ban egyharmados arányukkal szintén népes csoportot alkottak 

az egykori országgyűlési képviselők. A főrendiház volt képviselő tagjai túlnyomó többségben 

kormánypárti politikusok, néhányan pedig a Szabadelvű Pártból kilépett disszidensek, mérsékelt 

ellenzékiek voltak. Az egykori képviselők nagyobb része mandátumot már nem vállaló veterán 

politikus volt. Kisebb hányaduk hivatali vagy gazdasági inkompatibilitása miatt mandátumot 

többé nem vállalhatott, viszont főrendiházi tagságot nyerve megőrizhette törvényhozói státuszát. 

A hivatali összeférhetetlenséget példázza Heltai Ferenc esete, akit 1913-ban Lukács László 

miniszterelnök nemcsak mint jövendő főpolgármestert javasolt élethossziglani tagnak, hanem 

azért is, hogy a főváros első emberévé történő megválasztását követően országgyűlési 

mandátumáról majd lemondani kényszerülő politikus továbbra is részt vehessen a 

törvényhozásban. Chorin Ferenc és Matlekovics Sándor a képviselői összeférhetetlenségi törvény 

1901. évi szigorításakor mint a kormánnyal üzleti kapcsolatban álló vállalatok vezetői 

kényszerültek megválni mandátumuktól.2352 Az uralkodó azonban 1902-ben, illetve 1905-ben 

élethossziglani főrendiházi taggá nevezte ki őket. A kinevezéssel politikai érdemeik mellett 

iparképviseleti tevékenységük is elismerést nyert (Chorin a Gyáriparosok Országos 

Szövetségének elnöke, Matlekovics az Országos Iparegyesület végrehajtó bizottságának elnöke, 

emellett az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács elnöke is volt). Mindketten tagjai 

lettek a főrendiház közgazdasági és közlekedésügyi, valamint pénzügyi bizottságának. Chorin 

elsősorban 1914 elején politikai kérdésekben volt aktív, gr. Tisza István miniszterelnök 

ellenzékéhez tartozott.2353 Matlekovics a főrendiház agrárius tagjaival folytatott viták során több 

esetben hangoztatta merkantilista nézeteit. 
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 Vö. Balázs M.: A középszintű közig. apparátus, i. m. 252.; Cieger A.: A dualizmus kori helyi politikai elit, i. 
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 Budapest főpolgármesterei, i. m. 47. 
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 Chorin a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elnöke, Matelkovics az Adria Tengerhajózási Rt. igazgatóságának 
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 Chorin 1871 és 1901 között Deák-párti, független szabadelvű, egyesült ellenzék, mérsékelt ellenzéki, 

szabadelvű párti, disszidens, majd végül 1899-től ismét kormánypárti képviselő volt. A főrendiházi taggá 
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politikai közgazdasági tevékenységet folytat. ([Bp.], 1902. dec. 12. 1902-4853-ME, lelőhelye: MOL K 26 1902-

XXXI-123., 557. cs.) A főrendiházban 1905−1906-ban a Fejérváry-kormány, 1914-ben a Tisza-kormány 

ellenzékéhez tartozott. 
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A személyi átfedéseket figyelembe véve2354 mind 1885-ben, mind 1918-ban az 

élethossziglani tagok több mint fele volt minisztériumi tisztviselők, főispánok vagy képviselők 

közül került ki, vagyis kifejezetten a kormány, illetve a kormánypárt embere volt. 1894–1895-ben, 

az egyházpolitikai viták idején, amikor a kormány számára központi jelentőségűvé vált az 

élethossziglani tagok állásfoglalása, mind a nyolc kinevezésre kerülő személy a korábbi 

kormányhivatalnokok, illetve szabadelvű párti képviselők közül került ki.2355  

Az élethossziglani tagság az esetek túlnyomó többségében az államigazgatási vagy 

politikai pálya betetőzéséhez kapcsolódott, és valóban élethossziglaninak bizonyult. A kinevezett 

tagok közül kevesen, mindössze öten vállaltak képviselői mandátumot, ami az élethossziglani 

főrendiházi tagság elvesztésével járt. Ritkán és csak a dualizmus utolsó éveiben kerültek 

főrendiházi kinevezett tagok miniszteri bársonyszékbe: Burián István 1913-ban nem sokkal az 

élethossziglani tagság elnyerése után lett király személye körüli miniszter,2356 az őt 1915-ben a 

tárca élén váltó Roszner Ervin és az 1918 februárja és októbere között a pénzügyminisztérium 

élén álló Popovics Sándor 1912-től volt főrendiházi tag. Az államtitkárok és osztálytanácsosok 

egy-egy kivételtől eltekintve szintén nem álltak már minisztériumi alkalmazásban főrendiházi 

kinevezésük után. 

Mindez persze összefüggött azzal is, hogy az élethossziglani tagok többsége már élete 

delelője után került kinevezésre. A főrendiházon való élcelődés visszatérő motívuma volt a tagság 

magas átlagéletkorának felemlegetése.2357 A parlamenti képviselők 1884 és 1910 közötti 45,1–

47,8 éves átlagéletkorával szemben az élethossziglani tagok átlagéletkora 1885-ben 61,8 év, 1918-

ban 67,4 év volt.  

Míg az örökös tagsági jog elnyerésénél feltételként szerepelt a jelentős nagyságú 

földbirtok, az élethossziglani tagoknál nem volt ilyen megkötés. Ennek ellenére a kinevezett 

tagoknak 1885-ben ötöde, 1918-ban negyede földbirtokosként szerepel a felségelőterjesztésekben, 

illetve országgyűlési almanachokban. Több mint négyötödük nagybirtokos volt, és a többiek is 

legalább 400 kataszteri holddal rendelkeztek.2358 A kinevezett tagok birtokainak kataszteri tiszta 

jövedelme az 1000 hold alatti birtokok esetében csaknem mindenkinél évi 1000 és 5000 korona 

között volt, míg az ennél nagyobb birtokok esetében általában meghaladta az 5000 koronát.2359 

Összehasonlításul: az 1893. évi 4. tc. alapján az 1000 korona a szolgabírók, a megyei alügyészek, 

a gimnáziumi tanárok, az 5000 korona pedig a miniszteri tanácsosok, a kúriai bírák és a 

főügyészek fizetésének felelt meg.2360 1885-ben és 1918-ban is nagyon kevesen voltak pusztán 

földbirtokosok. A birtokosok nagyjából fele korábban országgyűlési képviselő volt, ami jelzi a 

nagybirtokosoknak a politikai eliten belüli súlyát, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a 

főrendiházban a nagybirtokos érdekek képviselőiként jelen voltak az örökös tagok is. 

 Az 1885. évi egyharmadhoz képest 1918-ban alacsonyabb, egyötöd volt az értelmiségi 

foglalkozásúak aránya. Miközben a kinevezett tagok között minden hatodik továbbra is egyetemi 

tanár volt, csökkent a szabad értelmiségi pályáról érkezők aránya. Míg korábban orvost, ügyvédet, 
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 1885-ben csaknem minden harmadik, 1918-ban minden tízedik élethossziglani tag volt korábban képviselő 
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 Forrás: Mo. nagybirtokosai; Gazdacímtár 1911. 
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 1893:4. tc. B. melléklet 
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 A 38 földbirtokos kinevezett tag közül 27-re vonatkozóan rendelkezünk a kataszteri jövedelemre vonatkozó 

adattal, az arányok erre a csoportra vonatkoznak. 
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építészt és írót találunk körükben, 1918-ban az egy festőművész, Benczúr Gyula kivételével 

mindhárman újságírók voltak. Az első újságíró a 19. század végén került be a főrendek közé, 

Bródy Zsigmond személyében. 1902-ben a Budapesti Szemle főszerkesztője, az íróként is elismert 

Rákosi Jenő nyert élethossziglani kinevezést, aki Apponyi Albert híveként a magyar nemzeti 

érzés propagálója, majd Tisza István támogatójaként az általános választójog ellenzője volt. 1912-

ben a Pester Lloyd szerkesztőjeként dolgozó Singer Zsigmond lett tag. 1915-ben kapott 

főrendiházi tagságot Gajári Ödön, aki 1889–1899-ben a kormánypárt félhivatalos lapját, a 

Nemzetet szerkesztette, majd 1903-tól Az Újságban Tisza Istvánnak tett fontos szolgálatokat. A 

főrendiház négy újságíró tagjának közös vonása, hogy frissen asszimilált értelmiségiként voltak a 

magyar nacionalizmus hívei és hirdetői. Ennek a ténynek üzenetértékét az egyik érintett, Rákosi 

Jenő így fogalmazta meg: „nekem nem hiúság kérdése volt, hanem lelki felemelkedés, amikor 

magyar főrenddé avatott a király […], mert dicsőbb dolgot magamra nézve gondolni sem tudtam 

annál, hogy tagjává lettem a történeti magyar nemzetnek.”2361 Egyetlen példát találtunk papi 

személy főrenddé kinevezésére. Vajda Ödön zirci cisztercita apát áldozópappá szentelésének 50. 

évfordulóján, 1908-ban nyert élethossziglani tagságot. Kinevezése talán részben a Katolikus 

Néppárt kormánykoalícióban részvételére vezethető vissza.  

A hatalmi ágak szétválasztásának 1869-ben törvénybe is foglalt elve2362 helyett a 

főrendiházi reform során az a szemlélet érvényesült, hogy „azok, akik egy fontos társadalmi 

hivatással bíró testületnek élén állanak, amelynek érdeke az állam érdekéhez úgy viszonylik, mint 

két egymást kölcsönösen átmetsző kör, hogy egyik a másiknak egyúttal részét is képezi, tekintetbe 

vétessenek” – ennek megfelelően 1885-ben a Kúria elnöke, másodelnöke és a budapesti ítélőtábla 

elnöke helyet kapott a főrendiházban.2363 Élethossziglani taggá való kinevezésre azonban csak 

már nem aktív (nyugalmazott vagy a pályát elhagyott) bírák esetében került sor. A nyugalomba 

vonuló kúriai, budapesti ítélőtáblai, közigazgatási bírósági főbírák egy része (egyes menesztett 

bánokhoz hasonlóan) hivatallal járó főrendiházi tagsága helyébe nyert kinevezéssel 

élethossziglani tagságot. Kiemelkedik az 1886 és 1896 közötti időszak, amikor csaknem minden 

negyedik új élethossziglani tag egykori bíró volt. Nagy számukat az magyarázhatja, hogy a 

bírósági reformot követően, az 1860-as és 1870-es évek fordulóján kinevezett szakembergárda 

jelentős része ezekben az években érte el a törvényben előírt nyugdíjkorhatárt.  

Az ipari, a kereskedelmi és a pénzügyi nagyvállalkozók, valamint a menedzser-értelmiség 

(rt.- és bankigazgatók) együttes aránya 1885-ben és 1918-ban egyformán egyötödnyi volt. A 

kezdeti kinevezési arányokat csak a legutolsó időszakban érte el, haladta meg a kormány. Ez 

annak lenyomata lehetett, hogy a tízes években Lukács László, majd Tisza István második 

kormánya idején tovább erősödött a politikai vezetőréteg és a finánctőkés gazdasági elit 

szövetsége. A főrendiház reformja során az akkori öt legjelentősebb hazai bank2364 vezetői közül a 

Magyar Általános Hitelbank két igazgatósági tagja (Kochmeister Frigyes és Lukács Antal, aki 

kinevezésekor már a Magyar Földhitelintézetnek is igazgatója volt), valamint a Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár igazgató választmányának elnöke, Várady Károly nyert főrendiházi tagságot. 

Kautz Gyula személyében az Osztrák–Magyar Bank magyar alkormányzója ─ a Monarchia 

jegybankja budapesti igazgatóságának vezetőjeként a bankigazgatás egyik fő döntéshozója − 
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 Rákosi J.: Emlékezések. 3., i. m. 136.  
2362

 Az 1869:4. tc. (a bírói hatalom gyakorlásáról) az igazságszolgáltatást csak a közigazgatástól különítette el (1. 

§), ugyanakkor kimondta, hogy bíró nem lehet egyszersmind országgyűlési képviselő (8. § a) pont). A bírói 

függetlenséget biztosítani kívánta a törvény, de a közjogi ellenzék vádja szerint egyszersmind veszélyeztette is a 

bírók kinevezésének általánossá tételével (3. §). 
2363

 Brennerberg Mór főispán felszólalása. FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 229. 
2364

 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Magyar Általános Hitelbank, Leszámítoló Bank, Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár, Magyar Jelzáloghitelbank. Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság tört. Mo-on, i. m. 

48. 
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szintén tagságot nyert 1885-ben.2365 A későbbiek folyamán az Osztrák–Magyar Banknak és a 

Hazai Első Takarékpénztárnak további két, a Hitelbanknak három vezető tisztviselője kapott 

élethossziglani tagságot. 1905-ben a Kereskedelmi Bank vezérigazgatója is főrend lett. A 

Hitelbank a 19. század derekától az államkölcsönüzletek lebonyolításának monopóliumát 

birtokolta, a Kereskedelmi Bank az 1890-es évektől szintén jelentős állami megbízásokhoz jutott 

a helyiérdekű vasutak finanszírozásának elnyerése révén. A Hazai Első Takarékpénztár 

elnökeinek főrendiházi tagságában szerepet játszhatott, hogy a pénzintézet (konkurenseivel 

ellentétben) jelentős részben magyar tulajdonban volt. 2366 Emellett nagy szerepe volt az állami 

hitelügyletek lebonyolításában, a világháború kitörését követően pedig a hadikölcsönjegyzések 

irányításában.2367 

Több bankár személyes kapcsolatban is állt a mindenkori kormánypárttal. Ormody Vilmos 

1868-ban kulcsszerepet játszott a vasúti államkölcsön megszerzésében, Lévay Henriknek a 

kormánnyal való üzleti kapcsolatairól az 1870-es években (soha be nem bizonyított) feltevések 

kaptak lábra. A kormánypárt országgyűlési képviselője volt hosszú éveken át Kautz Gyula, 

valamint Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 1905-ben főrenddé kinevezett 

vezérigazgatója. Hajós Józseffel, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár elnökével kapcsolatban a 

felségelőterjesztés kiemelte, hogy mindenkor a hatvanhetes politika tántoríthatatlan híve volt a 

függetlenségi párti többségű Pest megyében. Arról azonban hallgatott, hogy Hajós még a 

szabadelvű kormányzás idején képviselőként a kormánypártból kilépve a Nemzeti Párthoz 

csatlakozott.2368 Horváth Elemérnek, a Hitelbank egyik, 1915-ben főrendiházi tagságot nyert 

igazgatójának is hosszú múltra visszatekintő kormányzati kapcsolatai voltak. Miniszteri tanácsosi 

rangban került a pénzügyminisztériumból az állami támogatást élvező és a kereskedelemügyi 

miniszter felügyelete alatt álló Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság élére. 

Emellett az Osztrák–Magyar Bankban alkormányzó-helyettesi posztot töltött be, mielőtt 1904-ben 

a Hitelbank négytagú igazgatóságába került volna. A kormányokon átívelő szakmai előrehaladás 

elismerését példázta Popovics Sándor kinevezése 1912-ben. Popovics 1884-ben lépett 

pénzügyminisztériumi szolgálatba, 1903-ban államtitkár, 1909-től az Osztrák–Magyar Bank 

kormányzója lett − közben, 1906 és 1909 között, az Alkotmánypárt országgyűlési képviselője 

volt. Később, a harmadik Wekerle-kormányban a pénzügyminiszteri tárcát töltötte be, és az első 

világháború után is vezető állami pénzügyi szakember maradt.  

Egyes főrendiházi tag bankárok gazdasági szakmai szervezetek elnöki pozícióját is 

betöltötték.2369 Kochmeister Frigyes és Lánczy Leó a budapesti kereskedelmi és iparkamara 

elnöke volt.2370 A főrendiház tagja volt a Budapesti Áru- és Értéktőzsde mindenkori elnöke is 

(Kochmeister, Kornfeld Zsigmond,2371 majd Horváth Elemér). A főrendiházi almanach Lánczy 

kamarai és Kornfeld tőzsdeelnöki működése kapcsán kiemelte előbbi erőfeszítéseit a „magyar 

nemzeti irány” nemzetközi forgalomban való érvényesítése érdekében, illetve utóbbi kimagasló 

szerepét abban, hogy a „budapesti piac felszabadult a külföld befolyása alól”.2372 Érdemes 
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 Kautz később (1892 és 1900 között) a bank kormányzója volt. Kövér Gy.: Az Osztrák–Magyar Bank, i. m. 

260. 
2366

 Kövér Gy.: Az Osztrák–Magyar Bank, i. m. 260. 
2367

 1917-2077-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1918- I-455., 1164. cs. 
2368

 1913-1032-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1918-I-455., 1164. cs. 
2369

 A szakmai szervezetek vezetőségének kormányközeliségét erősíti meg, hogy a 20. század elején az ilyen 

tisztséget betöltő képviselők szinte kivétel nélkül az aktuális vezető politikai erőhöz tartoztak. Pap J.: „Két 

választás Magyarországon”, i. m. 29.  
2370

 A kereskedelmi és iparkamarákra ld.: Strausz P. – Zachar P. K.: Gazdasági és szakmai kamarák Mo-on, i. m. 

38–44. 
2371

 Az Általános Hitelbank vezérigazgatója, számos rt. elnöke. 1901-ben nyert élethossziglani főrendiházi 

tagságot. 
2372

 Ogy. almanach 1905–1910., i. m. 165.; Ogy. almanach 1906–1911., i. m. 151. 



461 

megjegyezni, hogy Lánczy és Kornfeld a zsidó asszimiláció eltérő útját képviselték: Lánczy áttért, 

de nem szerzett nemesi címet, Kornfeld ősei hitén megmaradva emelkedett bárói rangra.  

A főrendiházi reform bevezetésekor és 1918-ban is minden tízedik kinevezett tag volt 

gyáros vagy kereskedő. A hazai iparszerkezet tükröződéseként fogható fel, hogy a főrendiház 

gyáros tagjai zömmel a legdinamikusabban fejlődő, vezető iparágak területén, az élelmiszer-, 

valamint a nehézipar területén tevékenykedtek. Az élethossziglani tagok között nem tulajdonos, 

menedzser gyárigazgató csak néhány volt, és ők sem ezen tevékenységükért nyertek tagságot. Az 

1885 és 1918 között tagsággal jutalmazott kereskedők száma mintegy harmada volt a 

gyárosokénak. Agrártermék- és építőanyag-kereskedőt egyaránt találunk közöttük.2373 A koalíciós 

kormány időszakában nem került sor nagyvállalkozó kinevezésére, az 1906 és 1910 közötti 

időszakban történt kinevezések alacsony száma (mindössze tíz) azonban óvatosságra int a 

tekintetben, hogy ebben valamiféle tendenciát lássunk. A Hatvany-Deutsch család kapcsán 

érdemes megemlíteni azt a jelenséget, amikor egy családon belül több személy is élethossziglani 

tagságot nyert. Ez más családoknál is előfordult,2374 de olyan eset, hogy egy évtized alatt egy 

család három tagja nyerjen kinevezést, csak náluk tapasztalható. 1903-ban Hatvany-Deutsch 

Sándor, 1910-ben unokatestvére, Hatvany-Deutsch József, majd előbbiek 1913-as halála után 

József öccse, Béla nyert kinevezést. Talán az örökös tagság adományozását pótolta ez az eljárás. 

A főrendiházban, a képviselőházzal ellentétben, 1901 után is volt lehetőség a politikai és 

gazdasági elit nyílt összefonódására. Az üzletemberek többségénél is kimutatható a mindenkori 

kormánypárttal való közvetlen, személyes politikai kapcsolat. Az 1911-ben élethossziglani 

tagságot nyert Herzog Péter nagykereskedő családja döntő szerepet játszott a Magyar Bank és 

Kereskedelmi Rt.-ben, amely az 1905. és az 1910. évi képviselőválasztáskor jelentős anyagi 

támogatást biztosított a Szabadelvű Pártnak, illetve a Nemzeti Munkapártnak. Az 1913-ban 

kinevezett Zsolnay Miklós a Nemzeti Munkapárt elnöke volt Pécsen. A következő években 

élethossziglani taggá kinevezett Hatvany-Deutsch Béla családja akkor már két évtizede gazdasági 

és politikai kapcsolatban állt Tisza Istvánnal2375 – ahogy Weiss Manfréd is, aki emellett az 

Osztrák–Magyar Monarchia egyik legnagyobb hadianyag-szállítója volt, amely érdeméért három 

évvel a főrendiházi tagság elnyerése után bárói rangot kapott. 

A katonatisztek aránya az élethossziglan kinevezett tagok sorában 1885-ben egyötödöt tett 

ki. A későbbiek folyamán, a tiszti presztízs fénykorának tekintett években tagságot nyerő 

személyek között azonban általában az egytizedet sem érte el a hivatásos katonák aránya. 

Ugyanakkor még ekkor is mindig ült egy-két (többnyire nyugállományú és a honvédség soraiból 

érkező) hosszú életű hadfi a kinevezett főrendek között. Az utolsó időszakban, a világháború 

éveiben szokatlan módon aktív katona is tagságot nyert Arz Artúr tábornok személyében. 

Az uralkodócsalád tagjainak udvartartásában vezető pozíciót betöltő személy 1885-ben három, 

1918-ban mindössze egy volt az élethossziglani tagok között. Ez egyfelől mutatja az uralkodóval 

szemben megnyilvánuló tiszteletadást, ugyanakkor azt is, hogy a tagok kiválasztásáról érdemben 

nem az uralkodó, hanem a miniszterelnök döntött, de összefügghet az ott tisztségeket viselő (és 

nem örökös tag) magyar férfiak alacsony számával is.2376  

                                                                                                                                                                                     
Kornfeld nevéhez köthető, noha maga csak 1885-ben kezdett el magyarul tanulni, az addigi német helyett a 

magyar kereskedelmi nyelv bevezetése a pesti tőzsdén. Halmos Károly: Kornfeld Zsigmond. Az emancipált 

„állambankár”. In: Sokszínű kapitalizmus, i. m. 158. 
2373

 Kochmeister Frigyes terménykereskedő, Herzog Péter gyapjú- és dohánykereskedő, Luczenbacher Pál 

fakereskedő volt. 
2374

 12 olyan családot találtam, amellyel kapcsolatban valószínűsíthető ez. Közülük kettőnél apa és fia került 

kinevezésre.  
2375

 McCagg, W. O. Jr.: Jewish nobles, i. m. 126. 
2376

 A tiszti név- és címtár 1886., 1896. és 1914. évi kötete alapján 1/10 körüli volt a magyar férfiak aránya az 

udvartartások felsőbb pozícióiban. 
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Származás és rang, kitüntetések 

A főrendiház reformját megelőzően több szabadelvű párti politikus a kinevezett tagok 

rendszerétől azt remélte, hogy „általa a felsőház felfrissül, és kivetkőzik oligarchikus jellegéből, 

[…] hajlandóbb lesz engedni a közvélemény befolyásának, anélkül hogy elvesztené vele és a 

koronával szembeni függetlenségét”.2377 A kinevezettek között azonban az 1910 és 1918 közötti 

időszakig a nemesi származásúak voltak többségben. Az élethossziglani tagság bevezetése 

presztízsnövekedést biztosított a nemesség (köznemesség) egy kisebb szegmensének, amely a 

politikai és a kormányzati elitbe addigra nagyrészt már egyébként is bekerült. Ez utóbbit jelzi, 

hogy a nemesi származású főrendek között nagy számban találunk képviselőket,2378 és a főispánok 

aránya is viszonylag magas. Mindemellett a magyar főrendiház egészének mindössze 10%-a volt 

nemes, szemben a főnemesek háromnegyedet meghaladó arányával.2379  

A kinevezettek között a nem nemes (túlnyomó többségében polgári) származású tagok, 

vagyis a nemesi címmel nem rendelkezők és az új (1867 után rangot nyert) nemesek együttes 

aránya 1885-ben egyharmad volt, 1918-ban viszont megközelítette az 50%-ot. A nemesi címmel 

nem rendelkezők több mint fele egyetemi tanár vagy szabadfoglalkozású értelmiségi volt. A 

kategórián belül második legnépesebb csoport a volt országgyűlési képviselőké. Itt találjuk 

Budapest főpolgármestereit és a gyártulajdonosok felét is. A polgári származású elem növekedése 

az újnemesek nagyobb számú kinevezésének következménye volt. Ők a kezdeti 1/15-del szemben 

1918-ban már a kinevezett tagoknak egyötödét tették ki. Az új elitcsoportok növekvő aránya 

szembeállítható az örökös jogú tagság adományozásánál megfigyelhető tendenciával, miszerint 

régi, nagy hagyományú magyar köznemesi családok nyerték el a főnemesi rang mellett az 

örökletes jogot is.2380 

A főrendiház újnemes kinevezett tagjainak fele a nagyvállalkozók közül került ki, őket az 

értelmiségiek (nagyrészt orvosok és újságírók) követték. A tagok között az utolsó években mind 

számosabban megjelenő új főnemesek (bárók) között többségükben nagyvállalkozókat, kisebb 

részben magas rangú katonákat, illetve egy volt-leendő minisztert találunk.  

A hosszú 19. században elterjedt államtudományi nézet volt, hogy a második kamara 

egyik feladata bizonyos kisebbségi érdekek képviselete az elvben a többségi népakaratot 

képviselő alsóházzal szemben.2381 E feladat teljesítésének egyik típusa lehetett a politikai elitből 

lassanként kikopó rendi eredetű csoportok érdekeinek megjelenítése. Az 1885-ben kinevezett 

tagok töredéke, kb. hetede került ki a cenzus teljesítésére képtelen főnemesek közül. Emellett sor 

került két nem főnemes, de erdélyi regalista apától származó személy kinevezésére is. Az 1848:7. 

tc. Magyarország és Erdély egyesítéséről kimondta, hogy „az erdélyi múlt országgyűlésre 

meghívva volt kir. hivatalosok a magyarországi főrendi táblán üléssel és szavazattal ruháztatnak 

fel, ide nem értvén a királyi kormányszék, kir. ítélőtábla tagjait, és katonai egyéneket”. Ezek a 

királyi hivatalosok az 1868:43. tc. értelmében a kiegyezés után is részt vehettek a főrendiház 

ülésein. A főrendiházi irományok tanúsága szerint 1 és 10 fő között változott a meghívottak 

száma. Az 1885:7. tc. viszont a nem főnemes erdélyi regalistákat nem sorolta a főrendiház tagjai 
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 Zichy J.: A felsőházi törvényjavaslat, i. m. 31.  

Gr. Zichy Jenő ekkor szabadelvű párti országgyűlési képviselő volt.  

Hasonlóan nyilatkozott Beksics Gusztáv: „ez új kontingens […] hivatása lesz, hogy a demokráciát, a tudományt, 

az érdemeket s a fáradtságon szerzett vagyont vigye az eddigi kasztszerű érdekek közé.” Beksics Gusztáv: Az új 

felsőház. Székely Nemzet 1884 (2. évf.) nov. 1. (168. sz.) 1.  
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 A köznemesi származású kinevezett tagok több mint fele képviselő volt. 
2379

 Lakatos Ernő 1901-re vonatkozó adatai (Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg, i. m. 34.) saját, 1885-re és 

1910-re vonatkozó számításainkkal ellenőrizve és kiegészítve. 
2380

 Ugyanakkor a jelölt régi nemesi származását az élethossziglani tagságra történő felségelőterjesztések 

mindvégig hangsúlyozták. 
2381

 Bartholdy, A. M.: Ein- oder Zweikammersystem?, i. m. 425–431. 428. 
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közé. A főrendiházi reformtörvény a kormány szándéka szerint „a történelmi alapnak lehető 

kímélését követ[te] elvül”, ami megmagyarázza ezen csoportok felkarolását.2382 A törvényjavaslat 

első változatában szerepelt, hogy „a felsőház első alakulásakor figyelem fordítandó azokra, kik a 

főrendiházban bírt jogukat jelen törvény által elveszítik, ha az utolsó három év alatt a főrendiház 

üléseiben rendesen részt vettek.”2383 Ez a mondat végül nem került be a törvény szövegébe, 

viszont sor került 50 tag megválasztására a tagság gyakorlásától eleső személyek közül. A később 

élethossziglani kinevezést nyerők között a cenzust nem teljesítő örökös jogú főnemesek aránya 

nem érte el a 10%-ot. Több olyan esetről tudunk, amikor tekintélyes főnemesi családok 

leszármazottai főispáni támogatással éveken át hasztalan próbálták elnyerni az élethossziglani 

tagságot.2384 Erdélyi regalisták leszármazottainak a tagok közé kerülésére 1885 után szintén alig 

találunk példát.2385  

Az 1885 és 1918 között élethossziglani tagságot elnyerők jelentős része kinevezésekor 

rendelkezett a Monarchia valamilyen magas állami kitüntetésével. Szent István-renddel és Lipót-

renddel a tagságot elnyerők ötöde, Ferenc József-renddel tizede bírt. A kinevezésre kerülők közül 

csak egyetlen személy rendelkezett Aranygyapjas-renddel: gr. Szécsen Antal konzervatív 

politikus, császári és királyi főudvarnagy, aki miután az örökös tagsági jog gyakorlásához 

szükséges cenzust már nem tudta teljesíteni, 1891-ben élethossziglani kinevezést nyert. Az 

egyébként kevésbé exkluzív Vaskorona-rend esetében, amely a gyárosok és kereskedők 

jellegzetes kitüntetése is volt, a kezdeti egyhatod arány az 1910–1918-as években 38%-ra 

emelkedett. Az új tagok a kitüntetéseknek többnyire alsó fokozatát (lovagkeresztjét, 3. osztályát) 

mondhatták magukénak, kivéve a Ferenc József-rendet. Ennek a polgári foglalkozású személyek, 

ezen belül gyakran tisztviselők jutalmazására szolgáló kitüntetésnek általában a középkereszt, a 

középkereszt csillaggal vagy a nagykereszt fokozata díszítette a főrendiház kinevezett tagjai közé 

kerülő, az államigazgatási karrierútvonalat már végigjáró vezető hivatalnok, majd az utolsó 

években egyes gyártulajdonosok mellét. Valóságos belső titkos tanácsosi címmel a tagságot 

elnyerőknek szintén általában ötöde, az utolsó időszakban negyede rendelkezett. A „Művészetért 

és tudományért” díszjelvényt, a Monarchia maga nemében legmagasabb elismerését birtokolta 

kinevezésekor az egyetemi tanárok és művészek harmada. 

 

Felekezeti összetétel 

Az élethossziglani kinevezettek felekezeti megoszlásának meghatározásához a főrendiházi 

almanachokon és a felségelőterjesztéseken kívül egyéb források, mindenekelőtt az Országos 

Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjteményének bevonására volt szükség.2386  

Az izraelita vallású személyek főrendiházi tagságának a kormányzat kiemelt figyelmet 

szentelt, és a kérdés a zsidóemancipáció nézőpontjából is vizsgálatra érdemes. A főrendiház 

reformja során a kormány javaslatában szerepelt, hogy a katolikus, az ortodox és a protestáns 

felekezetek egyházi vezetői mellett tag legyen „egy izraelita hitközségi egyházi vagy világi 

elöljáró, kit ő Felsége a király, a minisztertanács felterjesztésére, nevez ki”.2387 A főrendiház 

többségének (az izraelita vallásfelekezet országos szintű egyházi szervezetének hiányával, 

valamint a zsidóság nyelvi és mentalitásbeli úgymond idegenségével érvelő) ellenkezése folytán 

                                                           
2382

 Tisza Kálmán miniszterelnök a főrendiházi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat szentesítését kérő 

felségelőterjesztésének fogalmazványa. 1885-1360-ME, lelőhely: MOL K 26 1885-II-392., 218. cs. 
2383

 1883-3132-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1883-1004, 195. cs. 
2384

 Br. Apor Istvánt 1902–1904-ben, gr. Zichy Károlyt 1910–1913-ban.  
2385

 Ezek közé tartozott Barcsay Domokos, akinek atyja, Barcsay László 1878-ban királyi hivatalosként kapott 

meghívót a főrendiházba. 
2386

 Pap József az adathiány okát az almanachok esetében a szabadelvű állam- és politikafelfogásban látja. Pap 

J.: „Két választás Magyarországon”, i. m. 9. 
2387

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 26. (28. ülés) 232. 
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azonban ez a bekezdés kimaradt a törvényből.2388 A vita során Tisza Kálmán miniszterelnök 

rámutatott, hogy „itt nem lehet és nem szabad sem ellenszenvről, sem rokonszenvről szólni; itt 

szerintem a politikai szempontok mérlegelendők […] hazánk izraelita lakosai – tessék ez 

valakinek vagy sem – bírnak annyi súllyal a közéletben, melynél fogva az, hogy egy kinevezett 

tag által itt képviseltessenek, politikai szempontból tökéletesen igazolt”, és kijelentette, hogy a 

főrendek elutasító határozata „nem prejudikál” arra nézve, hogy „a korona kinevezése útján más 

alapon bejöhet-e” az izraelita felekezetet képviselő személy.2389 

Miközben az 1885 és 1918 között örökös főrendiházi tagsági jogot nyert főnemesi családok között 

nem volt izraelita vallású, vagy rövid idővel a jogosultság elérése előtt keresztény hitre áttért 

família,2390 addig 1885-ben a Tisza által megfogalmazott kormányzati álláspont szellemében két 

zsidó személy került a 30 élethossziglan kinevezett tag közé, majd további kinevezésekre is sor 

került. 1885-ben Hirschler Ignác szemészprofesszor, az 1868-ban összehívott izraelita 

hitfelekezeti egyetemes közgyűlés elnöke, az emancipáció egyik vezéralakja, a pesti neológ 

hitközség egykori elnöke2391 és Sváb Károly volt országgyűlési képviselő, a következő évben 

Lévay Henrik, az Első Magyar Általános Biztosítótársaság vezérigazgatója, majd 1896 őszén 

Bródy Zsigmond hírlapíró nyert kinevezést.2392 

Az izraelita felekezet képviselője hivatalból azonban a vallás 1895. évi recepcióját 

követően sem kapott helyet a főrendiházban. 1906 nyarán Tolna megye közgyűlése kérvényben 

kérte az országgyűléstől, a kormánytól és a kultuszminisztertől az izraelita vallásfelekezet 

főrendiházi képviseletét, ugyanakkor az izraelita felekezet autonómiájának mielőbb rendezését 

sürgette.2393 A képviselőházi vita során a kérvényi bizottság azzal a már ismert indokkal javasolta 

a kérdés napirendről levételét, hogy „az izraelita vallásnak mai szervezete mellett a kérés ez 

időleg nem teljesíthető”, mivel „nincs országos szervezete”, „nincsenek főpapjai, sem világi 

méltóságai”. Egy néppárti felszólaló a kérdés napirendre tűzése ellen azzal érvelt, hogy adatai 

szerint az izraelita egyház nem tesz eleget a recepciós törvény előírásának, amennyiben papjai 

jelentős része nem magyar állampolgár. 

A mindenkori kormány a gyakorlatban továbbra is gondoskodott az izraeliták főrendiházi 

képviseletéről. Bródy halála után 1906-ban Ormody Vilmos élethossziglani tagságára vonatkozó 

javaslatát Fejérváry miniszterelnök a zsidó hitfelekezetet képviselő tagok időközben megcsappant 

számával is indokolta.2394 A századfordulót követően, majd az 1910-es években azonban több 

olyan, elsősorban nagytőkéseket érintő kinevezés történt,2395 amelynél mellékes, a 

felségelőterjesztésben meg sem említett tény volt a jelölt izraelita vallása, még ha az, mint 

Kornfeld Zsigmond a Pesti Izraelita Hitközségben, jelentős pozíciót töltött is be a felekezet világi 

vezetésében.2396 Ezek a kinevezések részben a zsidóság érintett csoportja előrehaladott 

                                                           
2388

 Ifj. gr. Festetics Pál és gr. Károlyi István felszólalása. FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 24. (27. ülés) 187.; 

1885. márc. 26. (28. ülés) 232 
2389

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 24. (27. ülés) 187.; 1885. márc. 26. (28. ülés) 232–233. 
2390

 Tóth-Barbalics V.: Vigyázó, Harkányi, Żeleński, i. m. 82.  

1895–1896-ban, amikor a legnagyobb számban került sor örökös tagsági jog adományozására, a kormány 

részéről szempontként jelentkezett, hogy csak keresztény családok részesüljenek az adományban. Ld. Bánffy 

Dezső miniszterelnök felterjesztésének fogalmazványát, amelyben engedélyt kér az uralkodótól a javaslattételre. 

1895-628-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1895-176., 338. cs. 
2391

 A hitközség hivatalban levő elnöke, Wahrmann Mór országgyűlési képviselő volt. 
2392

 1896-17316-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1896-17177., 378. cs. 
2393

 1906-415-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1907-XLI-1895., 724. cs. 
2394

 1906-503-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1904-III-5488., 594. cs. 
2395

 Kornfeld Zsigmond 1901-ben, Hatvany-Deutsch Sándor 1903-ban, Hatvany-Deutsch József és Ullmann 

Adolf 1910-ben, Herzog Péter 1911-ben, Hatvany-Deutsch Béla 1914-ben, Weiss Manfréd 1915-ben. Izraelita 

vallású volt rajtuk kívül Singer Zsigmond hírlapíró és Heltai Ferenc jövendő főpolgármester, akik 1912-ben, 

illetve 1913-ban nyertek kinevezést. 
2396

 A képviselőtestület tagja, majd elöljáró, később elnökhelyettese volt.  
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asszimilációjának, részben a Munkapárt nagytőkés kapcsolatainak voltak köszönhetőek.2397 Az 

izraeliták aránya mindvégig magas volt az új tagok között (kivéve az 1906–1910-es időszakot, 

amikor azonban, mint említettük, összesen csupán 10 főrend kinevezése történt), az összes 

kinevezett tag között pedig elérte a 9%-ot, vagyis csaknem a lakosságon belüli számarányuk 

kétszerese volt. 

Más, a főrendiházban egyházi vezetőik által amúgy is képviselt felekezeteknél csak esetleges 

próbálkozásokat találunk arra, hogy „az egyes hitfelekezetek is méltányos számban legyenek a 

törvényhozás e házában is képviselve” 2398 Mégis megfigyelhetőek bizonyos tendenciák. A római 

katolikus vallásúak aránya mindvégig a legmagasabb volt. 1885-ben a kinevezett tagok 2/3-a 

tartozott ehhez a felekezethez, és az új tagok között az utolsó időszakot kivéve mindvégig a római 

katolikusok voltak abszolút többségben. Református volt 1885-ben minden tízedik kinevezett tag, 

szemben a reformátusok 14%-os országos arányával. Feltételezésünk szerint a református Tisza 

1885-ben, amikor a kinevezésekre fokozott figyelem irányult, óvakodhatott attól, hogy előnyben 

részesítse a protestánsokat. Különösen, hogy a miniszterelnök a törvényjavaslat benyújtása előtt 

Ferenc József észrevételére kénytelen volt leszállítani református felekezeteket tisztségüknél 

fogva képviselő főrendek számát.2399 A később kinevezett élethossziglani tagok között a 

reformátusoknak a kezdetinél mindig magasabb volt az arányuk, aminek eredményeképpen 1918-

ban már a kinevezett tagok több mint ötöde volt református. Ennek oka az lehetett, hogy a vezető 

állami tisztségeket (bár pontos számadatokkal nem rendelkezünk) az összlakossághoz viszonyított 

számarányukat meghaladó mértékben töltötték be protestánsok,2400 a képviselőházban pedig, 

amely a kinevezett tagok másik fő utánpótlási bázisa volt, a törvényhozás magyar nemzetiségi 

jellegéből adódóan minden bizonnyal felülreprezentáltak voltak a protestáns felekezethez tartozó 

képviselők (miközben számszerű adatokat itt sem tudunk felvonultatni).2401 Az örökös tagsággal 

rendelkező családok között viszont csak kevés reformátust találunk – az új tagok között a 

reformátusok országos átlagot meghaladó aránya így akár ezzel, akár a ház említett vallási 

megoszlásával is indokolható volt (lett volna). Az evangélikusok aránya az újonnan kinevezettek 

között az 1896–1906 közötti időszakot kivéve mindvégig magasabb volt, mint ország lakossága 

körében. Különösen a főrenddé kinevezett katonák körében voltak erőteljesen reprezentálva (öt 

tagból négy), de a humán tárgyakat tanító egyetemi tanárok és a bankárok körében is jelentős 

súlyt képviseltek. Az ortodox és a görög katolikus vallásúak az országos 10%-ot meghaladó 

részesedésével szemben a főrendiház élethossziglani kinevezést nyerő tagjai között 1–2%-ot tettek 

csupán ki, ami összefüggött a kormányzat főrendiházzal kapcsolatos nemzetiségi politikájával. 

 

Nemzetiségi összetétel  

Ahogy az országgyűlésben a kormánypárti képviselők sorában alacsony volt a nemzetiségi 

származású képviselők száma,2402 úgy a mindenkori magyar kormány csak kevéssé jutalmazott 
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 Vö. az 1910–18 közötti nemesítések magas számával. McCagg Jr., W. O.: Jewish nobles, i. m. 121. 
2398

 1896-17316-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1896-1717., 378. cs. 
2399

 1883-3131-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1883-1004., 195. cs. 
2400

 Bucsay M.: A protestantizmus története Mo-on, i. m. 210. 
2401

 Katus L.: A modern Magyarország születése, i. m. 479.  

Az 1848–1849. évi országgyűlés képviselői között országos arányuknál magasabb arányban voltak jelen a római 

katolikusok, a reformátusok és az evangélikusok, míg a görög katolikus és az ortodox vallásúak 

alulreprezentáltak voltak. (1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 20., 1249.) A dualizmus kori képviselőházak 

felekezeti összetételéről eddig nem született átfogó vizsgálat. Ennek oka (az adatgyűjtés nehézségei mellett) az 

lehet, hogy a dualizmus korában a felekezeti hovatartozásnak a politikai állásfoglalások kialakításakor – 

kivételes esetektől eltekintve – kisebb szerepe volt, mint a 19. század első felében. A főrendiház felekezeti 

szempontot is érvényesítő szerkezete miatt itt mégis indokoltnak látszott az áttekintés. 
2402

 Pontos adatok erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre. Egyfelől arról olvashatunk, hogy „a 

kormánypárt soraiban […] mindig találkozunk egy tucat román és szerb földbirtokossal, volt megyei vagy állami 
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nemzetiségi vezetőket a magyar hatalom iránti hűségükért élethossziglani főrendiházi tagsággal 

is. A kormány egyedül a horvátországi horvátok képviseletére fordított némi figyelmet. Ismeretes, 

hogy a horvátok a főrendiházi tagság terén, a szábor által delegált három képviselő révén, 

egyébként is előnyt élveztek a többi nemzetiséggel szemben.2403 1885-ben az élethossziglan 

kinevezett tagok sorában egy horvát, a túrmezei nemesi eredetű Mixich Kálmán kapott helyet. 

Amikor 1892-ben Khuen-Héderváry Károly bán Ferenc József koronázásának 25. évfordulója 

alkalmával javaslatot tett két horvátországi személy (közülük az egyik, Cseh Ervin erdélyi 

származású magyar) élethossziglani főrenddé történő kinevezésére, gr. Szapáry Gyula 

miniszterelnök a bán kérését a kinevezhetők csekély számára hivatkozva elutasította.2404 1895 

elején viszont br. Bánffy Dezső miniszterelnök volt az, aki (feltehetően az uralkodó bizalmának 

megnyerésére irányuló taktikája részeként) felajánlotta a bánnak, hogy tegyen javaslatot a három 

megüresedett főrendiházi helyre. Mivel a bán a megszabott szűkös határidő lejártáig nem tudott a 

Bánffy által támasztott szempontoknak megfelelő horvátországi jelölteket előterjeszteni, az ügy 

lekerült a napirendről.2405 Csak Mixich halála után, 1906 végén került Josipovich Imre (Imbro 

Josipović) személyében horvát az élethossziglan kinevezettek közé. Josipovich korábban 

„határozott unionista szellemben” politizáló országgyűlési képviselő,2406 majd horvát-szlavón 

miniszter volt, 1905-ben együttműködött az ellenzéki koalícióval, amikor az kapcsolatot keresett a 

horvát ellenzékkel, fia, Josipovich Géza pedig a koalíciós kormány horvát-szlavón minisztere 

lett.2407 1908-ban a báni tisztség alól frissen felmentett Rakodczay Sándor (egyébként soproni 

születésű magyar), majd Josipovich halála után, 1914-ben Tomassich Miklós (Nikola Tomašić) 

jogtudós, volt képviselő, bán és miniszter került be az élethossziglani tagok közé. A horvátországi 

horvátok megkülönböztetett kezelése speciális helyzetükkel magyarázható. Ez volt a Magyar 

Korona országainak egyetlen idegen ajkú népcsoportja, amelyet a magyar kormányzat politikai 

nemzetként elismert, és amelynek még ellenzéki mozgalmai is többnyire az 1867–1868-as 

rendezés alapjául szolgáló történeti és közjogi elvek mentén politizáltak. 

A szerb és a román nemzetiség esetében a kormányzat többnyire elégségesnek tartotta az 

ortodox és a görög katolikus egyházi vezetők, esetleg néhány örökös tag által történő főrendiházi 

képviseltetésüket. Legfeljebb egy-egy, természetesen a fennálló közjogi viszonyokkal szemben 

lojális személy kinevezésére került sor. Az erdélyi szász nemzetiségű Carl Wolff kinevezéséről 

dolgozatunk más pontján foglalkozunk. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
tisztviselővel, pappal vagy ügyvéddel” (Katus László: A nemzetiségi kérdés és Horvátország története a 20. 

század elején. In: Mo. tört. 1890–1918. 2. köt., i. m. 1015.), valamint hogy a szászok részéről folyamatosan 13–

14 a kormánypárttal együttműködő képviselő ült a képviselőházban (Egry G.: Tradíció és alkalmazkodás, i. m. 

121–122.). Másfelől a téma egy újabb kutatója az 1901–1910 közötti országgyűlési almanachok életrajzainak 

vizsgálatából azt szűrte le, hogy „több tucat” nemzetiségi képviselő volt a nem nemzetiségi pártok (jórészt a 

kormánypárt) soraiban. (Schönbaum Attila: Pária elit? Nemzetiségi képviselők a Magyar Országgyűlésben 

(1900–1918). In: Képviselők Magyarországon. I., i. m. 82.). 

Bármelyik adatot tekintjük is: a nemzetiségi képviselők aránya alacsony volt a 250–300 fős kormánypárti 

frakción belül, akár a nemzetiségi lakosság arányához viszonyítjuk, akár ahhoz, hogy a Szabadelvű Párt 

bázisának számító etnikailag kevert választókerületek közül mintegy száz nemzetiségi többségű volt. 
2403

 A szábor által a főrendiházba küldött képviselőknek nem mindegyike, de többsége horvát nemzetiségű volt. 
2404

 1892-1195-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1892-1195., 299. cs. 
2405

 1895-180-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1895-180., 338. cs.  

Köszönöm ifj. Bertényi Iván segítségét az esemény hátterének tisztázásához. 
2406

 1906-5197-ME, lelőhelye: MOL K 26. 1904-III-5488., 594. cs. 
2407

 Dolmányos I.: A koalíció 1905−06-ban, i. m. 187. 
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15. Az 1885-ben megválasztott ötven tag 

 

Az 1885:7. tc.-a 25. §-a előírta ötven élethossziglan tagsággal rendelkező személy választását 

azok közül, akik addig gyakorolt tagsági jogukat a törvény életbelépte után nem gyakorolhatnák. 

A paragrafus kimondta, hogy „a választás egy a főrendiház által eleve kitűzendő napon és az 

általa megállapítandó mód szerint egyszer s mindenkorra fog eszközöltetni.” A főrendiház 

reformjával kapcsolatos egyes intézkedések előkészítésére és végrehajtására a tagok közül 

választott ún. 21-es bizottság 1885 májusának elején „beható vita után kimondotta, hogy ezen 

választást titkos szavazás útján viszonylagos többséggel véleményezi megejtendőnek”.2408 A 

választásra a főrendiház május 15-i ülésén került sor. A választás előtt br. Prónay Dezső felvetette 

a kérdést, hogy ha a megválasztottak valamelyike nem fogadná el a reá eső választást, a 

kiegészítés új választással fog-e történni vagy a következő legtöbb szavazatot nyert tag fog-e 

helyébe lépni. A ház ’Sennyey Pál elnök állásfoglalását támogatva az utóbbi eljárás mellett 

határozott, majd megválasztotta az ötven tagot.2409 Kozári Monika a dualizmus korának 

főrendiházát bemutatva úgy fogalmazott, hogy „a kimaradó arisztokraták közül a főrendiház 

válaszhatott 50 élethossziglani képviselőt”.2410 

Ez a megfogalmazás azonban pontatlan, hiszen bár a megválasztottak alapvetően valóban a 

születési jogon tagok közül kerültek ki (a félszázból 46-an születési jogon vagy azon is tagok 

voltak), de több főispán (a főispáni kar nesztorai, Kubicza Pál [1816–1893] és Szmrecsányi 

Dárius [1816–1888], valamint a születési jogon is tag hg. Esterházy Pál [1843–1898], gr. 

Batthyány Lajos [1860–1951], br. Bánffy Dezső [1843–1911], gr. Bethlen András [1847–1898], 

gr. Bethlen Gábor [1832–1897]) és két címzetes püspök (Majer István [1813–1893] stagnii, 

Rónay Jácint [1814–1889] skodari püspök) is megtalálható volt sorukban, vagyis a főrendiház 

1885 májusában (ha csak jelképes számban is), valamennyi az átalakításkor kieső tagsági 

csoportból részesített élethossziglan tagsági jogban személyeket. A választásnál az egyik, a 

kormány által támogatói révén érvényesített szempont az volt, hogy a főrendiházban korábban 

aktív, de a reform során kieső személyek (függetlenül attól, hogy a családból mások teljesítették-e 

a cenzust) ne kényszerüljenek a ház elhagyására. Tisza Kálmán miniszterelnöknek a főrendiházi 

reformtörvény-javaslat végső, az országgyűlés által elfogadott szövegét az uralkodóhoz 

szentesítésre felterjesztő felségfolyamodványában azzal indokolta a választott tagokra vonatkozó 

paragrafus elfogadását, hogy „[e]zen § intézkedése némileg ellenkezik ugyan azon alapelvekkel, 

melyekre a kormány a főrendiházi reformot fektette, s melyek a választásra alapított tagságot 

egészen kizárni kívánták; minthogy azonban a tárgyban levő intézkedés csak átmeneti, s ily 

módon a főrendiháznak kiegészítése csakis egyetlenegyszer fog történni; minthogy továbbá ezen 

úton úgyis csak azon elemek [!] fognak a főrendiházba bejutni, melyekre a kormány is 

javaslatának eredeti, most már egészen elejtett 24. §-ában súlyt helyezett: a kormány a reform 

foganatosíthatása érdekében ezen módosításhoz is hozzájárult s azt maga részéről elfogadta.”2411 

A Tisza által említett 24. § így hangzott: „Az élethossziglani tagságra való kinevezéseknél a 

felsőház első alakulásakor figyelem fordítandó azokra, kik a főrendiházban bírt jogukat jelen 

törvény által elveszítik, ha az utolsó három év alatt a főrendiház üléseiben rendesen részt 

vettek.”2412 Hangsúlyozzuk azonban, hogy Tisza állításával ellentétben a választásnál ez csak az 

egyik szempont volt. A választott tagoknak mindössze kb. ötöde szólalt fel a főrendiház nyilvános 
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 Főrendiház által kiküldött 21 tagú bizottság jegyzőkönyve. 1885. máj. 3., máj. 5. MOL K 587 A., 1. cs. 
2409

 FN 1884–1887 1. köt. 1885. május 15. (41. ülés) 299–300. 
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 Kozári M.: A dualista rendszer, i. m. 108. 
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 1885. ápr. 24. (Fogalmazvány) 1885-1360-ME, lelőhelye: MOL K 26 1885-II-392, 218. cs. 
2412

 Törvényjavaslat, a főrendiháznak, mint felsőháznak szervezéséről. (1884. okt. 20., beadja Tisza Kálmán 

miniszterelnök). KI 1884–1887. 1. köt. 25. sz. 139. 



468 

ülésein 1885 májusáig.2413 További szempont lehetett, hogy tekintélyes főnemesi családok 

fiatalabb, már teljeskorú, de a cenzus teljesítésére (még) nem képes leszármazottainak lehetősége 

legyen a főrendiházi tagságra (ifj. gr. Erdődy István [1848–1922], hg. Esterházy Pál [1843–1898], 

ifj. gr. Huszár Kálmán [1859–1912], ifj. gr. Széchényi Imre [1858–1905], gr. Zichy Antal [1859–

1921]). A fiatal(abb) mágnások számának növelése nemcsak a főrendiháztól elvárt politikai 

nevelési funkció,2414 hanem a főrendiház a korábbinál várhatóan magasabb átlagéletkora (vö. „a 

temető előszobája” [Mikszáth K.], „múmiák háza” [Ady Endre]) miatt is jelentőséggel bírt.2415 

Ám ha érvényesült is e szempont, nem volt meghatározó: az ötven választott tag között csak 

tizenöt volt negyven év alatti. Nagy számban voltak a választott tagok között erdélyi főnemesek, 

az ötven tag több mint negyede körükből került ki (br. Apor Károly [1815–1885], br. Bánffy 

Dezső [1843–1911], gr. Béldi Ákos [1846–1932], gr. Bethlen András [1847–1898] és Gábor 

[1837–1897], br. Bornemisza Károly [1840–1911], ifj. br. Huszár Károly [1859–1912], br. Jósika 

Samu [1848–1923], gr. Kálnoky Dénes [1811–1888], br. Kemény Kálmán [1838–1918], gr. Kuun 

Géza [1838–1905], gr. Mikes Miklós [1814–1893], br. Szentkereszty Ferenc [1846–1891], gr. 

Wass Albert [1819–1911]). Az okot abban a már említett, a főrendiházi reform országgyűlési 

tárgyalása során is szóba kerülő tényben látjuk, hogy átlagosan alacsonyabb jövedelmű birtokaik 

miatt az erdélyi birtokosok közül arányaiban kevesebben tudták teljesíteni a földadócenzust, mint 

szűkebb magyarországi társaik közül. Szintén jelképes kompenzáció lehetett néhány indigena 

eredetű nemzetség leszármazottjának megválasztása (gr. Dezasse Emil [1834–1903], br. Mesznil 

Viktor [1814–1893], őrgr. Pallavicini Ede [1845–1914], hg. Odescalchi Artúr [1836–1925]). 

Valószínűleg közjogi megfontolásból, a magyarországi és a horvátországi főnemesség egységes 

voltának kifejezéseként került a választott tagok közé három horvátországi, illetve ott birtokos 

arisztokrata (ifj. gr. Erdődy István, gr. Pejacsevich Márk [1818–1890], br. Ottenfels-Gschwind 

Zsigmond [1825–1898]). Voltak olyanok, akiket feltehetően főrendiházon kívüli közéleti, 

politikai vagy tudományos tevékenységük elismeréseként is választottak taggá (pl. Rónay Jácint, 

br. Fejérváry Géza [1833–1914], br. Eötvös Loránd [1848–1919]), de szerepet játszhattak a 

felmenők érdemei is (gr. Batthyány Elemér [1847–1932] és Lajos – gr. Batthyány miniszterelnök 

fia és unokája, utóbbi ugyanakkor id. gr. Andrássy Gyula veje is, br. Eötvös Loránd – br. Eötvös 

József író, vallás- és közoktatásügyi miniszter fia, ifj. br. Vay Miklós [1828–1886] – br. Vay 

Miklós koronaőr, főrendiházi alelnök fia). Természetesen a fenti (feltételezett) kategóriák 

keresztezték is egymást: br. Mesznil Viktor nemcsak indigena főnemes, hanem 1885 előtt a 

főrendiházban aktív tag is volt; br. Bánffy Dezső, gr. Bethlen András, gr. Bethlen Gábor nemcsak 

a cenzus teljesítésére nem képes erdélyi főúr, hanem főispán is; gr. Batthyány Lajos nemcsak az 

azonos nevű miniszterelnök leszármazottja, hanem főispán; br. Eötvös Loránd nemcsak a 

nagynevű író és politikus tudósként elismert fia volt, hanem 1885 után a vásárosnaményi Eötvös 

főnemesi nemzetség egyetlen leszármazottja a tagok között. A többféle szempont egyidejű 

érvényesülésével és egyes nemzetségek (pl. a Zichy) kiterjedt voltával magyarázzuk, hogy voltak 

olyan főnemesi nemzetségek, amelyekből több családtag is bekerült a választott tagok közé (gr. 

Batthyány, gr. Bethlen, gr. és br. Nyáry, br. Vay, gr. Zichy: két-két családtag, gr. és br. Pongrácz: 

három családtag). Az itt felsoroltakon kívül valószínűleg egyéb, ma már nehezen rekonstruálható 

szempontok is érvényesülhettek, még ha nem is feltétlenül azok, amelyeket Mikszáth Kálmán a 

választás eredményének értékelésekor ironikusan felsorolt: „A főrendiházat szépen nyélbeütötték. 

Meg van választva az ötven örökös tag. S valóban kellő tekintettel voltak őméltóságaik minden 

irányban. Az ötven közül bejött: két akadémikus (báró Nyáry Jenő és báró Eötvös Lóránd [! 
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 Az 1865. december–1885. szeptember közötti főrendiházi ülések naplóköteteinek névmutatói alapján. 
2414

 Vö. Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 59. 
2415

 Pl. [Cím nélkül]. 1885. (36. évf.) márc. 25. (reggeli kiad.) (84. sz.) 1. (vezércikk) 
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Loránd]); két sportsman (gróf Batthyány Elemér és gr. Sztáray János); két pap (Rónai [! Rónay] 

Jácint és Mayer István); két tót (Szmrecsányi Dárius és Kubicza Pál); két Pulszkyt is 

beválasztottak volna még bizonyára - de azt már nem volt honnan. Egyszóval, hogy a Csanády 

[Sándor, függetlenségi politikus] egyik mai szavát idézzem, a Ház »elegendő« sokat végzett a 

lefolyt évben, megérdemli a pihenést. [Kiemelések az eredetiben]”2416 

A végére hagytunk még egy tényezőt, amely alapvető szerepet játszott a választásnál: a politikai 

szimpátiát. A sajtó beszámolt arról, hogy a választást a kormány és főrendek közötti, illetve a 

főrendiházi tagok egymással való egyeztetése előzte meg. Az Egyetértés a választás napján arról 

számolt be, hogy két nappal korábban a főrendek „bizalmas értekezleten” tanácskoztak, és egy, a 

főrendiház „több vezérlő egyéniségét” magába foglaló „albizottság” megállapított egy névsort, 

amit másnap a főrendek értekezlete elé terjesztettek.  

A főrendek fontos témák plenáris ülésen való tárgyalása vagy bizottsági választások előtt máskor 

is tartottak előzetes értekezleteket a különböző álláspontok, vélemények megismerésére és 

összehangolására.2417 Az előzetes értekezletekről azok nem hivatalos és időnként bizalmas jellege 

miatt (a főrendek nézeteltéréseiket nem szívesen tárták a nyilvánosság elé) kevés és általában csak 

közvetett ismeret áll rendelkezésünkre. Az Egyetértés híradása alapján tudjuk, hogy a május 14-i 

értekezleten a főrendek „nagy számban” jelentek meg, továbbá hogy a tanácskozáson ’Sennyey 

főrendiházi elnök elnökölt. Az értekezlet elé terjesztett névsor, mint az a Nemzet a választásról 

beszámoló egyik cikkéből kiderül, nem pusztán az albizottság munkája, hanem „a főrendiház 

vezető tényezői” és a kormány közötti egyeztetés eredménye volt.2418 Az Egyetértés beszámolója 

szerint a névsort összeállítói azzal a kommentárral nyújtották be, hogy nem voltak tekintettel a 

pártkülönbségre, azon voltak, hogy a különben kimaradó családok lehetőleg képviselve legyenek, 

és hogy az erdélyi arisztokrácia minél több tagját vigyék be a főrendiházba. Az értekezleten élénk 

vita alakult ki az erdélyi mágnások „képviseletére” nézve. Egyes erdélyi mágnások2419 azt 

hangoztatták, hogy a „kormánypárt kizárólag pártszempontból indult ki az erdélyi mágnások 

kijelölése körül”. Felzúdulást okozott, hogy a jelöltek között három főispán [ti. három főispán, aki 

erdélyi főnemes], két főispánságra kiszemelt személy, továbbá két állami hivatalnok volt és 

néhány olyan mágnás is volt, aki eddig „nemigen vett részt a főrendiház munkájában”. Azt is 

kifogásolták, hogy a választásra kiszemeltek között vannak olyanok, „akik inkább a kinevezésre 

tartanának igényt, de a kormány azokat a helyeket olyanoknak tartja fenn, akiket szeretne 

bejuttatni, de nincs reménye rá, hogy ez a választás útján történjen”. Felvetődött, hogy több 

erdélyi családra nem voltak tekintettel, így a Lázár családból egy személyt sem javasoltak.2420 A 

címzetes püspököknek a listán való szerepeltetését az a kifogás érte, hogy a törvény szerint két 

címzetes püspök úgyis tag marad. Miután a főrendek mintegy egy órán át tartó értekezleten nem 

                                                           
2416

 Mikszáth Kálmán: A T. Házból. [1885. máj. 17.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt., i. m. 212.  

Mikszáth művei kritikai kiadásának a cikkre vonatkozó jegyzete a választott tagokat összekeveri az uralkodó 

által 1885-ben kinevezett harminc taggal, amikor ezt írja: „M[ikszáth] K[álmán] a névsor közlésével vagy a 

szállongó híreknek adott helyet, vagy egy tréfa eredménye a nevek felsorolása. A P[esti] H[írlap] 1885. jún. 27-

i számában közölte az élethossziglan kinevezett főrendek nevét, de a M[ikszáth] K[álmán] által itt említettek 

közül egyik sem került a hivatalos listára.” Uo., 423–424. 
2417

 Az előzetes egyeztetésekkel is magyarázható, hogy a főrendiház nyilvános ülésein a bizottsági tagokról 

megejtett szavazások eredményei csaknem egyöntetűek voltak, továbbá hogy a tárgyalásra kerülő kérdésekben 

ritkák voltak a plénumon a nézetütköztetések, a kiélezett viták (sőt a bizottsági jelentéseknél a különvélemények 

is), illetve ha a nyilvános ülésen mégis mutatkozott nézeteltérés a tagok között, az elnök gyakran már előre tudta, 

hogy mely kérdésekben kérnek majd a tagok név szerinti szavazást. 
2418

 A főrendiház mai üléséhez. Bp., máj. 15. Nemzet 1885. (4. évf.) máj. 16. (reggeli kiad.) (971.-134. sz.) 1. 
2419

 A sajtó nem közölte az elnökén kívül egyetlen főrend nevét sem. 
2420

 A Lázár főnemesi nemzetség tagjai 1885-ig nem kaptak meghívást a főrendiházba. 1885 februárjában, mint 

említettük, gr. Lázár Imre és Jenő eredménytelenül folyamodott regálisért. A főrendiházban örökletes tagsági 

jogosultsággal rendelkező családokat becikkelyező 1886:8. tc. a gr. Lázár családot is felsorolta, de 1918-ig egy 

családtagot sem találtunk a főrendiház tagjai között. 
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jutottak megállapodásra, „az elnök kijelentette, hogy a névsor nem kötelező, s a holnapi 

választásnál ki-ki tetszése szerint változtathat rajta”.2421 A tagságukat élethossziglan megőrző 

főrendek megválasztása tehát a főrendiházban máskor, pl. a bizottságok esetében is alkalmazott 

módon, vagyis úgy történt, hogy a nyilvános ülésen előre összeállított névsoron jelölték be a 

főrendek, hogy támogatják-e vagy sem az adott jelöltet (illetve a jegyzéket egyéni jelöltjeikkel 

kiegészíthették).2422 A mostani választás annyiban tért el a szokásostól, hogy végül nem egy, 

hanem két eltérő névjegyzék került szavazás alá, továbbá, hogy rendkívül sok volt az „egyéni 

jelölt”. 

 A Nemzet már a választás napján megjelent esti számában tudósított a főrendiházi ülésről, 

bár eredményt még nem közölhetett: a 11 órakor elkezdődő ülés csak délután negyed négykor 

fejeződött be2423. Talán ezt a tényt is igyekezett ellensúlyozni az élénk stílusú leírással: 

„Megtellett a nagyterem majdnem egészen, de távolról sem voltak annyian, mint a legutóbbi két 

»nagy« szavazás alkalmával […] Ma a főpapok sem voltak olyan nagy számmal, mint akkor. […] 

A főrendek mindinkább szaporodó tömege pedig járt föl és alá, nyüzsgött, suttogott, beszélgetett, 

tárgyalt a kézről kézre járó jelöltek névsorán, de távolról sem azzal a zajjal, erőlködéssel, mint a 

múltkori szavazásoknál. Ma bizonyos búskomorság uralkodott a főrendeken, mintha elsiratnák 

azokat titokban, akik ebben a teremben utoljára hozzák a törvényt.” A szavazatok összeszámolását 

a jegyzők fél 12-kor kezdték és ¾ 3-kor még nem voltak készen vele. „A közönség időközben 

mind egy szálig elpárolgott, a terem lassankin[t] átfülledt, a kívülről jövő füst lila színűvé tette a 

levegőt, s a megválasztásukat reménylők közül is mind többen kezdtek lemondani az egész 

dicsőségről, hogy azonnal tudhassák meg az eredményt.”2424 Az Egyetértés másnapi száma szerint 

a „választási aktus nem volt valami nagyon mozgalmas, sokkal csendesebben ment végbe, mint 

várni lehetett. A főrendek feltűnően nagy számmal gyűltek össze, s az ülés megkezdése előtt az 

előcsarnokban meg a teremben alakult csoportok élénk társalgás közben folytatták a kapacitálás 

nehéz munkáját. Hanem aztán vége volt minden mozgalomnak.” Az újság megjegyezte, hogy 

szavazásnál, ami „alig pár percig” tartott, két névsor szerepelt. A „többségé” került elfogadásra 

egy változtatással, ugyanis ifj. Esterházy Mihály helyett hg. Odescalchi Artúrt választották meg. 

A Nemzet tudni vélte, hogy Esterházy „nemsokára várhatóan cenzus alapján tag lesz”, ezért 

választották meg helyébe Odescalchit.2425 Az újság azt írta, hogy „a főrendiház vezető tényezői és 

a kormány közt eleve megállapított névsor” került elfogadásra. 

 A Nemzet értesülése szerint a szavazásra bocsátott másik névsorból, amely még harminc 

szavazatot sem kapott, hiányoztak a főispánok, a címzetes püspökök és összességében 21 név volt 

másikkal helyettesítve.”2426 Az Egyetértés közzétette a „kisebbség” által támogatott névjegyzéket, 

ezen a listán azonban nem 21, hanem csak 19 olyan főrendet találunk,2427 akinek a neve a többség 

által támogatott névjegyzékről hiányzik. Ráadásul tartalmaz egy-egy főispánt (gr. Bethlen Gábor) 
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 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 15. (133. sz.) 1. 
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 Ld. pl. br. Vay Miklós főrendiházi elnök bizalmas értesítvényét Tisza Kálmán miniszterelnöknek (megküldi 

a delegáció és a főrendiházi bizottságok legközelebbi megválasztása alkalmából a főrendi értekezletnek 

javaslatba hozandó főrendek névsorát). Bp., 1888. jún. 3. (Fogalmazvány). MOL K 3 1888-348., 18. cs. 

A főrendiházban 1866 februárjában vita alakult ki arról, hogy lehet-e előre elkészített nyomtatott cédulákkal 

szavazni bizottságok tagjainak választásakor. A többség a házszabályra (FHSZ 1861. 5. §) és arra hivatkozva, 

hogy a nyomtatott lista eleve kizárja a titkos szavazást, úgy döntött, hogy nem. (FN 1865–1868. 1. köt. 1866. 

febr. 13. (6. ülés) 23.; 1866. febr. 14. (7. ülés) 23–24.) 1872-től azonban már nem szerepelt a házszabályokban, 

hogy a szavazócédulát kézzel írottak lennének (FHSZ 1872. 3. §). 
2423

 FN 1884–1887 1. köt. 1885. május 15. (41. ülés) 299–300. 
2424

 A választó főrendiház. Nemzet 1885. (4. évf.) máj. 15. (esti kiad.) (970.-133. sz.) 3. 
2425

 Esterházy 1885 decemberétől gyakorolta örökös tagsági jogát a főrendiházban. FN 1884–1887. 2. köt. 1885. 

dec. 1. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától számított] 8. ülés) 23. 
2426

 A főrendiház mai üléséhez. Bp., máj. 15. Nemzet 1885. (4. évf.) máj. 16. (reggeli kiad.) (971.-134. sz.) 1. 
2427

 Odescalchival együtt. 
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és címzetes püspököt (Rónay Jácint) is.2428 Akár a Nemzet, akár az Egyetértés értesülése volt 

pontos, biztos, hogy az elfogadott és az elvetett névsor között jelentős volt az átfedés. A 

leszavazott névsor amellett, hogy kb. harminc személy esetében megegyezett a másik listával, 

további néhány esetben ugyanazon főnemesi nemzetségből más családtagot ajánlott 

megválasztásra, mint a többséget nyert lista. Ez utóbbi famíliák közül az Apor és a Fiáth bárói 

családból 1885-ben a cenzust nem teljesítette egy családtag sem, viszont a br. Jósika családból 

kettő, a gr. Vay családból egy leszármazott, utóbbiak bárói rokonai közül kettő földadója elérte a 

3.000 forintot. A szavazáson alulmaradt névjegyzéken szintén szerepelt néhány indigena is (br. 

Berchtold Artúr, gr. Czebrián László, hg. Odescalchi Artúr). A névsorban szereplők közül négy 

személyt 1885 őszén az örökös tagok sorában találjuk (br. Balassa István, br. Czebrián László, br. 

Jósika Andor, gr. Keglevich Gábor), ők tehát végül mégis teljesíteni tudták a cenzust. Br. Simonyi 

Lajos pedig kinevezett tagként maradt bent a főrendiházban. 2429 A többség támogatását el nem 

nyert listán voltak ellenzéki politikusok (pl. br. Lipthay Béla), de szabadelvű pártiak is (pl. gr. 

Keglevich Gábor, gr. Teleki Domokos, br. Perényi Péter, br. Podmaniczky Frigyes). Utóbbiak 

felvétele a jelöltek közé a kormányt támogató főrendek megnyerését szolgálhatta, miközben a 

Szabadelvű Párt főrendiházi támogatóinak száma megválasztásukkal ténylegesen (egyelőre) nem 

nőtt volna, hiszen aktuálisan Perényi, Podmaniczky és Teleki is képviselő volt. 

 Az Egyetértés beszámolója szerint a szavazatok összeszámlálása azért vett csaknem két 

órát vett igénybe, mert „a névsorokon igen sok változtatást tettek”. 2430 A Nemzet is megemlítette, 

hogy sok volt „az egyes elágazó szavazat”, és volt olyan szavazat is, amelyen egyik névsorból 

sem szerepelt egy név sem. Összességében mintegy kétszáz [!] névre adtak be szavazatot.2431 A 

szavazáson több mint 144 főrend vett részt.2432 A megválasztottak közül a legkevesebb, 72 

szavazatot Odescalchi kapta, aminek oka lehetett az, hogy pótlólag került fel a neve arra a listára, 

amelyet a többség támogatott (a kisebbségben maradt névjegyzéken már eleve szerepelt), de 

szerepet játszhattak politikai nézetei és excentrikus személyisége is. Az ötven élethossziglani 

tagságra megválasztott személy közül negyvenheten több mint száz szavazatot kaptak (közülük 

27-re 130–144 társuk szavazott).2433 

 Az Egyetértés névtelenségbe burkolózó munkatársa a választást úgy kommentálta, hogy 

„egyik névsor sem volt jobb a másiknál”, és (némi arisztokráciaellenes éllel) a választás csekély 

jelentőségét hangsúlyozta: „Egyébiránt, hogy mit jelent, mennyit ér, a közügyek folyamatában 

minő súllyal bír a választás, mely tegnap végbement: ezt semmi se magyarázza meg jobban, mint 

az a tökéletes közönség [közönyösség] és fel nem vevés, mellyel a nagyközönség és a sajtó e 

választás elé nézett. A kormányt, a kaszinót s nehány főúri családot kivéve nem volt ez országban 

társaskör vagy lapszerkesztőség vagy társas összejövetel, mely egy percig is törődött volna azzal, 

hogy kikre esik s kikre nem esik a választás. Egy lófuttatás, egy távgyaloglási verseny, egy 

balatoni regatta, egy premier az operában nagyobb országos figyelmet költ, mint az, hogy 

főrendek körében kikből áll az az ötven férfiú, akikkel a törvényhozók száma megszaporodott.” A 

cikk szerint a közönynek oka volt a kormány és a főrendek eljárása is, ti. hogy „az egész ügyet 
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 Hg. Odescalchi Artúr, gr. Berchtold Artúr, gr. Czebrián László, gr. Keglevich Gábor, gr. Szapáry Péter, gr. 
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Simonyi Lajos, br. Vay Dénes. [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 16. (134. sz.) 1. 
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 [Cím nélkül]. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 16. (134. sz.) 1. 
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 A főrendiház mai üléséhez. Bp., máj. 15. Nemzet 1885. (4. évf.) máj. 16. (reggeli kiad.) (971.-134. sz.) 1. 
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 A legtöbb, 144 szavazatot gr. Mikes Miklós és br. Mesznil Viktor kapta, de a szavazók ennél biztosan többen 

voltak, mert volt olyan, aki egyetlen az előzetesen összeállított listákon szereplő főrendre, így Mikesre és 

Mesznilre sem voksolt. 
2433

 A megválasztottak névsorát és a szavazatok számával együtt közölte a főrendiházi napló. FN 1884–1887. 1. 

köt. 1885. máj. 15. (41. ülés) 300. 
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elvonták a nyilvánosság elől. Egyetlen formaszerű, de zártkörű értekezlet előzte meg az egészet. 

Elvégezték, kicsinálták, megállapították suttyomba, cigarett mellett, néhány szép és előkelő 

delnőnek is közbeszólásával.”2434 

  Mint említettük, viszonylag kevés fiatal volt a választott tagok között. Mindössze négyen 

voltak harminc év alattiak, ennél a korosztálynál a teljeskorúság 24 éves korhatárából 

következően, az 1884–1885. évi fokozott mértékű meghívó-kérés ellenére is, szűkebb volt a bázis, 

mint a többi életkori dekádnál. Tizenegy főrend megválasztásakor életének a harmincas, 15 főrend 

a negyvenes, hat az ötvenes, hét a hatvanas, nyolc pedig a hetvenes éveiben járt. A választott 

tagok derékhada tehát a főrendiház reformja során középkorú vagy annál idősebb nemzedékből 

került ki. A megválasztásukkor még negyven év alatti tagok fele már átvette a szülői örökséget, de 

az nem volt elég a cenzus teljesítéséhez, a többiek többnyire örökös tagsági jogukat a reform után 

is gyakorló apák egyetlen vagy legidősebb fiai voltak. Kivételt ez alól csak ifj. br. Huszár Károly 

(1859–1912) és gr. Festetics Vilmos (1848–1931) képezett. Huszár Károly azonos nevű apja 

(1825–1895) 1884 őszén a főrendiház meghívott tagja volt, de a Szabadelvű Párt képviselője 

lévén nem jelent meg, a reform során bevezetett földadócenzust nem tudta teljesíteni. Festetics az 

örökös tagsági jogát 1885 őszén is gyakorló gr. Festetics Dénes (1813–1891) (1885-ben a dégi ág 

seniora) fiatalabb fia volt. Apja elhunytát követően bátyja, Festetics Kálmán (1847–1928) 

gyakorolta a családból az örökös tagsági jogot (1895-től). A választott tagság élethossziglan szólt, 

míg az örökletes jog gyakorlásában birtokcsökkenés esetén a cenzus nem teljesítése 

következtében szünetelés következett be. Ennek ellenére hg. Esterházy Pál (1843–1898) választott 

tag apja, hg. Esterházy Miklós elhunytát követően az évente több mint 300.000 forint föld- és 

házadót adózó hitbizomány birtokosaként örökös tagsági joga elismerését kérte, ami meg is 

történt.2435 A többes tagsági jogosultság egyébként ritka volt a választott tagok között. Br. Bánffy 

Dezső, miután 1899-ben visszatért a képviselőházból, mint református főgondnok és mint 

főudvarmester is tagsági joggal rendelkezett, gr. Batthyány Lajost 1892–1896 között fiumei 

kormányzóként is hely illette a főrendiházban, br. Kemény Kálmán pedig 1912-től ugyancsak 

református főgondnokként is tag volt. A fiatal választott tagokhoz visszatérve, megállapítható, 

hogy többen közülük már 1885-re saját jogon kiérdemelték a főrendiházi tagsággal „jutalmazást”. 

Br. Batthyány Lajos 1883-tól Győr megyei és városi főispánként nagy buzgalommal végezte a 

helyi (elsősorban városi) „hanyagságok és visszaélések kiirtását”. „Erélye, tapintatos viselkedése, 

buzgalma” „magára vonta a kormány figyelmét” és hozzájárult kilenc évvel későbbi fiumei 

kormányzóvá kinevezéséhez.2436 A Tisza-kormány gr. Bethlen Andrásnak 1882-től Brassó 

megyében végzett főispáni tevékenységével való elégedettségét jelezte, hogy 1886-ban Szeben 

megye főispánságát is rá bízták.2437 Bethlen a Szapáry-kormány alatt még magasabbra emelkedett, 

földművelésügyi miniszter lett. Br. Eötvös Loránd 1871-ben (23 évesen) egyetemi magántanár, a 

következő évtől rendes tanár, majd 1878-tól a kísérleti fizika tanszékének vezetője volt. 1873-tól a 

Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1883-ban rendes tagjává választották. Közéleti 

pályafutása azonban 1885 után érte el csúcspontját, 1889-ben az Akadémia elnökévé választották, 

1894 júniusa és 1895 januárja között vallás- és közoktatásügyi miniszterként képviselte a 

kormányt az egyházpolitikai törvényjavaslatok vitájában. Voltak olyan negyven év alatti 

arisztokraták is, akik főrendiházi tevékenységükkel érdemelték ki a választott tagok közé kerülést, 
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 A főrendi választás. Egyetértés 1885. (19. évf.) máj. 17. (135. sz.) 1. 
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 Ld. hg. Esterházy Pál levelét a főrendiház elnökségének (1894. márc. 9.) és Szerencs János irodaigazgató 
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illetve a főrendiház nem akarta nélkülözni a jövőben sem munkáját. Br. Rudnyánszky József 

(1855–1933) – róla munkánkban többször is szólunk – 1876-tól volt a főrendiház tagja, két évvel 

később a ház egyik jegyzőjévé választották, és ezt a tisztséget majdnem harminc éven át, 1907-os 

háznaggyá választásig folyamatosan ellátta.2438 1883-tól a közösügyi bizottságban is jegyzőként 

működött. A hármas bizottság, az igazoló, a közjogi és a mentelmi bizottságnak egyaránt aktív 

tagja volt.2439 Őrgr. Pallavicini Ede (1845–1914) 1872-től 1881-ig főrendiházi jegyző volt, ezt 

követően az igazoló, gazdasági és a pénzügyi bizottságban működött közre, különösen a két 

utóbbi bizottságban nagy szorgalommal.2440 A későbbiekben több alkalommal a delegáció tagja, a 

tengerészeti albizottság elnöke volt. 1907-től a közgazdasági és közlekedésügyi bizottságnak is 

elnöke volt.2441 A választott tagok egy évtizeddel idősebb generációjából gr. Nyáry Jenő (1836–

1914), aki 1861-től volt tagja a főrendiháznak, töltött be hosszú időn át jegyzői tisztséget: 1878-

tól 1901-ig, háznaggyá választásig. Nyáryt régészeti kutatásai elismeréseként a Tudományos 

Akadémia 1883-ban levelező tagjává választotta, több archeológiai és történelmi egyesület vezető 

tagja volt.2442 A választott tagok közül az 1885 előtti időszakban volt jegyző ifj. br. Vay Miklós 

(1865–1868 között), Kubicza Pál (1869–1872 között), br. Bánffy Dezső (1875–1885 között) és br. 

Pongrácz Emil (1881–1885 között). 1885-ben választották be a jegyzői karba gr. Zichy Antalt 

(1887-ig volt jegyző) és ifj. gr. Széchényi Imrét (1897-ig volt jegyző, amikor is nem fogadta el 

újabb megválasztását).2443 Br. Fiáth Miklóst (1848–1901) 1887-ben választották meg a ház egyik 

jegyzőjének, 1892-ig töltötte be ezt a tisztségét. Fiáth – a főrendiházon kívül a kormányzati 

munkában is komoly szerepet vállaló br. Fiáth Ferenc (1815–1885) Veszprém megyei főispán 

idősebb fia – 1884-től 1891-ig a földművelésügyi minisztérium magyar mezőgazdasági 

statisztikai ügyosztályát vezette, minisztériumi szakértőként közreműködött számos közgazdasági 

rendelet és törvényjavaslat létrejöttében. Az 1890-es évek elején a vám- és kereskedelmi 

kiegyezést célzó tárgyalások egyik referense volt. 1891-től öt éven át Fejér megye főispánja, ezt 

követően a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselőjévé választották.2444 

A választott tagok közül a legmagasabb főrendiházi tisztséget br. Jósika Samu (1848–1923) 

töltötte be: 1912 szeptemberétől 1917 júniusáig a főrendiház elnöke volt. 2445Jósika korábban, 

1911-től a főrendiház egyik alelnöke volt, innen került, gr. Csáky Albin betegség miatti 

lemondását követően az elnöki székbe, szabadelvű párti politikusként befutott karriert tudván 

maga mögött (1885 nyarától 1888-ig főispán, 1892–1894 között képviselő, 1893-tól 1894-ig 

belügyi államtitkár, 1895 elejétől 1898 elejéig király személye körüli miniszter volt).2446 Jósika a 

főrendiházi alelnöki posztra br. Kemény Kálmán lemondását követően nyert kinevezést. Kemény 

Jósikához hasonlóan választott főrendiházi tag volt, erdélyi, továbbá korábban szabadelvű párti 

képviselő (1875-től 1885-ig) és főispán (1885. máj. 16-tól [!] 1895-ig Alsó-Fehér megyében). A 

katolikus Jósikával szemben azonban, mint említettük, református vallású.2447 Az uralkodó a 

főrendiház alelnökévé Ernuszt Kelemen élethossziglan kinevezett taggal együtt, br. Vay Bélának 

és Daruváry Alajosnak az alelnökségről lemondása után, 1900 októberében nevezte ki.2448 A 
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következő négy országgyűlés elején is megválasztották.2449 1910-ben elfoglaltságára és egészségi 

állapotára hivatkozva lemondott az alelnöki tisztségről.2450  

1918 júliusában, az utolsó két főrendiházi alelnök egyikeként került kinevezetésre gr. Béldi Ákos. 

Béldi az elnökség azon kevés számú tagjai közé tartozott, aki korábban nem volt országgyűlési 

képviselő. A korábbi, szabadelvű párti kormányokhoz azonban ő is kötődött, 1888-tól 1905-ig 

Kolozs megye főispánja volt. A főrendiházban jelentősebb aktivitást nem fejtett ki, az üléseken 

nem szólalt fel. A főrendiház operatív működését irányító háznagyi hivatal betöltői között, mint 

már szó volt róla, két választott tagot találunk: br. Nyáry Jenő 1901–1907 között viselte ezt a 

tisztséget, majd 1907-ben br. Rudnyánszky Józsefet választották meg helyébe,2451 ő volt a 

főrendiház utolsó háznagya. Miközben a választott tagok a tagságon belüli legfeljebb egyhetednyi 

arányukhoz képest a jegyzők és a háznagyok között felülreprezentáltak voltak (az 1885–1918 

közötti időszak 31 jegyzőjéből hat, három háznagyából kettő volt választott tag),2452 vagyis az 

intézmény funkcionális működéséhez más tagsági csoportoknál aktívabban járultak hozzá, addig a 

főrendiház nyilvános ülésein kevesen szólaltak fel közülük. A plenáris üléseken kifejtett aktivitást 

a dolgozat egy másik fejezetében tárgyaljuk, annyit azonban szükségesnek tartunk itt 

megjegyezni, hogy a hozzászólók csekély számában szerepet játszhatott az, hogy az 1885-ben 

megválasztott ötven tag alig több mint fele érte meg a századfordulót, 1918-ban pedig már csak 

11 volt életben közülük, továbbá számosan országgyűlési képviselők voltak. Az 1885:7. tc. 25. §-

a úgy rendelkezett, hogy a képviselői mandátumot vállaló főrendiházi választott tag főrendiházi 

tagsági jogát addig, amíg képviselői megbízatása tart, nem gyakorolhatja, és ha leteszi képviselői 

megbízatását, főrendiházi tagsági joga csak a következő ülésszakban éled fel. Ez a szabályozás 

megegyezett az örökös tagok képviselőségére vonatkozó törvényi előírással (12. §). 

 Br. Kemény Kálmán főrendiházi élethossziglani taggá megválasztásakor is honatya, 1872-

től a tordai, majd a szászrégeni választókerület kormánypárti képviselője volt. Főrendiházi 

megválasztása után nem sokkal azonban lemondott a képviselőségről, miután 1885. május 16-án 

Alsó-Fehér megye főispánjává nevezték ki (1895-ig volt főispán).2453 A választott tagok közül 

további 11 a későbbiek folyamán szerzett képviselői mandátumot. Egyes választott tagok 1885-

ben nem voltak képviselők, de korábban és később igen. Ezek közé tartozott hg. Odescalchi Artúr, 

aki 1878–1884 között függetlenségi párti, 1886–1887-ben mérsékelt pártonkívüli honatya volt. 

Gr. Bethlen Gábor 1866-tól 1868-ig a Balközép Párt színeiben képviselősködött, majd miután 

1890-ben gr. Szapáry Gyula miniszterelnök az erdélyi szászokkal kötött kompromisszum nyomán 

felmentette Nagy- és Kisküküllő megye főispánsága alól,2454 a következő évben időközi 

választáson képviselői mandátumot szerzett. A parlamentben a Mérsékelt Ellenzékhez, majd 

ennek utódjához, a Nemzeti Párthoz csatlakozott.2455 Csak 1885 után vállalt mandátumot gr. 

Pongrácz Károly (1832/1833–1897), aki a választott tagok közé kerülését és valószínűleg politikai 

karrierjét is a főrendiházi reformjavaslat tárgyalása során mondott beszédének köszönhette 

(korábban kevéssé volt aktív a főrendiházban). Pongrácz 1887-ben mérsékelt pártonkívüli, 1892-

ben szabadelvű párti programmal lett képviselő, az egyházpolitikai törvények miatt azonban 
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 Ernuszt lemondását követően 1905 végétől alelnöktársa gr. Széchényi Sándor örökös tag volt. FN 1905–

1906. 1. köt. 1905. dec. 19. (9. ülés) 75. 
2450

 FN 1910–1918. 1. köt. 1911. jún. 30. (13. ülés) 75. 
2451

 Rudnyánszky 24:22 szavazat arányban győzött Nyáryval szemben (több jelölt nem volt). (FN 1906–1910. 2. 

köt. 1907. okt. 12. (24. ülés) 1–2.) A szavazás érvényessége megkérdőjelezhető, mert a hatályos házszabályok 

szerint a háznagy választásakor viszonylagos többség döntött ugyan, ám annak érvényességéhez legalább ötven 

tag jelenléte volt szükséges (FHSZ 1886. 4. §, 37. §). 
2452

 Ezzel szemben az 1885–1918 közötti tíz főrendiházi elnökből csak egy, 17 alelnökből kettő volt választott 

tag. 
2453

 Toth, A.: Parteien, i. m. 268. 
2454

 Pál J.: Erdélyi főispánok 1890−1891. 1., i. m. 55. 
2455

 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 131–132. 



475 

elhagyta a kormánypártot, az 1896. évi képviselőválasztáson nemzeti párti programmal indult, de 

alulmaradt a kormánypárti jelölttel szemben.2456 Id. br. Bornemisza Károly (1840–1911) 1887-től 

szabadelvű párti képviselő volt 1890-ig, amikor Szolnok-Doboka megye élére került (1902-ig volt 

a megye főispánja).2457 Gr. Batthyány Lajos a fiumei kormányzói állásról való lemondása után 

folytatta politikai pályáját a képviselőházban. 1896-tól a korszak végéig képviselő volt, először 

szabadelvű párti, 1904–1905-ben pártonkívüli 67-es (disszidens), 1905-től 1910-ig 

alkotmánypárti, majd ismét pártonkívüli programmal.2458 Br. Fiáth Miklós, miután leköszönt 

1891-től betöltött Fehér megyei főispánságáról, 1896-ben került be a képviselőházba, szabadelvű 

párti képviselőként, a ciklust kitöltötte, de még a következő választások előtt elhunyt.2459 

 A választott tagok közül többen nemcsak képviselők, hanem kormánytagok is voltak. A 

kormánypárti képviselői mandátum és a miniszterség gyakran együtt járt, ám egybeesésük vagy 

az, hogy valaki képviselőként legyen miniszter, nem volt törvényszerű. Gr. Bethlen András 1890-

től 1894-ig volt földművelésügyi miniszter: miniszteri kinevezése után csaknem öt hónappal 

szerzett képviselői mandátumot.2460 Képviselői mandátumát a miniszterségről történt lemondása 

után is megtartotta, majd 1896-ban újra képviselőnek választották szabadelvű párti 

programmal.2461 Bethlen korábban, főispánságát megelőzően is volt már képviselő: 1873-tól 

1878-ig szabadelvű párti, majd a kormánypártból kilépve disszidens, egyesült ellenzéki, 1881-től 

ismét kormánypárti képviselő volt, 1882-ban főispánná kinevezése miatt történt lemondásáig.2462 

Az 1894. júniusban kultuszminiszterré kinevezett Eötvös Loránd 1894 októberében szerzett 

képviselői mandátumot, majd a tárcáról 1895 januárjában történt lemondása után tizenegy 

hónappal a képviselőségtől is megvált.2463 Volt azonban példa kormánytagság előtti országgyűlési 

képviselőségre is. Br. Bánffy Dezső 1892-től 1899-ig volt szabadelvű párti képviselő, emellett 

először a képviselőház elnöke, majd 1895-től miniszterelnök. 1899-ben nemcsak a 

miniszterelnökségről, hanem a szabadelvű párti mandátumáról is lemondott. 1904-ben az Új Párt 

programjával választották meg újra képviselőnek, 1905-től 1911-ben bekövetkezett haláláig 

pártonkívüli képviselő volt. 

Br. Fejérváry Géza viszont nem vállalt miniszterré kinevezése után azonnal mandátumot. 1884-től 

1903-ig a honvédelmi tárca, majd 1905–1906-ban a kormány élén állt, de képviselői 
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 Pongrácz az Országgyűlési almanach azon állítását, hogy 1831-ben született és a szabadságharc alatt mint 

táborkari tiszt részt vett a temesvári csatában, 1890-ben a parlamentben cáfolta. A grazi hadapród-iskolabeli 

tanulmányai után az 1850-es években a 69. sz. gyalogezredben szolgált, az 1859. és 1866. hadjáratokat 

kitüntetéssel harcolta végig. 1869-ben a hadtudományok tanárává nevezték ki a pesti egyetemen. 1870-ben mint 

őrnagy átlépett a honvédséghez, 1878-ban ezredes és dandárparancsnok lett. Nyugalomba vonulásakor Ferenc 

József tábornoki ranggal tüntette ki. Az országgyűlési almanachokban ugyancsak tévesen szerepel, hogy 1885-

től lett volna képviselő, ugyanis a főrendiház 1886. május 22-i ülésén főrendiházi tagi minőségében szólt hozzá a 

népfölkelésről szóló törvényjavaslat vitájához. Ogy. almanach 1887−1892., i. m. 285−286.; Ogy. almanach 

1897−1901., i. m. 139.; Mikszáth Kálmán: Országgyűlés. [1890. máj. 29.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és 

karcolatok. 29. köt., i. m. 135−137.; FN 1884−1887. 2. köt. 1886. máj. 22. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett 

főrendiház megalakulásától számított] 33. ülés) 211−214. 

Szalai Miklós gr. Pongrácz Károlyt a Beszterce ostroma „főhősének” nevezi. (Szalai M.: Főrendiházi reform, i. 

m. 1335.) A regény bevezetéséből kiderül, hogy Mikszáth jól ismerte Pongrácz Károlyt, de a főhős modelljéül 

nem ő, hanem egyik rokona, gr. Pongrácz István szolgált. Pongrácz Károly a regényben mellékalakként, budetini 

várparancsnokként tűnik fel. 

Mikszáth K.: Beszterce ostroma, i. m. http://mek.oszk.hu/00800/00899/00899.htm [2013.03.30.] 
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 Pál J.: Erdélyi főispánok 1890−1891. 2., i. m. 71–72. 
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 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 228. 
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 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 238. 
2460

 KN 1887–1892. 19. köt. 1890. okt. 1. (390. ülés) 4. 
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 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 207. 
2462

 Toth, A.: Parteien, i. m. 226. 
2463

 KN 1892–1896. 20. köt. 1894. nov. 12. (376.) 152.; KN 1892–1896. 27. köt. 1895. dec. 16. (527. ülés) 500.; 

FN 1892–1896. 6. köt. 1896. márc. 26. (98. ülés) 52. 
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mandátummal csak 1886-tól 1892-ig, majd 1896-tól 1903-ig rendelkezett.2464 Br. Jósika Samu 

pedig minisztersége idején egyáltalán nem volt képviselő. 1892-től országgyűlési képviselő volt, 

de amikor 1893 elején a belügyminisztérium adminisztratív államtitkára lett, lemondott a 

képviselőségről.2465 1894-től a főrendiházban gyakorolta választott tagi jogát, képviselői 

mandátumot 1895 januárját követően, amikor a Bánffy-kormányban elnyerte a király személye 

körüli miniszter posztját, nem szerzett. 

 A választott tagok között olyanok is voltak, akik korábban képviselők voltak, de 1885 után 

már nem vállaltak mandátumot. Kubicza Pál 1848-ban a liberális „centrumhoz”, 1865–1867 

között a Deák-párthoz tartozott, hasonlóan későbbi főispántársához, Szmrecsányi Dáriushoz. 

Rónay Jácint 1867-től 1871-ig (amikor Rudolf trónörökös történelemtanára lett),2466 valamint hg. 

Esterházy Pál főispánná kinevezése előtt, 1869-től 1871-ig ugyancsak Deák-párti honatya volt. 

Gr. Berényi Ferenc (1818–1888) 1861-ben a Felirati Párt, 1865-től 1878-ig a Deák-párt, majd a 

Szabadelvű Párt képviselője volt.2467 Gr. Pongrácz Ágoston (1841–1899) 1875–1878 közötti 

képviselői működése során a Jobboldali Ellenzék, majd az Egyesült Ellenzék soraiban foglalt 

helyet.2468 

 Megállapítható, hogy a főrendiházi tagságuk előtt vagy alatt képviselői mandátummal 

rendelkező választott tagok túlnyomó többségben kormánypártiak voltak (a 18 képviselő közül 

csak kettő volt 1885 előtt konzervatív vagy függetlenségi ellenzéki). Ez és a főispánok magas 

száma (az ötven választott tagból 12 korábbi vagy 1885–1905 között hivatalban levő főispán volt) 

azt bizonyítja, hogy a választás során erőteljesen érvényesült a kormányzat érdeke. 

 

 

16. A főrendiház egyházi vezető tagjai 

A katolikus főpapok méltóságuk révén 1885 előtt mintegy félszáz,2469 a főrendiház reformja utáni 

korszak nagy részében 33 főrendiházi hellyel rendelkeztek.2470 A szerb és a román görögkeleti 

egyháznak 1885 előtt és után is hét, illetve három főrendiházi tagja volt. A főrendiházi reformot 

követően a református és az evangélikus egyháznak hivatala és rangidőssége révén hat-hat, az 

unitárius egyháznak egy vezetője foglalt helyet a főrendiházban. A fenti helyek azonban 

egyidejűleg sohasem voltak maradéktalanul elfoglalva a betöltetlen egyházi hivatalok, illetve 

annak következtében, hogy a jogosult egyházi méltóságoknak nem mindegyike gyakorolta 

főrendiházi tagságát.2471 
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 Miniszterelnöksége idején tehát (akárcsak Lányi Bertalan kivételével kormánya többi tagja) nem volt 

képviselő. 
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 KN 1892–1896. 7. köt. 1893. jan. 13. (133. ülés) 323. 
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 Ogy. almanach 1887–1892., i. m. 155. 
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 Toth, A.: Parteien, i. m. 226. 
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 Toth, A.: Parteien, i. m. 301. 
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 A 31 érsekhez, megyéspüspökhöz, szerzetesi elöljáróhoz járultak a címzetes püspökök változó számban. A 

Magyar katolikus lexikon 34 címzetes püspöki titulust sorol fel, de ezek nem mindegyike volt betöltve a korszak 

folyamán. A főrendiház tagjainak névsorában az 1873. évi tiszti címtár 11, az 1875. évi négy, az 1879. évi hét, 

az 1884. évi 23 címzetes püspököt sorolt fel. Tiszti címtár 1873., i. m. 37.; Tiszti címtár 1875., i. m. 37.; Tiszti 

címtár 1879., i. m. 44.; Tiszti címtár 1884., i. m. 64.. 
2470

 Négy római katolikus érsek (esztergomi, kalocsai, egri, zágrábi), egy görög katolikus érsek (gyulafehérvári-

fogarasi), 17 római katolikus (győri, veszprémi, pécsi, váci, nyitrai, besztercebányai, rozsnyói, szepesi, 

székesfehérvári, szombathelyi, erdélyi, nagyváradi, zengg-modrusi, szepesi, rozsnyói, kassai, szatmári) és hat 

görög katolikus megyéspüspök (kőrösi, lugosi, munkácsi, nagyváradi, szamosújvári, eperjesi), két felszentelt 

címzetes püspök, egy bencés főapát, egy premontrei prépost, egy perjel-nagyprépost. 1913-tól, a hajdúdorogi 

görög katolikus egyházmegye törvénybe cikkelyezésével 34-re nőtt a főrendiházi helyek száma. 
2471

 Pl. az egyházi vezető országgyűlési képviselő volt vagy gyámság alatt állt. 
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Katolikus főpapok 

A katolikus főpapok helyzetét jelentősen meghatározta egyfelől az egyházi hierarchiában elfoglalt 

függőségi helyzetük, másfelől az a körülmény, hogy az uralkodó a főkegyúri jog révén kiterjedt 

felségjogokkal, illetve felügyeleti joggal rendelkezett, amelyeket a magyar kormány útján 

gyakorolt.2472 Ez utóbbi körülmény a mindenkori kormánynak nagymértékű befolyást biztosított a 

katolikus püspöki kar összetételére2473 még akkor is, ha a vallás- és közoktatásügyi miniszter a 

kinevezendő személyekről előzetesen egyeztetett a hercegprímással. A kormánynak emellett 

módjában állt a püspöki székek betöltésének halogatása is. Az egyházi stallumok betöltése 

esetenként évekig elhúzódott: a főrendiházban egy római katolikus egyházi méltóság csak azt 

követően nyertek meghívást, miután beiktatták méltóságába és letette az esküt a király kezébe.2474 

Az egyházpolitikai reformok ellenzőinek vádja szerint így járt el a Bánffy-kormány nem sokkal 

kinevezését követően, 1895 elején.2475 

 Az egyházpolitikai ellentétek 1883–1884-ben és az 1890-es évek közepén átmeneti 

időszakot képeztek, máskor a katolikus püspöki kart nem jellemezte ellenzéki magatartás. Ennek 

megértéséhez érdemes idézni az Egyetértés hasábjain 1884 elején Ellenzék-e vagy látszata? 

címmel megjelent cikket. A cikk az izraelita-keresztény polgári házassági törvényjavaslattal 

szembeni főrendiházi oppozíció hosszabb távú életképességét a konkrét helyzeten túl tekintve, 

történelmi összefüggéseiben vizsgálta, és a katolikus püspöki karra vonatkozó megállapításai a 

dualizmus egész időszakára nézve érvényesnek tekinthetőek. A cikk írója abból indult ki, hogy 

„[h]azánk újabb kori történetében még nem volt eset rá, hogy a főpapok komoly, nyílt és állandó 

ellenzéket alkottak volna a kormány ellen”. Felidézte, hogy a prelátusok 1790-ben hevesen 

ellenezték a protestánsok jogainak biztosítását, egyébként támogatták a kormányzatot. 1835-től 

1840-ig a vegyes házassági kérdésben léptek fel, de nem a kormány, hanem a liberálisok ellen. 

1866-ban „a Majláth−Sennyey-kormány” hívei voltak, de amikor Deák javaslatát elfogadta az 

uralkodó, nem opponálták többé, hanem visszavonultak a politikától vagy beálltak a Deák-pártba. 

1871–1872-ben nem csatlakoztak gr. Apponyi György „katolikus pártjához”. 1875-ban szintén 

nem csatlakoztak a Jobboldali Ellenzékhez, mert bár „Tisza Kálmánt sohase szerették főpapjaink, 

de kormányát és kormányzatát tüskön-bokron [!] át követték nyolc év óta. Nemcsak követték, de 

vezették is nagyon sok egyházpolitikai és oktatási kérdésben.” A cikkíró a püspökök 

magatartásának magyarázatát az állami egyház- és oktatáspolitikára való befolyásgyakorlás 

lehetőségén kívül abban látta, hogy „[a] magyar főpapság hazafisága meg nem engedi, hogy nyílt 

harcot folytasson törvényessé vált nemzeti intézmények ellen; az udvar iránti szolgálatkészsége s 

történeti hagyományai pedig meg nem engedik, hogy ő felsége kormánya ellen, bárminő rossz 

legyen az, rendszeresen tartson fenn ellenzéket”.2476 1891-ben egy diplomáciai jelentés a magyar 

püspököket a következőképpen jellemezte: „erős kézzel megfékezték az alsópapság ultramontán 
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 A főkegyúri jog magába foglalta a püspöki, apáti, kanonoki hivatalok betöltését, az egyházi javadalmak 

adományozását, kezelésének ellenőrzését, a főpapok végrendelkezési jogának megadását, a lelkipásztori 

jövedelmek, a katolikus alapok és alapítványok felügyeletét, a betöltetlen egyházi tisztségek javadalmainak 

kezelését, a katolikus intézmények felügyeletét, önkormányzat jóváhagyását (ld. Erdélyi Római Katolikus 

Státus) stb. Az ortodox egyházak esetében az uralkodó jogkörébe tartozott az egyházi autonómia ratifikálása és 

az egyházi kongresszus által választott püspökök személyének miniszteri ellenjegyzés melletti megerősítése. 

Gergely J.: A liberális állami egyházjog-alkotás, i. m. 180–181. 

A pannonhalmi főapátot és a jászói prépostot az uralkodó a Benedek-rend, illetve a premontrei rend három 

jelöltje közül nevezte ki. Szántó K.: A katol. egyh. tört. 2. köt., i. m. 512. 
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 A minisztérium személyi javaslatait a király a legritkább esetben utasította vissza (ld. 1891-ben Samassa 

József esetét). Salacz G.: A prímási szék betöltése 1891-ben, i. m. 303.; Klestenitz T.: A m. liberális főpapok, i. 

m. 548. 
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 Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 27. 
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 Ld. gr. Batthyány Tivadar (a Szabadelvű Pártból kilépett Szapáry-csoport tagja) felszólalását: KN 

1892−1896. 23. köt. 1895. február 22. (486. ülés) 166. 
2476

 Ellenzék-e vagy látszata? Egyetértés 1884. (18. évf.) jan. 12. (12. sz.) 1. 
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irányzatait. Inkább hazafiak voltak, mint római papok, inkább mágnások, mint egyházi 

méltóságviselők.”2477 További, de az idézethez is kapcsolható szempontot vetett fel Gergely Jenő, 

amikor rámutatott arra, hogy „[a] dualizmus évtizedeiben az egyházba is behatoló liberális 

szellem is hozzájárult ahhoz, hogy a főpapság a hatalommal való együttműködést és a jó 

kapcsolatokat fontosabbnak tartotta […] a keresztény politikai mozgalmak (pártok) 

létrehozásánál”.2478 Az ultramontánizmus elvetése és liberális velleitások azonban nem 

jellemezték a püspöki kar egészét.2479 A hazai katolikus püspökök magatartására emellett a 

pápától való hierarchiai függőségi viszony következtében is hatott XIII. Leó pápa (pontif. 1878–

1903) által képvisel társadalomszemlélet, amelynek alapvető eleme volt az állam és az egyház 

érdekközösségen alapuló együttműködése szükségességének gondolata, és amely a raillement 

politika ellenére elutasította a papság pártpolitikai szerepvállalását.2480 Szántó Konrád ferences 

szerzetes, egyháztörténész viszont az uralkodó szerepét emelte ki abban, hogy az egyházpolitikai 

vitákat követő időszakban is „békésnek látszó együttélés” állt fenn a katolikus egyház és az állam 

között: „[a] legfőbb hatalmat magának követelő állam féltékenyen őrizte egyház feletti hatalmát, 

és az egyház azt, hogy a feszültségekből, valamint érdekellentétekből az Agliardi-afférnál 

nagyobb konfliktusok nem keletkeztek, legfőképpen Ferenc Józsefnek köszönhette”.2481 A 

főrendiházban a katolikus püspököknek a kormánnyal kapcsolatos kritikai megnyilvánulásai a 

kormány és a katolikus egyházi vezetés kapcsolatának mélypontján, az 1890-es években is szűk és 

jól körülhatárolható keretek között mozogtak. A püspöki kar hivatalos formában nem támogatta a 

katolikus egyház, illetve a felekezet érdekeinek politikai párt (a Néppárt) keretében történő 

törvényhozási képviseletét, de a főrendiház nyújtotta keretek között is a püspökök kormánnyal 

szembeni ellenzéki megnyilvánulásai a kabinet egyházpolitikai tevékenységének kárhoztatására 

korlátozódtak, általánosabb formát pedig nem nyertek. Így (amennyire a főrendiházi naplóból 

megállapítható) a katolikus püspöki kar tagjai az egyházpolitikai konfliktusok időszakában is 

mindig megszavazták a költségvetést, a prelátusok a kormánnyal szemben bizalmatlansági 

szavazást nem kezdeményeztek, egyénileg sem adtak hangot bizalmatlanságuknak 

(bizalmatlansági nyilatkozatra csak 1910-ben került sor, a Khuen-Héderváry-kormány 

bemutatkozásakor). 

 Gergely Jenő a(z egyházi) tiszti címtárak adatközlésére alapozott megállapítása szerint az 

1881-ben létrehozott bosznia-hercegovinai érseki tartomány és az 1853-ban megszervezett 

zágrábi érseki tartomány (utóbbi adatait 1901-től nem közölték a névtárak) „gyakorlatilag nem 

voltak a magyarországi katolikus egyház szerves részei”.2482 Ennek fényében figyelemre méltó, 

hogy a zágrábi érsek, valamint a fennhatósága alá tartozó zengg-modrusi, szerémi és körösi 

püspökök is egészen 1918-ig a főrendiház tagjai voltak. A korszak zágrábi érsekei (Juraj Haulik, 

Josip Mihalović, Juraj Posilović és Antun Bauer) közül egyik sem szólalt fel a főrendiház 

nyilvános ülésein, azonban Posilović 1894–1895-ben a katolikus püspöki kar többi tagjával együtt 

az egyházpolitikai törvényjavaslatok ellen szavazott, Juligo Drohobeczky (Drohobeczky Gyula) 

(1853–1934) körösi görög katolikus püspökkel egyetemben. Posilović és Drohobeczky szavazása 

azért is említésre érdemes, mert Horvátországban ezek a törvények nem voltak hatályosak. Vencel 

Soič (Soich/Soics Vencel) (1814–1891) zengg-modrusi püspök volt a zágrábi érsekség 
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 Idézi: Klestenitz T.: A m. liberális főpapok, i. m. 548. 
2478

 Gergely J.: A liberális állami egyházjog-alkotás, i. m. 181. 
2479

 Hidassy Kornél szombathelyi, Schopper György rozsnyói, Steiner Fülöp székesfehérvári és Zalka János 

győri püspök ultramontánnak számítottak. Klestenitz T.: A m. liberális főpapok, i. m. 549. 
2480

 Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 170–174. 
2481

 Szántó K.: A katol. egyh. tört. 2. köt., i. m. 496. 
2482

 Balogh M. – Gergely J.: Egyházak az újkori Mo-on. Adattár, i. m. 38. 
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fennhatósága alá tartozó püspökök közül az egyetlen, aki felszólalt a főrendiházban (horvátul), 

1868-ban a főrendiház horvát tagjainak megjelenésekor. 

 

Ortodox főpapok 

A szerb és a román ortodox egyház esetében az uralkodó jogkörébe tartozott az egyházi 

autonómia ratifikálása és az egyházi kongresszus által választott püspökök személyének 

miniszteri ellenjegyzés melletti megerősítése.2483 A kormánynak az ortodox főpapi méltóságok 

esetében lehetősége volt a választás megerősítésének halogatására vagy elutasítására. Utóbbi 

történt például 1874-ben a nagyszebeni román metropolitává megválasztott Ioan Popașu (Popasu 

János) (1808–1889) karánsebesi püspök esetében.2484 Popașu megválasztását a vele szemben a 

minisztertanácson jellembeli, általános és nemzetiségi politikai kifogásokat támasztó Trefort 

Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára Ferenc József nem erősítette meg.2485 A 

kormány által (titokban) favorizált Miron Romanul csak több sikertelen választási kísérlet után 

szerezte meg a kongresszuson a szavazatok többségét.2486 1902-ben a minisztertanács úgy döntött, 

hogy Mangra Vazul nagyváradi püspöki helynöknek aradi püspökké választását „kánoni és 

erkölcsi szempontból kifogásolható cselekedeteire” és a „vádtanács határozatára” való tekintettel 

ne ajánlja Wlassics kultuszminiszter az uralkodónak megerősítésre, Ady Endre azonban a főpap 

politikai nézetei és Mețianu érsek-metropolitával való szembenállása (Mețianu rokona alulmaradt 

a püspökválasztáson) miatti meghurcolásáról írt.2487 A főrendiházban gr. Esterházy János, a ház 

egyik jegyzője, már korábban interpellációt intézett a belügyminiszterhez, hogy szándékozik-e 

„direkt információkat szerezni” Mangra „magyarellenes működéséről” és „utcai botrányokat” 

okozó viselkedéséről, életmódjáról, illetve figyelembe venni, hogy „a nevezett püspök úr, mint 

ilyen a magyar főrendiháznak tagjává is válnék, ha megerősíttetnék”.2488 A szerb ortodox 

metropoliták esetében is találunk példát a kormány hasonló eljárására. A görögkeleti szerb 
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 Gergely J.: A liberális állami egyházjog-alkotás, i. m. 188. 
2484

 Ogy. almanach 1887–1892., i. m. 36. 
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 Habár Popașu megválasztása ellen nem lehetett alaki kifogást emelni, a kultuszminiszter a választás 

megerősítését Popașu személyére és korábbi tevékenységére tekintettel nem javasolta. Trefort a püspököt 

egyházi állások árusításával és azzal gyanúsította, hogy a híveket „különadót” kivetésével zsarolta. Emellett 

elmondta, hogy Popașut „az utolsó választások alkalmával […] a kormány kénytelen volt […] komolyan rendre 

utasítani”, „az utolsó püspöki zsinat alkalmával a főispán részéről ott megjelent biztos irányában oly kevéssé 

előzékeny magatartást tanúsított, mely az államhatóság iránti rokonszenvről éppen nem volt alkalmas 

bizonyságot tenni”, és a király temesvári tartózkodásakor elmulasztotta hódolatát bemutatni. A püspököt 

politikai tekintetben nem tartotta megbízhatónak, „márpedig éppen a görögkeleti metropolitai szék betöltésénél 

nagy súly fektetendő a metropolita személyes megbízhatóságára, miután a görögkeleti román egyház szervezeti 

szabályzatai értelmében a legszélesebb mérvű autonómiával bír”, ezért kívánatos, hogy a román metropolitai 

széket „oly egyén foglalja el, aki a legfelsőbb trón és állam érdekeit a centrifugal irányzatú román nemzetiséggel 

megóvni hajlandósággal és képességgel bír”. Popașu viszont „köztudomás szerint a román nemzetiségi szélsők 

kezében van”, megválasztását Vincențiu Babeș (Babes Vince), a román „szélsőpárt vezére”és Ion Mețianu 

(Metianu János) nagyváradi püspöki helyettes között létrejött megegyezésnek köszönheti”. Trefort kifogásként 

azt is megemlítette, hogy a megválasztott „az állam hivatalos nyelvében teljesen járatlan”. Min.tan. jkv. 1874. 

nov. 8. (48. ülés) 3. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58099&MT=1 [2015.06.14.]) 
2486

 Ogy. almanach 1897–1901., i. n. 40.; Min.tan. jkv. 1874. nov. 18. (50. ülés) 3. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58099&MT=1 [2015.06.14.]) 
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 Min.tan. jkv. 1902. nov. 28. (31. ülés) 42. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58866&MT=1 [2015.06.14.]) 

Ady Endre: Csaholó hazafiság. In: Ady Endre összes prózai műve. 2./3. köt., Cikkek, tanulmányok. 1902. 

március-december. [Elektronikus dokumentum] 

Mangra később, 1910-ben a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője lett, együttműködött Tisza Istvánnal 

annak román nemzetiségi politikájában. 1916-ban nagyszebeni metropolitává választották.  
2488

 FN 1901–1905. 1. köt. 1902. jún. 19. (13. ülés) 172. 

Ady Mețianut látta annak hátterében is, hogy a „múmiák házában” „egy korlátolt mágnás” Mangrát erkölcsileg 

is meg akarta bélyegezni. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58099&MT=1
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480 

kongresszus 1874-ben Arsen Stojković (Sztojkovics Arzén) (1803–1892) budai püspököt és 

addigi pátriárka-helyettest választotta meg karlócai érsekké és pátriárkává, de az uralkodó nem 

erősítette meg. 1876-ban a Stojković kizárásával tartott új választáson Prokop (Petar) Ivačković 

(Ivácskovics Prokop) (1809–1881) szerb származású, de addig a nagyszebeni román görögkeleti 

érsekség élén álló főpap nyert többséget. A választást az uralkodó megerősítette, de Ivačković 

három évvel később lemondott és nyugdíjba vonult. A lemondás kánonjogilag nem volt érvényes, 

csak Ivačković halála után, 1881-ben került sor újabb választásra. Ekkor ismét Stojković nyerte el 

a legtöbb szavazatot, majd miután Ferenc József újfent nem erősítette meg, Teofan Živković 

(Zsivkovics Teofán) (1825–1890) károlyvárosi püspök. A király azonban 1882 elején German 

(Grigorije) Anđelić (Angyelics/Angelics Germán) (1822–1888) bácsi püspököt nevezte ki 

karlócai érsekké és szerb pátriárkává. Anđelić pártolásának egyik oka az lehetett, hogy az egyházi 

autonómiával szemben kánonjogi alapon állt: kifogásolta az 1868. évi autonómiatörvény azon 

intézkedését, amely az egyházi ügyeknek rendezését az ortodox hívek (kongresszus), nem pedig 

az egyházi vezetés kezébe adta.2489 A püspöki, metropolitai helyek betöltésénél a kormány tehát 

erőteljes nemzetiségi-politikai ellenőrzést alkalmazott.  

 1861-ben a főrendiház elnökéhez intézett leveleikben Josip Rajačić (Rajacsics József) 

(1785–1861) szerb pátriárka (a szerb nemzeti mozgalom politikai vezetője), valamint a verseci és 

a budai szerb püspök − az év áprilisában Karlócán tartott szerb nemzeti gyűlés határozatára 

hivatkozva − országgyűlési megjelenésüket az addigi, szerintük méltatlan és botrányos bánásmód 

megszüntetésétől tették függővé.2490 A főrendiházban, miközben az ortodox püspökök meghívási 

és szavazati jogát mindegyik szónok elismerte, hosszabb vita alakult ki arról, hogy a görögkeleti 

egyház főpapjai a főrendiházban hol foglaljanak helyet.2491 A „canape-processushoz”2492 

rendkívül sok főrendiházi tag szólt hozzá. A hosszú vitának egyik oka az volt, hogy a katolikus 

főpapok tiltakoztak azellen, hogy a görögkeletiekkel vegyesen üljenek, míg a világi tagok (főként 

a főispánok) támogatták azt. Emellett a vita kiterjedt politikai kérdésekre, így a szerb ortodox 

egyházi vezetés által képviselt nemzeti-politikai irányra való reagálás, illetve a görögkeleti vallású 

honpolgárok irányába gyakorlandó gesztus kérdésére. Sőt, ezen kívül a főrendek a főrendiház 

szervezési elve felett is vitába bocsátkoztak. Miután a helykérdést egy főrendi értekezlet 

megvitatta, az a határozat született, hogy a főrendiház nem lát „semmi akadályt abban, hogy az 

ország főpapi méltóságai sorában a görög nemegyesült egyház főegyéneinek megjelenésük 

esetében, állásukhoz illő hely jelentessék ki.” Scitovszky hercegprímás 1861-ben azt javasolta, 

hogy a görögkeleti főpapok vagy közvetlenül a katolikus püspöki kar melletti padokon üljenek, 

vagy a zászlósurak után, a főispánok előtt.2493 Az ortodox főpapok azonban 1861 augusztusáig, az 

országgyűlés feloszlatásáig nem jelentek meg a főrendiházban. 1865-ben (már új helyszínen)2494 a 
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 Thim J.: Az újabb szerb irodalom, i. m. 159–160.; Bács-Bodrog vármegye. 2. köt., i. m. 365–366. 
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 Rajačić (eredetileg szerb nyelvű) levelében (az igazolóbizottság jelentése szerint) azt írta, hogy annak idején 

József nádor a görögkeleti püspökök számára a katolikus püspökök során kívül, a főrendek háta mögött „mint 

valami kórvésszel telteknek” jelölt ki helyet. FI 1861. 1. köt. [A főrendiház igazolóbizottságának az 1865. június 

25-i nyilvános ülésen beadott jelentése]. 10–11. 
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 A rendi országgyűlés felső táblájának ülésrendjét szabályozó 1687:10. tc. a csak 1792-ben tagsági jogot 
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számukra helyet. 
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 Rudics József Bács-Bodrog megye főispán kifejezése. 
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 FN 1861. 1. köt. 1861. jún. 25. (12. ülés) 148–156.; 1861. júl. 1. (13. ülés) 158–160.; 1861. júl. 6. (15. ülés) 

161–162. (a főrendiház, megszakítva az ügy tárgyalását, rövid úton csatlakozott a képviselőháznak az eredeti, 

Deák által fogalmazott felirat felterjesztésére vonatkozó határozatához), 163–168. 
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 1861-ben a főrendiház a Pesti Kereskedelmi Testület által 1828-ban épített, 1854-től fogva Lloyd-palotának 

nevezett épületben ülésezett. (Tévesen szerepel tehát az ismeretterjesztő irodalomban, hogy „[a]z 1861-ben 

összehívott országgyűlés […] felsőháza pedig a szokásoknak megfelelően a Nemzeti Múzeumban tanácskozott”. 

A m. ogy. történetének képeskönyve, i. m. 21. , helyesen szerepel viszont a helyszín a képaláírásokban: Uo. 142–
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Scitovszky által korábban javasolt első megoldás került bevezetésre, az országgyűlés elején pedig 

’Sennyey Pál főrendiházi elnök a főrendiháznak közvetítette a karlócai érsek kijelentését, hogy 

„az országgyűlés coordinatiojáig ezen helyekben megnyugszanak”.2495 Az ortodox főpapok a 

főrendiház reformját követően is megőrizték az elnöki emelvény előtti első padsor-ívben, a 

katolikus főpapok és az országzászlósok melletti helyüket.2496 

1864-ben a szerb egyházból (a karlócai metropóliából) kivált a román ortodox egyház 

(nagyszebeni metropólia).2497 A két ortodox egyház szétválását és egyenrangúságát becikkelyező 

törvény (a későbbi 1868:9. tc.) főrendiházi tárgyalása mutatta, hogy a szétválás nem volt 

konfliktusmentes. Samuilo Maširević (Masirevics Sámuel) (1804–1870) karlócai szerb ortodox 

metropolita és pátriárka a vita során kijelentette, hogy az önálló román érsekség felállítása ellen 

semmi kifogása, de a törvényjavaslat „a román nemzet és az újonnan felállított román metropólia 

érdekében többet mond, mint szükséges, a szerb nemzet és szerb metropóliát illetőleg pedig 

némely lényeges tényeket elhallgat”. Kérte, hogy a törvény szövege utaljon a román érsekségnek 

az egységes görög-keleti hierarchiából történt kihasítására, és ekképp tűnjön ki belőle „a karlovici 

érsekségnek és metropóliának mint anyaegyháznak előjoga, és a karlovici érseknek, 

metropolitának mint egyúttal szerb patriarchának méltóságban való elsősége”. A szerb 

metropolita hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslatnak a zsinat és szerb nemzeti kongresszus 

határozatai végrehajtására vonatkozó előírásait elfogadja, de azon túl a szerb nemzet és érsekség 

„egyéb kiváltságos jogait” is fennállónak tekinti.2498 Miután a törvényjavaslat kisebb módosítással 

elfogadásra került,2499 Mailáth György főrendiházi elnök Maširević beszédére úgy reflektált, hogy 

bár ő és az egész főrendiház „mélyen tiszteli ő excellentiájának vallásos érzelmeit, de tiltakozás se 

a ház határozata, se az azon alapuló és keletkező törvény ellenében el nem fogadható”.2500 

 

Protestáns egyházi vezetők 

A főrendiházi reform azzal, hogy a protestáns felekezetek esetében mind az egyházi, mind a világi 

egyházi vezetők számára lehetőséget biztosított arra, hogy hivataluk révén tagjai legyenek az 

intézménynek, figyelembe vette az említett felekezetek egyházalkotmányai a kettős, paritásos 

egyházi és világi vezetésre vonatkozó alapelvét. Egyes protestáns körök tiltakozása ellenére nem 

érvényesült azonban egy másik alapvető elv, a választás elve, és, mint láttuk, némelyek a 

főrendiházi helyek számát is kevesellték. A reformátusoknál ugyanis az öt egyházkerület 

                                                                                                                                                                                     
143.) Az 1865–1868. évi országgyűlés kezdetén a főrendiház üléseit a pesti megyeházában tartotta. Az 1866. 

április 19-i ülésen a főrendek gr. Zichy Ottó azzal indokolt javaslatára, hogy a közeljövőben a megyék 

működésének visszaállítása remélhető, azzal bízták meg az elnökséget és a háznagyot, hogy amint elkészülnek a 

Nemzeti Múzeum termében a szükséges változtatások, intézkedjék az átköltözésről. A Nemzeti Múzeumban 

1867. január 16-án ülésezett (1848 után) először a főrendiház. A főrendiház első ülésére az új Országházban 

1902. december 22-én került sor. FN 1865–1868. 1. köt. 1866. ápr. 19. (17. ülés) 121–122.; 1867. jan. 16. (25. 

ülés) 164.; FN 1901–1905. 2. köt. 1902. dec. 22. (17. ülés) 12–13. 
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 FN 1865–1868. 1. köt. 1865. dec. 16. (2. ülés) 2. 
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 Ld. Ellinger Ede: A főrendiház [1894.] június 21-iki ülése. [Fénykép]. Vasárnapi Újság 1894. júl. 1. (41. 

évf.) (26. sz.) 428. 
2497

 Ezt követően a karlócai érsekség keretébe tartozott a budai, a bácsi, a temesvári, a verseci, a károlyvárosi, a 

pankráci püspökség, míg a nagyszebeni érsek fennhatósága alatt állt az aradi és a karánsebesi püspökség. 
2498

 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. máj. 16. (88. ülés) 351–352. 

Andrei Șaguna (Saguna András) (1809–1873) román metropolita nem vitatkozott a szerb pátriárkával, ehelyett 

háláját fejezte ki az uralkodónak és a törvényhozásnak az autonómia biztosításáért. Azt hangoztatta, hogy a 

román ortodox egyház önállósága nem jelent „sem botrányt, sem veszélyt a hazára nézve”, mert hiszen „egy 

hazában a kath. egyház három érsekséggel bír anélkül, hogy a kath. egyháznak egysége vagy dogmája meg volna 

sértve; hanem az a három érsekség templomi kapcsolatban van egymás közt”. Uo. 353. 
2499

 Mailáth Antal indítványa nyomán a törvényjavaslat szövegét azzal egészítették ki, hogy a görögkeleti 

püspököknek főrendiházi ülés- és szavazati jogot adó 1792:10. tc. a román ortodox érsekre és püspökökre is 

kiterjesztetik. Uo. 355. 
2500

 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. máj. 16. (88. ülés) 358. 
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(dunántúli, dunamelléki, tiszáninneni, tiszántúli, erdélyi) közül egyidejűleg csak háromnak az 

egyházi, illetve világi vezetője rendelkezett tagsági joggal, úgy, hogy az öt erdélyi főgondnok 

közül mindig csak a hivatalban legidősebb jöhetett számításba.2501 Az evangélikus egyház vezetői 

közül az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő mindig tagsági joggal rendelkezett, de rajta kívül 

a négy egyházkerület (bányai, dunáninneni, dunántúli, tiszai) közül egyidejűleg csak további 

kettőnek a püspöke, illetve felügyelője lehetett tag, az erdélyi (szász) evangélikus egyház 

felügyelőjének, illetőleg gondnokának2502 tagsági joga vitatott volt. Az unitárius egyház három 

vezető hivatalának betöltői (püspök és két főgondnok) közül pedig mindig csak egy-egy lehetett 

tag.2503 Valójában azonban a protestáns felekezetek a rendelkezésükre álló 13 főrendiházi helyet 

sem töltötték be maradéktalanul. Már az első alkalommal, 1885-ben is nehézségekbe ütközött a 

betöltés. 1885 végén a főrendiház igazoló bizottsága jelentésében beszámolt arról, hogy Tisza 

Kálmán dunántúli református egyházkerületi főgondnoknak, Péchy Tamás tiszai evangélikus 

egyházkerületi felügyelőnek, br. Kemény Gábor erdélyi református egyházkerületi főgondnoknak 

a főrendiházi tagságtól országgyűlési képviselői állásánál fogva történt „lemondása”2504 folytán a 

főrendiházba helyettük Vályi János tiszántúli református főgondnok, Fabiny Teofil bányai 

evangélikus főfelügyelő és gr. Tisza Lajos dunamelléki református főgondnok kapott meghívást. 

Vályit és Fabinyt, miután meghívólevelüket bemutatták, a tagok sorába iktatták. Tisza Lajos 

azonban szintén ragaszkodott képviselői mandátumához, ezért úgy nyilatkozott, hogy sem örökös 

jogon, sem mint a kerület főgondnoka nem kíván a főrendiházi tagsági joggal élni. A bizottság 

jelentése szerint „minthogy az evangélikus-református egyháznak több oly főgondnoka, ki királyi 

levélhez tarthatna igényt, nincs, a bizottság a kérdéses lemondást tudomásul veendőnek 

véleményezi”.2505 A főrendiház „veszteségének” súlyát fokozta, hogy a képviselőség 

(valamennyien a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselői voltak) miatt a tagsági joggal nem élő 

főgondnokok és felügyelő fontos állami tisztségeket töltöttek be: Tisza Kálmán miniszterelnök-

belügyminiszter, Kemény Gábor 1882–1886 között közmunka- és közlekedésügyi miniszter, 

Péchy Tamás 1875-től 1880-ig közmunka- és közlekedésügyi miniszter, 1880-tól a képviselőház 

elnöke, gr. Tisza Lajos 1871–1873 között közmunka- és közlekedésügyi miniszter és 1879–1883 

között Szeged újjáépítésének királyi biztosa volt. A későbbiek folyamán mindössze egyikük lett a 

főrendiház tagja (a többiek sem egyházi hivataluk révén, sem más jogcímen sem gyakoroltak 

tagsági jogot), ám Fabiny Teofil is hamarosan elhagyta a főrendiházat – miután 1886-ban 

igazságügy-miniszter, lett képviselői mandátumot szerzett.2506 A fent ismertetett jelenséggel a 

                                                           
2501

 Az 1885:7. tc. 4. § úgy rendelkezett, hogy „méltóságuk-, illetőleg hivataluknál fogva, egyházi tisztök tartama 

alatt, tagjai a főrendiháznak […] az evangelikus-református egyháznak hivatalban legidősebb három 

főgondnoka, akiknek meghatározásánál az erdélyi egyházkerületet illetőleg annak csakis hivatalban legidősebb 

főgondnoka veendő figyelembe”. Az erdélyi egyházkerületi főgondnokok számára ld. Balogh M. – Gergely J.: 

Egyházak az újkori Mo-on. Adattár, i. m. 136. 
2502

 A források és a szakirodalom szóhasználata nem egységes. 
2503

 A protestáns egyházak szervezetére ld.: Balogh M. – Gergely J.: Egyházak az újkori Mo-on. Adattár, i. m. 

109–142. 
2504

 A „lemondás” kifejezés használata pontatlan volt. Az 1885:7. tc. 12. §-a szövegszerűen azt tartalmazta, hogy 

a képviselővé választott és a választást elfogadó zászlóurak, koronaőrök, fiumei kormányzó, főbírók, katolikus 

és görögkeleti főpapok főrendiházi tagsága „megszűnik”. A protestáns egyháziak esetében nem szerepel a 

„megszűnik” kifejezés, de a jogszabálybeli szövegkörnyezet arra utalt, hogy esetükben is erről van szó. A 

törvény a képviselővé választás esetén nem a főrendiházi tagsági jogról lemondó nyilatkozatot, hanem a 

választás és elfogadásának bejelentését írta elő („Minden főrendiházi tag, ki képviselővé választatott, tartozik azt 

igazoltatása után annak megemlítésével, hogy a választást elfogadta-e vagy nem, a főrendiház elnökének 

bejelenteni, ki azt a ház tudomására hozza.”) 
2505

 FI 1884–1887. 3. köt. 195. sz.143. 
2506

 Ogy. almanach 1892–1897. i. m. 216. 

A főrendiházi tagságra jogosult miniszterek többsége már mint képviselő nyerte el tárcáját, vagy ha nem, akkor 

rövidesen képviselői mandátumot vállalt. Br. Fejérváry Géza 1884–1903 közötti hosszú honvédelmi 

minisztersége alatt a főrendiházban választott tagi jogát csak azt követően gyakorolta, hogy az 1892-es 
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kormány bizonyos mértékben előre számolt. Tisza Kálmán miniszterelnök a főrendiház 

reformjára vonatkozó törvényjavaslat indokolásában hangsúlyozta, hogy előnyösnek tekinthető, 

ha örökös jogú főrendiházi tagok és a hitfelekezetek elöljárói a képviselőház tagjaivá válhatnak, 

anélkül, hogy a főrendiházi tagsági jogot e jogcímen végleg elveszítenék. Úgy vélekedett, hogy az 

elöljárók közül különben nem fogadná el a tagságot senki, aki nem akar lemondani arról, hogy 

képviselővé lehessen. 2507 A törvény azon rendelkezése, hogy ha az egyházkerületek „hivatalban 

legidősebb” elöljárói képviselők, helyüket a főrendiházban a hivatali idejük hosszát tekintve a 

sorban utánuk következők foglalják el, azt eredményezte, hogy az 1885 utáni időszak jelentős 

részében a protestáns felekezetek valamennyi világi elöljárója törvényhozói joggal rendelkezett 

(ki a képviselőházba, ki a főrendiházban). Az elöljárók országgyűlési képviselősége miatt a 

„hivatalban legidősebb” kitétel a gyakorlatban elvesztette jelentőségét. 1895-ben Sárkány Sámuel, 

a bányai egyházkerület püspöke, nem egészen öt éves hivatali idejével nyerte el a jogot a 

főrendiházba meghívásra, ugyanakkor Laszkáry Gyula közvetlenül dunáninneni evangélikus 

egyházkerületi felügyelővé megválasztása után meghívást kapott a főrendiházba, mert hivatalban 

idősebb társai (Péchy és Fabiny) országgyűlési képviselők voltak.2508 

 Egy további tényező is a gyakoribb személycserék irányába hatott. Míg a katolikus és az 

ortodox egyház tisztségeknél ritka volt a lemondás,2509 addig a protestáns egyház vezetői esetében 

több esetben került sor erre – igaz, ezt esetenként újraválasztás követette. Bizonyára az 

egyházpolitikai törvényjavaslatokkal kapcsolatos szavazások szoros eredményével függött össze, 

hogy az 1895. október 3-i főrendiházi ülésen a javaslatokat ellenző főrendek közül az egyik 

legtekintélyesebb, gr. Zichy Nándor nehezményezte, hogy habár Zelenka Pálnak a tiszai 

evangélikus püspöki méltóságáról történt lemondása következtében megszűnt főrendiházi tagsága, 

a főrendiház elnöksége nem járt utána, hogy erről hivatalos értesítést kapjon, illetve az igazoló 

bizottság jelentése nem számolt be erről. 2510 Bánffy miniszterelnök úgy reagált, hogy a kormány 

már lépéseket tett az ügyben. A főrendiház elnöke Prónay Dezső egyetemes felügyelőtől adatokat 

kért az egyház elöljáróságában az elmúlt években történt változásokról. Prónay – válasza szerint – 

a változásokról rendszeresen értesítette a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot, Zelenka 

lemondásáról az év szeptember 6-án. Azt is jelezte, hogy Zelenkát időközben újra püspöknek 

választották, és már hivatalába is lépett, de erről még nem érkezett hozzá (ti. Prónayhoz) hivatalos 

jelentés.2511 Zelenka 1905-ben nyert ismét meghívást a főrendiházba, miután Sárkány Sámuel 

bányakerületi püspök agg korára hivatkozva lemondott hivataláról.2512 

 Talán hivatali elődje, Georg Daniel Teutsch (Teutsch György Dániel) (1817–1893) erdélyi 

evangélikus püspöknek a kormányzati egyházpolitikával szemben a főrendiházban is 

megmutatkozó ellenállásával magyarázható, hogy az utódnak, a szintén szász nemzetiségű 

Friedrich Müllernek (Müller Frigyesnek) (1828–1915) a belügyminiszter 1895-ben csak bizonyos 

                                                                                                                                                                                     
képviselőválasztás után lemondott megtámadott mandátumáról. 1896-tól azonban ismét a képviselőházban 

foglalt helyet. Csak a miniszterségről lemondása után, 1903-ban tért vissza a főrendiházba. 1905-ben 

miniszterelnökké kinevezését követően azonban a feszült politikai helyzetben nem bocsátotta képviselőválasztás 

alá személyét, így a „darabontkormány” élén mint főrendiházi tag állt. (Ogy. almanach 1905–1910., i. m. 136.)  

Burián István 1913-ban röviddel király személye körüli miniszterré kinevezése előtt lett a főrendiház kinevezett 

tagja, miniszter korában sem szerzett képviselői mandátumot. 
2507

 A fh. szervezete, i. m. 25.; Mantuano R.: A m. törvényhozás, i. m. 104. 
2508

 FI 1892–1896. 16. köt. 760. sz. 27–28. 

Hasonlóan Radó Kálmán evangélikus főfelügyelő 1889-ben, Zelenka Pál evangélikus püspök 1890-ben. 
2509

 De nem kizárt: Vaszary Kolos pl. 1912 végén lemondott esztergomi érseki méltóságáról. 
2510

 „A méltóságos főrendek és a méltóságos főrendiház nem struccmadár […] a hivatalos és köztudomású 

dolgokról a háznak is tudomással kell bírnia, és ha azok nem jönnek önként ide, azokat az elnökség vagy a 

bizottság evocálni fogja, és ha erről nem nyer tudomást a ház, [a főrendiház bármely tagja] felszólíthatja vagy 

megkérdezheti az elnökséget.” FN 1892–1896. 4. köt. 1895. okt. 3. (90. ülés) 7. 
2511

 FI 1892–1896. 16. köt. 760. sz. 27–28. 
2512

 Ogy. almanach 1906–1910., i. m. 32. 
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késéssel küldte el a királyi meghívólevelet. A főrendiház igazoló bizottsága 1895. október 7-én 

kelt jelentésében Sárkány Sámuel evangélikus püspök, Laszkáry Gyula evangélikus 

egyházkerületi felügyelő mellett Müller meghívását is javasolta, az 1895. október 21-i ülésen, az 

egyházpolitikai javaslatok utolsó jelentős tárgyalási napján azonban még csak Laszkáry és 

Sárkány vehetett részt (az ülés folyamán a szabad vallásgyakorlatra vonatkozó törvényjavaslat 

részletes vitájában mindketten a javaslat mellett szavaztak), mert Müller csak később kapott 

meghívólevelet.2513 

 A nemzetiségi szempont érvényesülését, ugyanakkor a főrendiház igazolóbizottsága 

tevékenységének időnkénti szakszerűtlen voltát egyaránt mutatja az a nézeteltérés, amely Carl 

Wolffnak (Wolff Károly) (1849–1929), az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus (azaz szász) 

országos egyház gondnokának meghívásáról alakult ki.2514 1911 februárjában a főrendiház igazoló 

bizottsága kezdeményezte, hogy a főrendiházban egy evangélikus világi elöljáró üresedésben levő 

helyét2515 kerüljön betöltésre. Az evangélikus egyház egyetemes felügyelőjének, Prónay Dezsőnek 

álláspontja az volt, hogy a hivatalát 1909-től betöltő Véssey Sándor dunántúli felügyelő a 

meghívásra jogosult személy, ezzel szemben az erdélyi szász evangélikus egyház a már 1901-től 

gondnok Wolff meghívásához ragaszkodott, arra hivatkozva, hogy 1899-ben Wolff hivatali előde, 

Albert Arz (Arz Albert) (1833–1901) is meghívást nyert a főrendiházba. A főrendiház igazoló 

bizottsága 1911. március 11-i ülésén azonban úgy foglalt állást, hogy Arz meghívása jogtalan 

volt, mert az igazolóbizottság „tévesen informáltatott a tekintetben, hogy a magyarországi ág. h. 

evang. egyházkerületek egy bizonyos időtartamra, hat évre, az erdélyrészi ág. h. országos egyház 

pedig négy évre választják kerületi felügyelőiket, holott a tény az, hogy a Magyar honi ág. h. 

evang. orsz. egyház a maga egyházkerületi felügyelőit életfogytiglan választja, ellenben a[z] 

erdélyi […] gondnokát 4 évi időtartamra”. A bizottság jelentésében rámutatott, hogy az 1885:7. 

tc.-ben „a főrendiházba meghívandó egyházi méltóságok, illetve főtisztviselők között az 

erdélyrészi ág. h. ev. országos egyháznak gondnoka sehol sincsen felemlítve, mi azért történt, 

mert a törvény csak az életfogytiglan, nem pedig csak bizonyos időtartamra megválasztottakra 

kívánt tekintettel lenni.” 

A bizottság mindamellett a végleges döntést a főrendiház igazoló bíróságára kívánta bízni.2516 A 

főrendiház irataiban nincs nyoma az igazoló bíróság döntésének, ugyanakkor a belügyminiszter 

1911 augusztusában arról értesítette a főrendiház elnökét, hogy Véssey Sándor számára 

kieszközölte és kézbesíttette a királyi meghívólevelet.2517 A Lukács-kormány azonban 

kívánatosnak tartotta, hogy Wolff, aki az erdélyi szászok egyik vezető személyisége, az erdélyi 

szász universitas alelnöke volt, meghívást kapjon a főrendiházba. A Wolffról 1911-ben, udvari 

tanácsossá kinevezését megelőzően készült főispáni jellemzés nemcsak gazdasági és regionális 

közéleti tevékenységének jelentőségét hangsúlyozta (a Nagyszebeni Takarékpénztár igazgatója 

volt, a Szeben megyei és nagyszebeni városi testületek, bizottságok tevékenységében aktívan részt 

vett), hanem politikai szerepét is. Wolff 1881–1887 között a Szász Néppárt országgyűlési 

képviselője volt, és azóta is a párt vezéralakja maradt, és ha „a szászok között mindinkább tért 

                                                           
2513

 A belügyminisztérium csak 1895. november 3-án küldte el meghívólevelét. FI 1892 –1896. 17. köt. 813. sz. 

6. 

Müller a főrendiházban nem szólalt fel, név szerinti szavazásokon nem vett részt. 

Közjogi szempontból mind Teutsch, mind Müller magyarbarát politikusnak számított. Szerepükre a szász 

nemzeti mozgalom és a magyar kormányzat 1890. évi „kiegyezésében” ld. Egry G.: Egy másik kiegyezés, i. m. 

passim. 
2514

 1901-től 1913-ig töltötte be ezt a tisztét. Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái. 14. köt., i. m. 1139. h. 
2515

 FI 1910–1918. 4. köt. 145. sz. 358. 

Ihász Lajos dunántúli felügyelő 1908-ban bekövetkezett halála óta br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő és 

Laszkáry Gyula dunáninneni felügyelő foglalt csak helyet a főrendiházban. 
2516

 FI 1910–1918. 5. köt. 169. sz. 163. 
2517

 FI 1910–1918. 7. köt. 251. sz. 8. 



485 

hódított azon nézet, azon meggyőződés , hogy [innen a szöveg pirossal aláhúzva] hazánk erdélyi 

részeiben a magyarok és szászok kölcsönös támogatásra vannak utalva, akkor ez kiváló 

mértékben az ő érdeme is, mert ő a szászok politikai organisatiójának megteremtője”.2518 1912. 

július 31-én Lukács László miniszterelnök a minisztertanácsi utólagos jóváhagyása reményében 

Wolff személyét az uralkodóhoz élethossziglani taggá kinevezésre terjesztette fel. Indoklásában 

megjegyezte, hogy a kinevezés politikai okokból (azért is) igen kívánatos volna, mert „a szász 

evangélikus egyház a főrendiházban világi elemmel egyáltalában nincs képviselve”. A kinevezés 

rövid úton megtörtént.2519 Wolff a főrendiház ülésein (név szerinti szavazásain) részt vett, de 

nyilvános ülésen sohasem szólt hozzá. 

 Mint a fentebbiekből is kitűnik, a kormány, illetve a főrendiház adatai a protestáns egyházi 

vezetők hivatali idejéről (a változások bejelentésének elmulasztása és a minisztériumi 

nyilvántartás vezetésének hiányosságai miatt) nem voltak naprakészek. Így fordult elő 1910-ben, 

hogy br. Vay Béla elhunytát követően a református egyház főgondnokai közül egy sem volt a 

főrendiházba meghívva, és az evangélikus egyházkerületi felügyelők közül is csak Laszkáry 

Gyula volt tagja a főrendiháznak.2520 Csak 1911 végén született megállapodás a protestáns 

egyházi vezetők új nyilvántartásáról, amely szerint az egyházaknak a kerületi elöljárók 

személyében bekövetkezett változásokról továbbra is a kultuszminiszterhez, egyben – új elemként 

– a főrendiházhoz kell bejelentést intézniük. Utóbbi saját nyilvántartó könyvben rögzítette ezeket, 

és a királyi meghívólevél kieszközlésére a főrendiházi elnök kérte fel a belügyminisztert.2521 A 

Tiszti cím- és névtárban szereplő főrendiházi tagnévsorok szerint 1885-től 1917-ig az évek 

kevesebb mint egyharmadában volt betöltve a protestáns felekezeteknek járó minden főrendiházi 

hely, a többi év többségében 12 vagy 11 elöljáró képviselte az egyházakat. 

 Az, ha egy, a főrendiházban hivatala révén tagságra jogosult protestáns egyházi vezető 

képviselőként kívánt részt venni a törvényhozásban, bizonyos helyzetben a felekezetével való 

konfliktus forrásául is szolgálhatott. A protestáns felekezetek képviselői közül az evangélikus 

főfelügyelőnek speciális helyzete volt a főrendiházban, ha ugyanis képviselői mandátumot vállalt, 

a törvény értelmében a főrendiházban nem lépett felekezeti vezetőtársa a helyébe (ebből 

következően nem volt kérdéses visszakerülése a mandátum letétele vagy lejárta után). Miután br. 

Prónay Dezső egyetemes főfelügyelő 1887-ben függetlenségi programmal képviselői mandátumot 

vállalt, támadások is érték amiatt, hogy nem teljesítette főrendiházi feladatát, ráadásul – bírálói 

szerint – programválasztásával (habár a pártfrakcióba nem lépett be) kivívhatta az uralkodó 

rosszallását. A Prónayval szembeni kritikának a politikai ellentéten kívül nemzetiségi színezete is 

volt. Az egyetemes felügyelőt leginkább a szlovák többségű dunáninneni egyházkerület támadta, 

amely egyébként az egyház központi szervezetének (az országos gyűlés fennhatóságának és az 

egyetemes felügyelő hivatalának) a létjogosultságát kétségbe vonta. Az evangélikus országos 

gyűlés azonban 1891-ben megerősítette Prónayt hivatalában. Prónay ezt követően, 1891-ben már 

nem vállalt képviselőjelöltséget, de a következő évben egyházi tisztéről is lemondott.2522 Szerencs 

                                                           
2518

 A Korányi Frigyes miniszteri tanácsosnak címzett, Nagyszeben, 1911. január 1-ji keltezésű levél (1912-

4617-ME VIII/1.) lelőhelye: MOL K 26 1918-III-455., 1164. cs. 

Wolf egy másik, feltehetően a főrendiházi taggá kinevezésére vonatkozó előterjesztéshez előmunkálatként 

készített életrajzában pedig ez olvasható: „a szászság kebelében itt-ott felbukkanó (politikai) zöld áramlattal 

szemben, mindig a mérsékelt, az állam törvényeihez simuló ún. fekete irányzatnak tántoríthatatlan előharcosa. 

Intact jellem s városának polgárai részéről nemzetiségi különbség nélkül, közmegbecsülésben részesül.” Uo. 
2519

 1913-4617-ME I, lelőhelye: MOL K 26 1918-III-455., 1164. cs 
2520

 Gr. Csáky Albin főrendiházi elnöke átirata gr. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnöknek mint 

belügyminiszternek. 1910. nov. 17. (Fogalmazvány). MOL K 3 1910-384., 55. cs. 
2521

 Ifj. gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter átirata gr. Csáky Albin főrendiházi elnöknek. 1911. 

nov. 23. MOL K 3 1911-492., 55. cs. 1. t. 
2522

 Prónay földadója elérte az előírt összeget, ennélfogva az egyetemes felügyelőségről való lemondását 

követően a főrendiházban örökös jogon is gyakorolhatta tagságát. 
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János, és az ő nyomán Mantuano Rezső azt írta, hogy az 1891−1894 folyamán Budapesten tartott 

evangélikus zsinat Prónay képviselővé választásában és e választás elfogadásában az egyházra 

nézve sérelmet látott, és annak kifejezést is adott.2523 A zsinat történetét feldolgozó Thébusz 

József leírása szerint azonban a felszólalók marasztalták Prónayt, az egyetemes gyűlés lemondását 

pedig csak annak kijelentése mellett volt hajlandó tudomásul venni, hogy az új felügyelő 

választására majd csak a zsinati törvények szentesítése után kerül sor. 1891-ben a zsinat által, 

Prónay hathatós közreműködésével hozott egyházi törvények annak becikkelyezését jelentették, 

hogy a magyarországi evangélikus egyház fő fóruma az egyetemes gyűlés, amelynek határozatait 

az egyházkerületek végrehajtani tartoztak, s e törvények egyben szabályozták az egyetemes 

felügyelői állás jog- és hatáskörét is. Prónay lemondásával kívánta elejét venni a gyanúsításnak, 

hogy az egyetemes felügyelő jogkörét (amelyet ekkor már tíz éve ő töltött be) a maga személye 

számára állapította volna meg. Prónayt 1893 októberében ismételten megválasztották egyetemes 

felügyelőnek. Az 1891–1894. évi zsinaton az evangélikus egyházon belüli nemzeti ellentétekből a 

magyarok kerültek ki győztesen: az új egyházi alkotmány mellett ezt bizonyította az is, hogy a 

zsinat a szlovákok befolyásának ellensúlyozására átalakította az egyházkerületi határokat. 2524 

A főrendiházban egyébként az ex officio evangélikus egyházi tagok kívül felekezetük több 

befolyásos tagja is helyet foglalt helyet más jogon, így a zsinat idején Szontagh Pál (1820–1904) 

kinevezett tag, br. Podmaniczky Géza (1839–1903) örökös tag (felesége, gr. Degenfeld Berta 

Tisza Kálmán feleségének nővére volt). Az evangélikusok súlyát a politikai életben jelezte, hogy 

a fent említett budapesti zsinat világi elnöke Péchy Tamás képviselőházi elnök (1880–1892) 

volt.2525 

 Előfordult az is, hogy a protestáns egyházi vezető tagsági joga hirtelen fontossá vált. 

Miután br. Bánffy Dezső 1899-ben leköszönt a miniszterelnökségről, lemondott képviselői 

mandátumáról is. A főrendiházba mint az 1885-ben választott harminc tag egyike visszatérhetett, 

és ezen kívül immár a főudvarmesteri méltóságot elnyerve is tagsági joggal rendelkezett, de 

ragaszkodott református főgondnokság hivatali ideje révén őt megillető tagsági joghoz is. A 

kormány elismerte főgondnoki jogcímét a meghívásra, de királyi meghívólevelet nem kapott, a 

miniszterelnök következő indoklása alapján: „[a református egyház] hivatalban legidősebb három 

főgondnoka ez idő szerint báró Bánffy Dezső m. kir. főudvarmester, báró Vay Béla a főrendiház 

alelnöke és gróf Degenfeld-Schonburg József, Hajdú vármegye és Debrecen szab. kir. város 

főispánja lévén, miután az első helyen megnevezett mint választott tag, a második és harmadik 

helyen megnevezettek pedig mint a főrendiház örökös jogú tagjai kegyelmes királyi 

meghívólevéllel a főrendiházba már meghívattak, részökre az 1891. évi március hó 14-én tartott 

minisztertanácsban hozott határozat 2. pontja értelmében újabb kegyelmes királyi meghívólevél 

kieszközlése nem szükséges”.2526 

 Tisza Kálmán 1901 októberének elején régi választókerületében, Nagyváradon vereséget 

szenvedett,2527 Ferenc József azonban kijelentette, hogy kívánatos volna, ha Tisza tagja lenne az 

országgyűlésnek. Széll Kálmán miniszterelnök viszont nem tudott (ellenzéki gyanú szerint nem is 

akart) azonnal más, biztos megválasztással kecsegtető választókerületet biztosítani (és állítólag 

                                                           
2523

 A fh. szervezete, i. m. 25.; Mantuano R.: A m. törvényhozás, i. m. 104. 
2524

 Thébusz J.: Az 1891–94-iki evangélikus zsinat, i. m. 364–367., 480. 
2525

 Prónay nem vállalta a világi elnökséget, nehogy politikai szimpátiája a zsinati törvények kormány általi 

szentesítését késleltessék, továbbá hogy szabadabban nyilváníthasson véleményt a tanácskozások során. Thébusz 

J.: Az 1891–94-iki evangélikus zsinat, i. m. 56. 

Az evangélikussal csaknem egy időben tartott református zsinat elnöke br. Vay Miklós tiszáninneni főgondnok, 

főrendiházi elnök volt 
2526

 Széll Kálmán miniszterelnök átirata gr. Károlyi Tibor főrendiházi elnöknek. 1899. máj. 19. FI 1896–1901. 

12. köt. 569. sz. 293. 
2527

 Kozári M.: Tisza K., i. m. 537. 
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felrótta Tiszának: miért nem jelezte neki, hogy kétséges nagyváradi megválasztása).2528 Ilyen 

körülmények között Tisza Kálmán lépéseket tett arra nézve, hogy egyházi hivatala révén a 

főrendiház tagja legyen.2529 1901. november 7-én levelet intézett gr. Csáky Albin főrendiházi 

elnökhöz, amelyhez csatolta 1885-ben kapott királyi meghívólevelét (ezzel bizonyította, hogy már 

akkor a hivatalban legidősebb főgondnokok egyike volt) és kérte, hogy mivel egy református 

főgondnoki hely a főrendiházban „vagy már üresedésben van, vagy mielőbb abba jön”, ezért az 

elnök „méltóztassék […] a szabályszerű intézkedések megtétele útján ezen helyet a törvény 

értelmében […] [Tisza által] betöltöttnek, illetőleg betöltendőnek kimondani”.2530 1901 ősze azon 

időszakok egyike volt, amikor a főrendiházban a református főgondnokok számára fenntartott 

mindhárom hely be volt töltve (br. Bánffy Dezső, br. Vay Béla és gr. Degenfeld-Schonburg József 

által).2531 Tisza azzal kívánt a főrendiházi tagságra jogot szerezni, hogy 1901. október végén 

Degenfeld-Schonburg József, a tiszántúli egyházkerület főgondnoka (Tisza Kálmán feleségének 

unokatestvére) lemondott az egyházi hivatala jogcímén őt megillető tagsági jogról, és a jövőben 

örökös tagként kívánta tagsági jogát gyakorolni.2532 Degenfeld eljárása jogilag vitatható volt, az 

1885:7. tc. ugyanis nem adta meg a méltóság és hivatal alapján tagok számára a tagsági jogról 

lemondás lehetőségét, csak azt mondta ki, hogy megszűnik tagsági joguk, „ha akár önkéntes 

lemondás, akár törvényszerű fegyelmi vagy bírói eljárás alapján megszűnik az illető méltóságot 

vagy hivatalt viselni [kiemelés: TBV]” (1885:7. tc. 10. §), vagyis Degenfeldnek a 

főgondnokságról kellett volna lemondania ahhoz, hogy helyette Tisza lehessen főrendiházi tag.2533 

Ennek ellenére, úgy tűnik, a főrendiház elnöke nem emelt kifogást az eljárás ellen. Csáky 

november végén arról tájékoztatta Tisza Kálmánt, hogy megkereste a belügyminisztert, hogy a 

lemondás folytán megüresedett hely „a hivatalban következő koridősb főgondnokával leendő 

betöltése iránt intézkedjék”.2534 A protestáns felekezeti sajtó pozitívan fogadta Degenfeld 

„lemondásának” hírét, ám ismét megszólaltak a főrendiházi képviselet mértékével elégedetlen 

hangok is. Mint a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1901 novemberének elején beszámolt róla, „a 

Magyar Szó azt a kérdést vetette fel f. hó elsejei számában, hogy ama gondnokaink, akik nemcsak 

főgondnokságuknál, hanem egyéb jogcímeiknél fogva is tagjai a főrendiháznak, miért nem 

                                                           
2528

 [Ady Endre]: A hétről. (Eredeti megjelenése: Nagyváradi Napló 1901. okt. 13.); [Ady Endre]: Alamizsna 

Tisza Kálmánnak. Széll úr komédiája. (Eredeti megjelenése: Nagyváradi Napló 1901. okt. 17.). In: Ady Endre 

összes prózai műve. [Elektronikus dokumentum].  
2529

 Szentpéteri Kun Béla Tisza István és a református egyház című tanulmányában a következőképpen ír a Tisza 

családnak a református egyházban betöltött pozícióiról: 

„Az apai nagyapa [Tisza Lajos] az otthon vidékének egyházi ügyeit intézte, s halála után hivatalát az apa vette 

át; az anyai nagyapa [Degenfeld Imre] a magyar reformátusok felét magába foglaló, nagyterületű tiszántúli 

egyházkerület magasztalt főgondnoka, ugyane méltóságot tölti be 1867 óta másik egyházkerületben az apa 

[Tisza Kálmán] is, van idő, amikor az öt magyar református egyházkerület közül egyszerre háromban főgondnok 

a három Tisza-testvér [Tisza Kálmán, öccse, Lajos és bátyja. László]. A noblesse oblige szabályát, amelyet, mint 

a közérdekű munkára kényszerítőt említ egyik ifjúkori levelében, Tisza István az egyházi téren fokozott 

mértékben látta maga előtt.” Szentpéteri Kun B.: Tisza I. és a református egyh., i. m. 132. 
2530

 Tisza Kálmán levele gr. Csáky Albin főrendiházi elnöknek. Bp., 1901. nov. 7. Szám nélkül. MOL K 3 1901-

892., 40. cs. 
2531

 Bánffy zászlósúrként és választott tagként, Vay és Degenfeld cenzust teljesítő örökös tagként is tagsági 

joggal rendelkezett. FI 1901–1905. 1. köt. 7. sz. 18., 23., 24. 
2532

 FI 1901–1905. 1. köt. 20. sz. 45. 

Ferenc József Tisza Kálmán öccsének, Tisza Lajosnak grófi méltóságát 1897-ben annak unokaöccseire, Istvánra, 

Lajosra és Kálmánra Tisza Lajos főrendiházi örökös tagsági jogával együtt ruházta át, de a fiúk apjára nem 

terjedt ki az adomány. 
2533

 A főrendiházi elnök 1901 novemberének elején még arra hivatkozva kérte a belügyminisztert, hogy 

Degenfeld helyett a hivatalban legidősebb főgondnok részére királyi meghívólevelet eszközöljön ki, hogy a 

tiszántúli egyházkerületi főgondnoka tisztségéről lemondott. Gr. Csáky Albin főrendiházi elnök levele Széll 

Kálmán belügyminiszternek. 1901. nov. 3. (Fogalmazvány). (A szöveg elküldésének dátuma is feltüntetve: 1901. 

nov. 20.) MOL K 3 1901-718., 40. cs. 
2534

 Gr. Csáky Albin főrendiházi elnök levele Tisza Kálmánnak. 1901. nov. 20. MOL K 3 1901-892., 40. cs. 
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követik gróf Degenfeld József példáját, és miért nem teszik lehetővé, hogy protestáns 

főgondnokaink közül minél többen bejuthassanak a főrendiházba? Folyó hó 3-diki számában 

pedig dr. Kardos Samu, ugyancsak a főrendiházról szólván, a törvényben kimondott 

egyenlőséggel és viszonossággal teljes ellentétben állónak mutatja fel azt, hogy míg a r. kath., gör. 

kath. és görög keleti egyházak összes érsekei és megyés püspökei ex officio tagjai a 

főrendiháznak, eddig a prot. egyházak részéről csak 3–3 hivatalára legidősebb püspök és 

főgondnok foglal benne helyet. – Bizony ez egyáltalában nem harmonizál az egyenlőség és 

viszonosság törvényével, és egyikét képezi ama sérelmeinknek, amelyeknek orvoslását kell 

követelnünk. Sürgetnünk kellene a főrendiház reformját s keresztül kellene benne vitetnünk a 

teljes egyenlőséget és viszonosságot. Amíg pedig ez megtörténhetik, valóban kívánatos, hogy 

többféle jogcímen is főrend főgondnokaink töröltessék magokat a névsorból mint főgondnokok és 

nyújtsanak módot arra, hogy főgondnokaink minél nagyobb számmal foglalhassanak helyet a 

főrendiházban.”2535 Habár 1902. január 10-én a belügyminiszter arról értesíttette a főrendiház 

elnökét, hogy Tisza Kálmán dunántúli református főgondnok részére a királyi meghívólevelet 

kieszközölte és kézbesíttette,2536 Tisza a főrendiházban sohasem gyakorolta tagsági jogát. Széll 

Kálmán, valószínűleg a sajtóban megjelent gyanúsítást is cáfolandó, 1902 januárjában 

mandátumhoz segítette őt. Tisza pótválasztáson az abrudbányai választókerületben, ahol az állami 

birtokok és aranybányák alkalmazottainak szavazata révén biztos volt a kormánypárti jelölt 

győzelme, szerzett képviselői mandátumot.2537 A képviselőház munkájában már nem vett részt, 

két hónappal képviselővé megválasztását követően elhunyt. Főrendiházi tagsága elismeréséért 

folyamodásának esete egyik példája annak, hogy a főrendiházi tagság hogyan válhatott a 

törvényhozási tagság tekintetében a képviselői mandátum „szurrogátumává”. Degenfeld-

Schonburg megürült helye egyébként évekig nem került betöltésre, és miután Bánffy Dezső 1904-

ben mandátumot szerezve visszatért a képviselőházi politizáláshoz, br. Vay Béla egyedül maradt 

és csak 1905-ben került a tagok közé Hegedüs Sándor (akit Tisza Kálmán halála után, 1902-ben 

választottak meg a dunántúli református egyházkerület főgondnokává).2538 

 

 

  

                                                           
2535

 A protestáns egyházak képviselői a főrendiházban. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1901. (42. évf.) nov. 

10. (45. sz.) 717–718. 

A Magyar Szó 1900 és 1914 között megjelent protestáns sajtóorgánum volt, amely a „magyaros, radikális irány 

és protestáns szellem” védelmezőjeként lépett fel. A Konvent demokratizálását és a hagyományok fenntartását 

egyszerre követelő református lelkipásztorok szócsövének tekintette magát. Az újság 1901-ben Tisza István 

szemére vetette, hogy halmozza a politikai és a vallási tisztségeket. Montety, H. de: Félreértésekből politika?, i. 

m. 58. 
2536

 FI 1901–1915. 1. köt. 41. sz. 78. 
2537

 Kozári M.: Tisza K., i. m. 537. 

A képviselőház 1902. január 18-i ülésén mutatta be az elnök Tisza képviselői megbízólevelét. Ady Endre két 

nappal korábbi keltezésű cikkében fejezte ki örömét a Nagyváradi Napló hasábjain Tisza megválasztásának híre 

felett. (KN 1901–1915. 1. köt. 1902. jan. 18. (33. ülés) 23.; [Ady Endre]: Tisza Kálmán képviselő. In: Ady Endre 

összes prózai műve. [Elektronikus dokumentum].) 
2538

 Hegedüs 1902 márciusának elejéig volt kereskedelemügyi miniszter, főgondnokká megválasztásakor 

tárcájáról már lemondott, képviselői mandátumát azonban az országgyűlési ciklus végéig, 1905 elejéig 

megőrizte. Ogy. almanach 1906–1910., i. m. 10.; KI 1901–1905. 36. köt. 730. sz. 237.; FI 1901–1905. 16. köt. 

472. sz. 347.; FN 1905–1906. 1905. jún. 21. (6. ülés) 29. (első említése a főrendiház tagjai között a főrendiház 

nyomtatványaiban) 
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17. A főrendiház horvátországi tagjai 

A szábor küldöttei 

Magyarország társországai felsőházi képviseletének előzményei a rendi korszakra nyúltak vissza. 

Az 1625:61. tc. kimondta, hogy a szlavónországi2539 követek közül „egynek a mágnások között 

szavazata legyen”. Habár ez a törvény hatályban maradt, a horvátországi követ nem jelent meg 

1848−1849-ben a politikai helyzet, majd 1861-ben és 1865-ben a közigazgatási változások 

következtében a főrendiházban. Az 1868:30. tc. 36. §-a kimondta, hogy Horvátország a száborból 

a közös országgyűlés képviselőházába 29, főrendiházába két képviselőt küld. A horvát-szlavón 

határőrvidék Horvátországba kebelezése folytán az 1873:34. tc. 1. §-a a képviselőházba küldendő 

horvát2540 képviselők számát öt, majd az 1881:15. tc. 2. §-a további hat fővel, összesen 40 

képviselőre emelte. Utóbbi törvény a horvátországi képviselők számát a főrendiházban háromra 

növelte. Az 1881-es törvény intézkedései az inkorporáció megvalósulását követően (a 

gyakorlatban 1884 októberével) léptek érvénybe. Az 1868:30. tc. 34. §-nak megfelelően a közös 

országgyűlésbe választott képviselők megbízatása alapvetően a közös törvényhozás országgyűlési 

ciklusa végéig tartott. Abban az esetben, ha az uralkodó a szábort időközben feloszlatta, a szábor 

küldöttei tagjai maradnak a közös országgyűlésnek mindaddig, amíg az újonnan egybehívott 

horvát országgyűlés új képviselőket választott. 

A főrendiház reformja nem érintette a horvátországi képviselők részvételét, sőt az 1885:7. tc. 9. §-

a kifejezetten hangsúlyozta, hogy a szábor küldötteinek az 1868:30. tc. 59. §-ban megfogalmazott 

lehetősége, hogy horvátul szóljanak hozzá a közös országgyűlésen (és a közösügyi 

bizottságban,2541 amelynek három horvát tagja volt a képviselőházból és egy a főrendiházból)2542, 

továbbra is fennmarad. 

Az 1868−1918 közötti időszakban a szábor 22 küldöttet delegált a főrendiházba. Az 

országgyűlési almanachban szereplő életrajzaik és a főrendiházi naplóban olvasható felszólalásaik 

alapján megállapítható, hogy valamennyien elfogadták a horvát–magyar államközösséget, 

többségükben támogatták is. Kivételt talán csak Bartol Smaić (Bartol Zmajić, Smaich/Smaics 

Bertalan) képezett.2543 

A változó politikai körülményekhez alkalmazkodást példázza egyes horvát képviselők politikai 

rendszereken átívelő hivatali pályája. Svetozar Kušević (Kussevich Szvetozár) 1881-től 

                                                           
2539

 Szlavónország alatt a 16. századtól a Dráva-Száva közötti, a horvát bán fennhatósága alatt álló területet 

értették. Holub József és Szijártó M. István kutatásai alapján azonban a törvényben Dalmát-, Horvát- és 

Szlavónország együttes, a horvát tartománygyűlés által a magyar országgyűlésre delegált követeiről van szó. 

Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 49., 429. 
2540

 Az egyszerűség kedvéért így nevezzük a horvát országgyűlés által a magyar törvényhozásba delegált 

tagokat, függetlenül nemzetiségi hovatartozásuktól. 
2541

 Az 1848:5. tc. 3. §-a kimondta, hogy országgyűlési képviselővé csak az választható, aki a törvény azon 

rendeletének, hogy a törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes. Ezt a rendelkezést az 1874:33. tc. 

13. §-a is fenntartotta, az 1885:7. tc. 9. §-a pedig a főrendiház tagjainak vonatkozásában is kimondta, fenntartva 

az 1868:30. tc. 39. § hatályát. Ferdinandy Géza 1902-ben megjelent közjogi összefoglalásában a 

következőképpen hozta összhangba a törvényhozás magyar nyelvűségére és a horvát nyelvű felszólalások 

megengedésére vonatkozó jogszabályok magyarázatát: a horvátországi képviselők felszólalhatnak horvátul a 

magyar országgyűlésben, de csak akkor lehetnek tagjai a magyar törvényhozásnak, ha annyira tudnak magyarul, 

hogy a tanácskozást megértik. Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 540. 
2542

 1868:30. tc. 41. § 
2543

 Smaić Buccari kikötőváros és kerülete (egy 1847-es titkosrendőri jelentés szerint „teljesen kormányhű”) 

követe volt az 1843−1844 és az 1847−1848. évi magyar országgyűlésen. 1848 júniusában Szemere Bertalan 

belügyminisztertől nyert kinevezéssel lett Buccari alkapitánya. A provizórium időszakában a horvát fennhatóság 

alatt álló Fiume megye főispánjaként és a kikötő polgári kapitányaként azonban már magyarellenességéről vált 

ismertté. Az 1866. évi horvát–magyar tárgyalásokon a horvát regnikoláris bizottságban az Ausztriával reáluniót 

kívánó Önálló [Horvát] Nemzeti Párt tagjaként vett részt. 1867 áprilisában Ferenc József leváltotta, Fiume 

megye és város királyi biztosává Cseh Edét nevezte ki. Smaić 1872-től 1887-ben bekövetkezett haláláig a 

szábor küldötte volt a főrendiházban. Pálmány B.: A reformkori magyar. 2. köt., i. m. 1454−1455. 
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negyedévszázadon át volt a szábor küldötte a főrendiházban. A szerb kereskedőcsaládból 

származó politikus pályája kezdetén, 1847-ben Pozsega város követe volt a pozsonyi 

országgyűlésen. 1848 áprilisában Deák Ferenc az igazságügy-minisztérium fogalmazójává 

nevezte ki, júniusban Pozsega város képviselőjévé választották a száborban, tagja volt a szábor 

határozatait és folyamodványait Jellačić és Rajačić vezetésével Bécsbe vivő küldöttségnek. Az év 

végén a bécsi államminisztérium fogalmazói karában dolgozott, 1849−1850-ben a horvát-szlavón 

szervezőbizottság titkára volt, 1851-től Zágráb megye tanácsnoka, 1854-től az ekkor létrehozott 

zágrábi helytartóságon titkár és referens, továbbá miniszteri biztos volt a zágrábi kereskedelmi és 

iparkamaránál. A provizórium beköszöntével, 1861-ben a horvát helytartóságon tanácsos lett, 

majd Szerém megye főispánja. Főispáni tisztét a kiegyezést követően is, egészen 1874-ig 

megtarthatta az időközben a horvát–magyar unió hívévé vált politikus. 1862-ben osztrák, 1880-

ban magyar nemességet nyert. Az 1887-ben megjelent országgyűlési almanachban a Horvát 

Nemzeti Párt alelnökeként, Khuen-Héderváry bán támogatójaként szerepelt.2544 A politikai 

rendszerváltozásokon keresztül töretlen karrier másik példája Antun Mihalović (Mihalovich 

Antal) pályája. Mihalovićot, akit a szábor 1914-ben a főrendiházba választott, IV. Károly 1917 

júniusában horvát bánná nevezte ki, de tisztét a zágrábi Nemzeti Tanácstól nyert kinevezése 

alapján a Monarchia felbomlása után, a Szlovén–Horvát–Szerb Állam, sőt rövid ideig, 1919 

elejéig ennek a Szerb Királysághoz csatlakozását követően is gyakorolta. 

Egy további jövendő bán is helyet foglalt a szábor által a főrendiházba küldött képviselők 

körében: gr. Ladislav Pejačević (Pejachevics László). Pejačević, akit a szábor 1868-tól a 

képviselőházba, majd 1878-ban a főrendházba delegált, 1880-ban lett horvát bán. Pejačević 

megürült helyére a főrendiházba a szábor azt a Ferdinand Inkeyt (br. Inkey Nándort) választotta 

meg, aki előzőleg (1868-tól és az 1870-es évek folyamán) már több alkalommal volt a szábor 

küldötte a magyar országgyűlésen. Inkey a főrendiháznak örökös jogon is tagja volt (és maradt 

1885 után is), és Pejačević lemondásakor, 1883-ban a báni hivatalra esélyes jelöltként szerepelt 

(de végül Khuen-Héderváry Károly nyerte el a tisztséget).2545 

A horvát tagok között nem csak leendő vagy potenciális, hanem hivataláról leköszönt bánt is 

találunk. Br. Ivan Škrlec (Skerlec Iván), Mihalović elődje volt a báni poszton (1913−1917 között), 

és utódja lett a főrendiházban mint a szábor által küldött képviselő. A horvát országgyűlés által a 

főrendiházba küldött képviselők között fel-feltűntek a báni kormány volt vagy hivatalban levő 

osztályfőnökei is (az előbbire példa br. Jovan Živković (Zsivkovics János), az utóbbira Milan 

Amruš (Amrus Emil) és Levin Chavrik). Ugyanakkor politikai vagy kormányzati szerepet nem 

játszó földbirtokosokat is találunk a horvát tagok között, ők általában személyes jogon (nem 

választással, népképviselőként) kerültek be a száborba (gr. Draskovich Tivadar, gr. Keglevich 

Oszkár, gr. Normann-Ehrenfels Rudolf). Több példát találunk arra, hogy a szábor által a 

főrendiházba küldött képviselő korábban a képviselőházba delegált tagok közül került ki. Egy-egy 

ciklusban már nyugalomba vonult, magas rangú katonák is vállaltak főrendiházi tagságot (1875-

ben gr. Nugent Artúr ezredes, 1906-ban Juraj Tomičić (Tomicic [!] György) nyugalmazott 

altábornagy). 

A főrendiházba delegált horvát képviselők többsége nemesi származású vagy nemességet nyert 

személy volt. Közülük kilencnek magyar főnemesi címe volt. Az 1910−1911-ben a szábor által a 
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 Ogy. almanach 1887., i. m. 86−87. 

Pálmány Béla szerint „mint virilista tagja volt a főrendiháznak”. (Pálmány B.: A reformkori magyar. 2. köt., i. m. 

1399.) A szábornak valóban virilis tagja volt, de a magyar országgyűlésre választás útján került, „virilisként” 

(örökös tagon adócenzust teljesítve) nem volt (nem lévén magyar főnemes, nem is lehetett) tagja a magyar 

országgyűlésnek. 
2545

 A horvát országgyűlés küldötteként gyakorolt főrendiházi tagsági joga 1890-ben azáltal szűnt meg, hogy 

lemondott száborbeli képviselői mandátumáról. FN 1887−1892. 4. köt. 1890. dec. 18. (59. ülés) 6. 

1890. november 5-i lemondását követően hamarosan, november 23-án elhunyt. 
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főrendiházba delegált Normann-Ehrenfels Rudolf (Rezső) főnemesi ragja volt a legfrissebb, a 

pomerániai eredetű nemesi családból származó nagybirtokos 1896-ban nyert örökös tagsági joggal 

összekötve magyar grófi címet.2546 Rajta és Inkeyn kívül még további két horvát képviselő volt 

cenzust teljesítésével örökös jogon is tagja a főrendiháznak. 

Töredékes információkkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a szábor által választott 

tagok ténylegesen megjelentek-e a főrendiházban. Az 1868-ban delegált első küldöttek közül br. 

Inkey személyesen olvasta fel megbízólevelét a főrendiházban, társáról, Petar Maljevacról 

(Maljevác Péterről) azonban a főrendiház naplójából és irataiból nem derül ki, hogy személyesen 

adta-e át megbízólevelét a főrendiház elnökének vagy levélben juttatta el hozzá. Az igazoló 

bizottság által összeállított névsorok alapján az 1869−1884 közötti időszakban a horvát főrendi 

képviselők mindegyike bemutatta, illetve beküldte megbízólevelét az országgyűlési ciklus elején. 

Ez azonban nem jelentette feltétlenül azt, hogy valóban részt is vettek az üléseken. Előfordult, 

hogy a horvát képviselők közül egyik sem volt jelen a tárgyalásokon, például azután, hogy 1870 

júniusában Maljevac családi körülményekre hivatkozva távozott, rövidesen Inkey is szabadságot 

kért.2547 A horvát képviselők tüntetésszerű távol maradására az ülésekről, mint ezt a 

képviselőházban tették például 1883 októberében,2548 a főrendiházban 1907-ben találunk példát 

(erre az alábbiakban még kitérünk). A főrendiházi reformot követően átalakult az igazolási eljárás. 

A szábor által küldött tagok neve a főrendiházi névjegyzékébe akkor került be, amikor a horvát 

országgyűlésnek a képviselők küldötté megválasztásáról értesítő átirata a főrendiház elnökéhez 

megérkezett. A szábor 1890-től az átirathoz csatolva megküldte a megbízólevelet is, vagyis azt a 

horvátországi képviselő nem maga adta át. Így az 1885 utáni időszakra vonatkozóan még kevésbé 

tudjuk megállapítani, hogy a szábor képviselői részt vettek-e ténylegesen az üléseken. 

A főrendiház bizottságaiban szokásjog alapján két, később egy helyet horvát képviselők részére 

tartottak fenn.2549 A delegáció esetében az 1868:30. tc. 41. §-a elő is írta, hogy „Horvát-

Szlavónországok képviselői közül a képviselőház részéről négy, s a főrendiház részéről egy tag 

választassék”. Megjegyezzük, hogy a főrendiház az első választáskor, 1868-ban nem a törvénynek 

megfelelően járt el, amikor Mirko Bogovićot (Bogovics Imrét), aki zágrábi főispánként volt tag 

(és nem a szábor küldötteként), választotta meg a közösügyi bizottságba.2550 A későbbiek 

folyamán a delegáció egy főrendiházi horvát tagja (és egy póttagja) azonban már a szábor 

küldöttei közül került ki; tudjuk ugyanakkor, hogy a bizottsági taggá választás, illetőleg annak 

elfogadása nem feltétlenül jelentett részvételt a bizottság munkájában. 

A bizottságok elnökei és jegyzői között, akiknek jelen kellett lenniük a bizottsági üléseken és a 

bizottsági jelentések plenáris tárgyalásán, nem találtunk a szábor által küldött képviselőt. 

 

A felszólaló szábor-küldöttek és felszólalásaik 

Ha a horvát képviselők főrendiházi aktivitásáról a plenáris üléseken való felszólalásaik alapján 

próbáluk képet kapni, azt láthatjuk, hogy a fél évszázad alatt a szábor által a főrendiházba küldött 

tagok közül mindössze hatan szólaltak fel, ők is legfeljebb két-három alkalommal. 
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 1806-ban elnyert württembergi grófi méltóságának honosítását Normann-Ehrenfels Rudolf és fivére, Gusztáv 

maga kezdeményezte. A család nagy terjedelmű horvátországi birtokállománya (Rudolf 22.000, Gusztáv 12.000 

forint földadót fizetett) anyjuk, Hilleprand-Prandau Marianna (özvegy Zichy Pálné) révén került a családba. A 

miniszterelnöki felterjesztés megtalálható: MOL K 26 1896-3969., 371. cs. 
2547

 FN 1869−1872. 1. köt. 1870. jún. 23. (64. ülés) 326. 
2548

 KN 1881−1884. 13. köt. 1881. okt. 8. (258. ülés) 43. 
2549

 FN 1865−1868. 1. köt. 1868. dec. 3. (128. ülés) 577.; FN 1875−1878. 1. köt. 1875. szept.1. (10. ülés) 10.; 

FN 1884−1887. 1. köt. 1884. okt. 20. (8. ülés) 27. 
2550

 FN 1865−1868. 1. köt. 1868. nov. 25. (124. ülés) 524.  



492 

Passzivitásukban (más tényezők mellett) szerepet játszhatott hiányos nyelvtudásuk is.2551 Mint 

említettük, a törvények lehetővé tették, hogy a szábor küldöttei horvátul szóljanak hozzá, ők 

többnyire mégis magyarul szólaltak fel. Juraj Tomičić 1907. júliusi felszólalása elején kijelentette, 

hogy bár mint horvát képviselő fenntartja magának a jogot, hogy anyanyelvén szóljon, de tudván, 

hogy ez esetben a háznak csak kevés tagja értené meg, magyarul mondja el a beszédét.2552 Néhány 

nappal korábban a képviselőházban Kossuth Ferenc közlekedésügyi miniszter kárhoztatta a horvát 

képviselőket horvát nyelvű felszólalásaikért. Kossuth rámutatott, hogy azzal, hogy a szábor 

küldöttei a vasúti rendtartás vitájában kizárólag horvát nyelven hajlandóak hozzászólni, amit a ház 

többsége nem ért, nyilvánvalóvá teszik fellépésük obstrukciós célzatát.2553 Tomičić nyilván erre 

reagált a főrendiházban, amikor hangsúlyozta jogát a horvát nyelvű felszólaláshoz, ugyanakkor 

azzal, hogy ő magyarul beszélt, el is határolódott a képviselőházi társainak tulajdonított 

szándéktól. 

Tomičić2554 és korábban egy másik horvát képviselő, Živković2555 is mentegetőzött elégtelen 

magyar nyelvtudása miatt. Kivételes esetekben azonban horvát beszéd is hallható volt a 

főrendiházban. Közjogi jelentősége volt annak, hogy Inkey Nándor a 1868-ban főrendiházat 

köszöntő, első felszólalását horvát nyelven kezdte, megbízólevelét is eredeti (horvát) nyelven 

olvasta fel. Ezután azonban beszéde lényegét magyarul is megismételte, és felszólalását is ezen a 

nyelven fejezte be. A horvát nyelvű beszédek horvátul kerültek be a főrendiházi naplóba, de 

mellettük általában hasábosan magyar fordításuk is szerepelt.2556 Előfordult azonban az is, 1914 

februárjában Antun Mihalović felszólalása esetében, hogy a Főrendiházi napló nem őrizte meg a 

beszéd horvát nyelvű bevezető szavait.2557 

A horvát képviselők felszólalásaikban Horvátország társországi helyzetéhez, autonóm 

jogaihoz és az ország gazdasági fejlődéshez kapcsolódó kérdésekkel foglalkoztak. A felszólalások 

hangneme általában mérsékelt volt (kivéve 1907−1908-ban), a képviselők igyekeztek 

közvetítőként fellépni a horvát elégedetlenek és a magyar kormány között. 1870-ben Petar 

Maljevac, aki ebben az időben Pozsega megye főispánja is volt, az alföld−fiumei vasút 

eszék−sziszek−károlyvárosi vonalrészére vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása során felszólalva 

támogatásáról biztosította a kormány javaslatát, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a kormány 

ehhez kapcsolódóan tervbe veszi a lippik−pakráci vasúti szárnyvonal kiépítését is.2558  

Inkey az 1872. évi válaszfelirati vitában szólalt fel. A főrendiház feliratában a Dalmácia 

visszacsatolására vonatkozó igénynek a javaslatban szereplőnél határozottabb megfogalmazást 

kívánt adni, és egyben kifejezni, hogy az 1868:30. tc. kimondja, hogy Dalmácia Horvátországhoz 

tartozik, és ezáltal a szent korona kiegészítő részét képezi. Smaić ennél tovább ment, azt kívánta, 

a felirat expressis verbis mondja ki, hogy Horvát- és Szlavónország által van a Magyar Szent 

Koronának joga Dalmácia visszacsatolására. Smaić javaslatát általános elutasítás fogadta. Id. Vay 
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 Az 1914-től a főrendiház tagjai közé tartozó, szerb származású Bogdan Medaković (Medakovics Bogdán) 

feltételezhetően távolmaradt az ülésekről, de nemcsak azért, mert a magyar nyelvet „igen gyengén” beszélte (KN 

1906–1910 1. köt. 1906. jún. 8. (13. ülés) 161.), hanem mert a szábor elnökeként hivatali teendői sem tették 

lehetővé a hosszasabb távollétet Zágrábból (az 1914. júliusi elnapolást követően ugyanis 1915 nyarától a háború 

végéig újra ülésezett a horvát országgyűlés). 
2552

 FN 1906−1910. 1. köt. 1906. dec. 1. (12. ülés) 98.; FN 1906−1910. 1. köt. 1907. júl. 11. (22. ülés) 236−238. 
2553

 KN 1906−1910. 11. köt. 1907. júl. 3. (190. ülés) 387. 

A képviselőházi nyelvhasználati vitára ld. Szendrei Á.: Justh Gyula, i. m. 118. 
2554

 „[A] méltóságos főrendek szíves elnézését kérem, ha nem egészen szabatosan fejezném ki magamat, mert 40 

éves koromig egy szót sem beszéltem magyarul”. FN 1906−1910. 1. köt. 

1906. dec. 1. (12. ülés) 98. 
2555

 „[L]assabban fogok beszélni, mert nem igen jól érzem magamat és nem is vagyok teljesen jártas a magyar 

nyelvben.” FN 1884−1887. 1. köt. 1885. febr. 14. (19. ülés) 77. 
2556

 FN 1865−1868. 1. köt. 1868. nov. 25. (124. ülés) 522−523. 
2557

 FN 1910−1918. 3. köt. 1914. febr. 27. (53. ülés) 149−150. 
2558

 FN 1869−1872. 1. köt. 1870. jún. 17. (63. ülés) 317−318. 



493 

Miklós báró kijelentette, hogy a válaszfelirati bizottság tudatosan kerülte a horvát küldött által 

javasolt megfogalmazást. Inkey indítványa, bár azt gr. Keglevich István és gr. Erdődy Sándor 

pártolta, szintén leszavazásra került.2559 

1885 elején a költségvetés vita során Jovan Živković a magyar politikusoknak a 

képviselőházban a horvátországi magyarellenes mozgalom2560 ellen intézett támadásait bírálta. 

Živković politikai múltjáról érdemes megjegyezni, hogy 1868-ban és 1873-ban a horvát 

küldöttség tagjaként részt vett a horvát–magyar kiegyezés létrehozásában, ezt követően tíz éven át 

a báni kormány belügyi osztályfőnöke volt, 1883-tól azonban Khuen-Héderváry bán ellenzékének 

egyik vezetője lett.2561 1885. évi felszólalásán érezhető volt helyzetének kettőssége: a horvát–

magyar államközösség fenntartásának igényéhez az aktuális kurzus bírálata társult. Az elnök 

figyelmeztette Živkovićot, hogy az egyik házban elhangzottakra nem ildomos a másik házban 

reflektálni, ő azonban arra hivatkozott, hogy a képviselőházban nem szólalt föl senki a horvát 

képviselők közül, ezért jogosult a reagálása. Živković kifogásolta, hogy újabb időkben nemcsak a 

sajtó, de egyes magyar (közjogi ellenzéki) képviselők is Horvát- és Szlavónországot 

Magyarországnak társországai helyett Magyarország tartományaiként emlegetik, valamint − és itt 

már a kormányt is kritizálta − Magyarország eddigi közgazdasági, közlekedési és kereskedelmi 

politikája Horvátország érdekeit elhanyagolta. Főrendiházi beszédében felhívta a figyelmet arra, 

hogy „ha a megsértett jogérzet a horvátokra nézve nem orvosoltatik” (a horvátok kérése ellenére 

nem ülnek össze a regnikoláris deputációk vagy tárgyalásaik sikertelenek lesznek, és a kormány 

nem változtat politikáján), a horvát Nemzeti Párt, a kormány és a fennálló államjogi 

berendezkedés „egyedüli támasza” felbomlik, és elkerülhetetlen lesz a kivételes állapot 

bevezetése Horvátországban. Tisza Kálmán miniszterelnök válaszában kijelentette: a 

közeljövőben indítványozza a képviselőházban a regnikoláris deputáció kiküldését, és jelentése 

ismeretében lesz majd alkalma megítélni a törvényhozásnak, hogy a kormány csakugyan 

megsértette-e a kiegyezési törvényt. Tisza szerint a kormány gazdaságpolitikáját nem politikai, 

hanem kizárólag anyagi szempontok vezérlik, végül visszautasította a politikai zsarolást: „A 

magyar kormány és törvényhozás, meg vagyok róla győződve, mindent meg fog tenni, ami a 

kiegyezési törvény szelleméből és szavaiból folyik; de méltóztassanak megengedni: fenyegetés 

útján ne kíséreljék meg, mert ekkor még tán ezt sem lenne kedvünk megtenni. (Élénk helyeslés.)” 

Szapáry Gyula pénzügyminiszter szintén tiltakozott Živković vádjai ellen. Cáfolatként a 

Horvátországban folyamatban levő vasútépítésekre, valamint arra utalt, hogy Horvátország 

jövedelmeiből sokkal nagyobb mértékben fordíthat autonóm ügyeire, mint ahogy ezt 

Magyarország teheti.2562 

1906-ban Tomičić szűkebb hazája, a horvát felföld (Lika vidéke) érdekében szólalt fel. 

Interpelláció formájában érdeklődött a kereskedelemügyi minisztertől, hogy a vasúthálózat 

kiegészítéséről szóló programban szerepel-e Horvátország és Dalmácia vasúttal való 

összeköttetése, és ha igen, milyen irányban fog a vonal vezetni.2563 Az interpellációra Kossuth 

Ferenc kereskedelemügyi miniszter nevében Szterényi József államtitkár válaszolt. Kijelentette, 

hogy a vonal létesítését a közös hadügyminiszter kezdeményezte és az osztrák kormány melegen 

támogatja, a vonalat a magyar kormány meg fogja építeni, de mivel az magyar szempontból 
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gazdasági és forgalompolitikai jelentőséggel nem bír, cserébe ellenszolgáltatást vár Ausztriától. A 

főrendiház tudomásul vette a választ.2564  

Tomičić 1907 nyarán (a nyelvhasználat kapcsán már említett felszólalásában) a vasúti 

szolgálati rendtartásról szóló törvényjavaslat és a m. kir. államvasutak évi fizetéssel bíró 

alkalmazottai illetményeinek rendezéséről szóló törvényjavaslat együttes tárgyalásához szólt 

hozzá. A vasúti pragmatika nyelvhasználati cikkelye sértette a horvát–magyar kiegyezésben 

lefektetett nyelvi jogokat: rögzítette, hogy a vasút hivatalos nyelve Horvátországban is a magyar, 

csak az utasokkal való kommunikáció céljából kell horvátokat alkalmazni.2565 Tomičić a szábor 

főrendiházba küldött tagjai nevében nyilatkozatot olvasott fel, amely szerint a vasúti szolgálati 

rendtartásról szóló törvényjavaslat „Horvát-Szlavón- és Dalmátországok nemzete politikai 

egyéniségének megsértését tartalmazza”, a törvényjavaslat képviselőházi megszavazása (a horvát 

képviselők obstrukciójának legyűrése) „a horvát királyság alapjogaiba és ezzel Szent István 

koronája országainak összalkotmányába való alkotmányellenes belenyúlás” volt, amit a 

főrendiházban helyet foglaló horvát képviselők nem kívánnak szentesíteni, ezért ünnepélyesen 

tiltakoznak a törvényjavaslat előterjesztése ellen. Tomičić és társai kijelentették, hogy a 

törvényjavaslat főrendiházi elfogadása esetén mandátumuk további gyakorlását a szábor 

határozatától teszik függővé. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter azt válaszolta, hogy a 

magyar kormány és nemzet sohasem szándékozott a horvát jogokat sérteni; eddig a vasúti 

alkalmazottak Horvátországban nem voltak kötelesek horvátul tudni és beszélni, ennélfogva az, 

hogy most a kormány törvényben kívánja előírni, hogy Horvátország területén a közönséggel és a 

hatóságokkal érintkező vasúti alkalmazottaknak tudniuk kell horvátul, valójában nem nyelvi 

jogfosztás, hanem jogkiterjesztés. Gróf Zichy Nándor főrendiházi tag a miniszterrel egyetértően 

szólalt fel. Ezt követően a főrendiház további hozzászólás nélkül általánosságban majd 

részleteiben megszavazta a két törvényjavaslatot.2566 

1908-ban Tomičić, arra hivatkozva, hogy az előző év decemberében Ferenc József 

feloszlatta a horvát országgyűlést, és így nem kaphatott utasítást a távolmaradásra vagy jelenlétre, 

újból megjelent a főrendiházban. A gazdasági kiegyezési törvényjavaslatok vitája során 

kijelentette, hogy miután az új kiegyezést Horvátország közreműködése és beleegyezése nélkül, 

érdekeit sértve, sőt, az 1868. évi horvát–magyar kiegyezés rendelkezéseit mellőzve kötötték meg, 

társaival a javaslatok ellen fog szavazni.2567 A kormány részéről Wekerle Sándor miniszterelnök 

reagált a hozzászólásra. Rámutatott, hogy a magyar közjoggal ellentétes az utasítási rendszer, 

vagyis visszás a horvát követek azon eljárása, hogy magatartásukat a horvát országgyűlés 

határozatától kívánták függővé tenni.2568 A miniszterelnök „tarthatatlannak” minősítette, hogy a 

horvát képviselők „már az Ausztriával való megegyezési törvényekhez is az ő külön 

hozzájárulásukat kívánják”. Wekerle kijelentette, hogy az Ausztriával kötendő megegyezésekhez 

a horvát-szlavón országgyűlés hozzájárulásának kizárólagos formája az, hogy Horvátország 

képviselői részt vesznek a törvényjavaslatok képviselőházi és a főrendiházi tárgyalásában. A 

sérelmezett vasúti pragmatikával kapcsolatban megismételte Kossuth Ferenc előző évi érvelését. 

Elismerte, hogy a magyar és a horvát fél máshogy értelmezi azt a törvényi előírást, hogy 

Horvátországban az igazgatás („administratio”) nyelve a horvát, ám „tökéletesen igaztalannak” 

tartotta a vádat, hogy a kormány „nem honorálná” a horvát viszonyokat. A miniszterelnök 
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beszédét követően, miután nem volt több hozzászóló, szavazásra került sor, a főrendek elfogadták 

a törvényjavaslatot általánosságban a részletes tárgyalás alapjául.2569 

Antun Mihalović, a későbbi horvát bán, 1914 februárjában a vasúti szolgálati rendtartásról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor a szábor küldöttei nevében magyar nyelvű nyilatkozatot olvasott fel, 

amelyben kijelentették, hogy álláspontjuk szerint a Horvátország területén lévő vasutak hivatalos 

nyelve a horvát-magyar kiegyezés értelmében a horvát nyelv, és mivel a beterjesztett 

törvényjavaslat indokolása kilátásba helyezi az addigi rendeleti szabályozás olyan módosítását, 

amely a horvát nyelvnek több teret enged, ezért elfogadják a törvényjavaslatot.2570 Ugyanezen év 

áprilisában a tengerparti területek kisajátítására vonatkozó 1881:41. tc. módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása során a jövendő törvény végrehajtása tekintetében 

kérte Tisza István miniszterelnök állásfoglalását. Rámutatott: „meg kell őrizni a horvát 

közigazgatási és igazságügyi hatóságok eddigi illetékességét. A tengerpartnak közvagyonná való 

nyilvánítása a mi törvényeink és megállapodott szokásainkhoz képest a horvát-szlavón autonóm 

hatóságok dolga”. A Mihalović után felszólaló Nikola Tomašić (Tomassich/Tomasics Miklós) 

(1910−1912 között horvát bánként, de ekkor már élethossziglan kinevezettként volt tag) is azt 

hangsúlyozta, hogy „meg kell nyugtatni a [horvát] közvéleményt” ez ügyben. Horvátországban 

1912-ben felfüggesztésre került az alkotmány, a bánok a szábor és az alkotmányos jogok 

mellőzésével tudtak csak kormányozni, az országban felerősödött a magyarellenesség. 1913-ban 

Tisza miniszterelnök a vasúti pragmatika ügyében kompromisszumot kötött a horvát–szerb 

koalícióval. A magyar kormány részleges irányváltása némileg javított a horvát–magyar 

kapcsolatokon,2571 s a két magyarbarát politikus nem akarta, hogy ezt a javulást veszélybe sodorja 

az kisajátítási törvény. Tisza egyetértett velük, és kijelentette, hogy „a végrehajtás természetesen 

az autonóm ügykörbe esik, […] nincs […] kifogás az ellen, hogy a végrehajtást, az eljárást 

szabályozó törvénynek is autonóm horvát törvénynek kell lennie”. Úgy vélte, „az egész izgalom 

azáltal állott elő, hogy a horvát-szlavón közélet bizonyos tényezői igyekeztek ezt a kérdést 

felhasználni arra, hogy megzavarják azt a békét”.2572 

A szábor által a főrendiházba delegált tagok témája számos további vizsgálati kérdést vet 

fel.2573 Itt most csak néhány további kutatási szempontot jelzünk, amelyek vizsgálatára jelen 

dolgozatunk keretében nem vállalkozhatunk: a főrendiházba küldött horvát képviselők száborbeli 

politikai pályafutása, a szábor a főrendiházba és a képviselőházba delegált tagjainak 

összehasonlítása (pl. politikai nézetek, társadalmi állás szempontjából), a mind a két házban tagok 

főrendiházi és képviselőházi tevékenységének összevetése, a magyarországi és horvátországi 

központi, illetve területi kormányzatban betöltött pozícióik, a dualizmus kora előtti és utáni 

pályájuk. 

 

Horvátországi főméltóságok és főnemesek 

A szábor küldötteivel szemben Horvátország egyházi és világi méltóságai (a katolikus és ortodox 

főpapok, a horvát bán,2574 1885 előtt a horvát-szlavónországi megyék főispánjai),2575 valamint a 
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csak Horvátországban birtokos főnemesek hozzászólásra és szavazásra jogosultak voltak minden 

a főrendiház által tárgyalt tárgyban (tehát nemcsak a közös, hanem a tisztán magyar ügyekben is). 

Így volt ez a magyar koronához „külön testként” csatolt Fiume (a horvát bánhoz hasonlóan a 

magyar miniszterelnök javaslata alapján a király által kinevezett) kormányzója esetében is. Éltek 

is szavazati jogukkal, az egyházpolitikai viták során például a horvátországi katolikus és ortodox 

főpapok a kormány javaslatai ellen, a bán és a fiumei kormányzó pedig mellette szavaztak. 

Horvátországi római katolikus püspökök felszólalása a főrendiházban Vencel Soič (Soics 

Vencel) zengg-modrusi püspöknek 1868-ban az ülésterembe a horvátországi tagokkal történt 

bevonulását követően mondott üdvözlő szavain kívül nem hangzott el.2576 Samuilo Masirevič 

(Masierievics Sámuel) karlócai érsek, szerb ortodox pátriárka (akinek a fennhatósága 

Horvátországra is kiterjedt) 1868-ban a görögkeleti vallásokra vonatkozó törvényjavaslat 

tárgyalásakor mondott beszédében egyrészt kifejezte elismerését, hogy a kormány a szerb ortodox 

egyház autonómiáját törvényileg biztosítani kívánja, másrészt hangoztatta egyházának (a belőle 

1864-ben kivált) román ortodox egyházzal szembeni anyaegyházi előjogait.2577 Georgije 

Branković (Brankovics György) karlócai érsek-metropolita 1894-ben a kötelező polgári 

házasságról szóló törvény vitájához szólt hozzá. Kifejtette, hogy egyháza tanai szerint szentség a 

házasság, és mint ilyen, kizárólag az isteni törvények szabályozása alá tartozik. Emellett felhívta a 

figyelmet arra, hogy a tervezett törvény életbelépte esetén az a helyzet állna elő, hogy a szerb 

metropólia horvátországi részében a régi egyházi házasságjog maradna érvényben, magyarországi 

részében viszont új házassági jog és polgári hatóságok illetékessége kerülne bevezetésre.2578 

Branković a vitában még egyszer felszólalt. Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter beszédére 

reagálva azt fejtegette, hogy az egyházpolitikai törvényjavaslatok ellen tiltakozó karlováci 

népgyűlést azért áldotta meg, hogy ezzel nagyobb veszélyt hárítson el. Kijelentette: „én soha a 

törvény útjáról letérni nem fogok”.2579 

A dualizmus időszakában horvát bán egyetlenegyszer szólalt fel a főrendiházban, a 

kötelező polgári házasságról szóló törvény tárgyalása során. Gr. Khuen-Héderváry Károly 1894-

ben a törvényjavaslat általános vitájában – hangsúlyozva, hogy nem bánként szólal fel (a 

vallásügy nem volt közös horvát–magyar ügy), hanem zászlósúrként – kérte a törvényjavaslat 

megszavazását.2580 

A fejezet végén szólnunk kell a száborban személyes jog alapján helyet foglaló tagokról, 

nemcsak azért, mert a szábor főrendiházi küldöttei között több ilyen személy volt (a küldöttek 

valamivel kevesebb, mint fele), hanem azért is, mert a jogosultság 1889. évi horvátországi 

szabályozása, különösen annak az örökletes tagokra vonatkozó része erőteljesen magán viselte a 

magyarországi 1885:7. tc. hatását. Az 1888. évi szeptember hó 29-iki, 1889-ben becikkelyezett 

horvát törvény alapján (amely az 1870:2. horvát tc.-et módosította) a horvát-szlavón 

országgyűlésnek személyes jogon tagjai voltak a zágrábi érsek, a karlócai metropolita és szerb 

patriarcha, a horvátországi megyéspüspökök és az aurániai perjel; a megyék élén álló főispánok és 

a túrmezei gróf; valamint a személyes szavazati joggal addig is rendelkező hercegi, grófi és bárói 

családok azon férfi leszármazottai, akik 24. életévüket betöltötték, a horvát nyelvben jártasak és 

Horvát-Szlavónország területén olyan földbirtok tulajdonosai vagy családi hitbizomány 

haszonélvezői voltak, amelynek a földadója (az épületek házosztály adójával együtt) legalább 
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1000 forintot tett ki. A szábor a magyar országgyűléshez hasonlóan alkotta meg a horvát 

országgyűlésben örökös tagsági joggal bíró családok jegyzékét. 1889-ben egy tizenegy tagból álló 

bizottság jött létre, amely a báni kormányzat által bemutatott adatok alapján megállapította azon 

családok névsorát, amelyeknek tagjai az országgyűlésen 1886-ig szavazattal bírtak. Ezt követően 

összeállította e családok azon tagjainak névjegyzékét, akik aktuálisan jogosultak voltak az örökös 

tagsági jog gyakorlatára. Ezt az országgyűlés által jóváhagyott névjegyzéket közzétették, az ennek 

nyomán reklamáló kimaradtak jogosultságáról a szábor döntött. Akik a törvény megszületését 

követően nyernek főnemesi rangot vagy telepednek le Horvát-Szlavónországban, csak abban az 

esetben nyernek ülésjogot a horvát országgyűlésen, ha az országgyűlésen személyes szavazati 

joggal bíró tagok száma nem haladja meg az 1889. előtt már tagsági jogot gyakoroltak számát. A 

személyes jogon tagok száma ugyanis nem haladhatta meg a választott képviselők számának felét, 

vagyis a 45 főt. A szábor személyes jogon tagjainál kívánalom volt, hogy magyar állampolgárok 

legyenek. Míg a magyar főrendiházi tagsági jogcím négyféle lehetett (örökös jog, hivatal és 

méltóság, kinevezés és választás), a horvát országgyűlésnek csak hivatal és méltóság, továbbá az 

örökös jog jogcímen lehet valaki személyes jogon tagja. A horvát országgyűlésen a protestáns 

egyház és a bíróságok nem voltak képviselve. A horvát bán állásából kifolyólag tagja a magyar 

országgyűlésnek, a horvátnak azonban nem. Ellenben a főispánok a társországok 

országgyűlésében megtartották tagsági jogaikat. Végül: míg a magyar főrendiház tagjai királyi 

meghívólevelet kapnak, addig a társországok országgyűlésének személyes jogú tagjai csak báni 

meghívót.2581 
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 Mantuano R.: A m. törvényhozás, i. m. 99–103. 
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V. Aktivitás a főrendiházban 

 

18. A főrendiház üléseinek látogatottsága 

 

A főrendiház reformját megelőző két évtizedben az átalakítás melletti érvek között folyamatosan 

szerepelt az, hogy a főrendiház tagjainak nagy része egy-egy kivételes esettől eltekintve nem 

látogatja az üléseket, nem vesz részt az intézmény munkájában. Ez azonban nem volt új jelenség, 

már a reformkorban is alacsony volt a felsőtáblán a részvétel. Sápi Vilmos megállapítása szerint 

„[g]yakran csak az alsótábla kétharmada, a felsőtáblának meg csak tizede volt jelen”.2582 

Kecskeméti Károly (Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításaira alapozva) hasonló adatot közöl, 

eszerint „az 1832/36-os országgyűlésre meghívott félezernyi regalista közül, bár 122 szerepelt a 

jelenlévők listáján […] csak 49 vett részt ténylegesen a tanácskozásokon”.2583 Pálmány Béla 

kutatásai szerint 1825−1848 között a felsőtáblán 504 meghívott személy jelent meg. A 

megjelentek között 365 főnemes volt, de közülük 29 személy nem örökletes jogon, hanem egyéb 

minőségében nyert meghívást. A születési jogon meghívott 336 főnemes 144 családból 

származott. Az 1790 után honosított 143 család közül mindössze 12 család 24 tagja jelent a 

reformkorban a felsőtáblán. A megjelenteknél valamivel több, mintegy 570 meghívott személy 

(döntő többségükben mágnások) ablegatus absentiumot küldött maga helyett az országgyűlésre. 

Az újabban, 1825−1840 között honfiúsított 83 családból meghívottak közül 15 arisztokrata élt az 

ablegatus absentium küldésének jogával.2584 A polgári korban az országgyűlés működése átalakult 

(pl. megszűnt az ablegatus absentium intézménye), az országgyűlési megjelenéssel szembeni 

elvárások is módosultak. Számos forrás utal arra, hogy 1865 után, illetve a dualizmus időszakában 

a főrendiház működést nehezítette a plenáris ülések alacsony látogatottsága. A főrendiház első 

írásba foglalt, 1848. évi házszabálya kimondta, hogy „[b]ármely tárgy érvényes eldöntésére a 

tagok közül legalább 50-nek jelenléte szükséges” (FHSZ 1848 40. §). A megjelentek számának 

ellenőrzése azonban (hasonlóan a képviselőházhoz) nem képezte a főrendiházi ülések állandó 

mozzanatát. Csak név szerinti szavazás esetén került rá sor, vagy ha a ház egyik tagja az ülés 

határozatképességét kétségbe vonta.2585 Így történt ez 1871-ben is, a telepítvényes községekről 

szóló törvényjavaslatra vonatkozóan érkezett képviselőházi viszontválasz tárgyalása során,2586 

majd a vadászati törvényjavaslat tárgyalásánál lezajlott szavazás alkalmával.2587 Előbb br. Lipthay 

Béla vetette fel a határozatképtelenség kérdését, az utóbbi alkalommal, miután a két jegyző 

különböző szavazatszámot jelentett be, többen név szerinti szavazást kértek. Ennek megtörténte 

után Mailáth György házelnök, minthogy a szavazatok összes száma nem ütötte meg a 

határozathozatalra szükséges számot, a szavazást felfüggesztette, és felkérte a főrendeket, hogy a 

másnapi ülésen nagyobb számmal jelenjenek meg. A következő ülésen a szavazáskor kiderült, 

hogy újra csak határozatképtelen a ház, végül az azt következő ülésen (noha akkor is csak 49 

főrend vett részt), az elnök a szavazást eredményesnek nyilvánította.2588 1872-ben az új 

országgyűlés kezdetén úgy tűnt, hogy a főnemesség megélénkült politikai aktivitása a főrendiházi 
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üléseken való részvétel intenzitásában is megnyilvánul. A Pesti Napló arról számolt be, hogy a 

főnemesek nemcsak hogy „derekasan részt vettek a választási mozgalmakban”, 

„képviselőházunkban egész >>grófi pad<< van”, „[o]tt ülnek: a Szapáryak, Batthyányak, 

Festeticsek, Zichyk, Károlyiak, Péchy, Nemes, Sennyey, Lipthay, Kemény stb.”, hanem 

„megnépesítik a főrendiháznak ezelőtt az ürességtől kongó termét” is. A tudósítás szerint a 

főrendiházban „oly élénk mozgalom tapasztalható, minő ott még soha nem volt”, és a 

„konzervatív falanxszal” szemben „oly hatalmas liberális párt áll, melyre egy gr. Batthyány Lajos 

is büszke lehetne”.2589 A megélénkülés azonban kérészéletűnek bizonyult. 1872 novemberében a 

házelnök már arról számolt be a plénumnak, hogy a szeptember 23-i zárt ülésben hozott 

határozatnak megfelelően azon 272 főrendi tagot, aki a főrendiházban nem jelent meg és 

távolmaradása indokát sem közölte, levélben szólította fel a megjelenésre, illetve távolléte 

igazolására.2590 Az elnöki levél nem volt nagyon eredményes, 1873-ban ugyanis az indemnitási 

javaslat tárgyalásakor az elnök ismét a határozatképtelenség megállapítására kényszerült.2591 

1875-ben ugyanez történt a közadók kezeléséről szóló törvényjavaslat szavazásakor.2592 1881-ben 

az országgyűlés megnyitó ülésén a Pesti Napló beszámolója szerint a főrendiház tagjai „rendkívül 

nagy számban jelentek meg az ülésen. Több mint száz tag volt jelen.”2593 A meghívottak 

hetedének megjelenése tehát szokatlanul magas számnak számított. Néhány nappal később, a 

főrendiházi válaszfelirati vita alkalmával már jóval kevesebben vettek részt, Mikszáth Kálmán 

leírása szerint „[a] hétszáz meghívott mágnás közül lelkiismeretesen meg is jelent vagy 

harmincöt, nagy része szép kardosan, a főpapok violaszín tüszőkkel a derekukon s ugyanolyan 

színű görögdinnye-kobakokkal a fejükön”.2594 

A főrendiház elnöki iratai között az 1860-as évek végéről, az 1870-es elejéről számos 

elnöki körlevél-fogalmazvány található, amely a főrendiház tagjait a küszöbönálló ülések 

tárgyáról tájékoztatja és az üléseken való részvételre szólítja fel. 1871-ben az elnök kilátásba 

helyezte, hogy „mielőtt azon legvégső eszközhöz, a törvényes fenyítékhez nyúln[a], melynek 

szigora ellen a méltányosság érzete feltámad”, „talán a társasélet útján kísérlenők meg előidézni a 

dolgok oly állapotát, mely szerint a mélt. főrendek jogaikkal éljenek, de teljesítsék egyúttal teljes 

mértékben kötelességeiket is.”2595 A jelenlévők sorából hallatszó „Helyeslés”-t nem követte 

eredményes cselekvés, hiszen, mint említettük, nyolc üléssel később ismét hasonló helyzet állt 

elő. Nem teljesen világos, hogy Mailáth elnök mit értett a részvételi kötelezettség nem teljesítése 

esetén alkalmazható „törvényes fenyíték” alatt,2596 talán a régi törvényekben szereplő 

pénzbüntetésre célzott.2597 Forrásaink nem utalnak arra, hogy a főrendiház elnöksége bármikor 

szigorúbb eszközökhöz nyúlt volna, mint a körlevél, a személyre szóló levél, az újság, esetleg 

falragasz útján történő felhívás. Az 1870. április 28-i ülésen, miután ismét nem gyűltek 

határozatképes számban össze, az elnök felhatalmazást kért a főrendektől arra, hogy a következő 
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alkalommal felolvastathassa az engedély nélkül távol lévők névsorát.2598 A fenyegetés ezúttal 

hatásosnak bizonyult, a következő üléseken nem került sor a névsor felolvasására2599 

A főrendiházi ülések alacsony látogatottsága hatására a főrendiház egyes tekintélyes tagjai 

az 1860-as évek végén, az 1870-es évek elején felvetették a határozatképességhez szükséges 

létszám leszállítását. 1869 tavaszán gr. Cziráky János, a ház alelnöke indítványozta, hogy a 

főrendiház hozzon (új) határozatot arról, hogy mennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Az 

indítvány megtételére ösztönözte „azon gyakori visszás helyzet, amelybe a múlt országgyűlés alatt 

az elnökség jött, hogy ti. nem mindig, sőt az utóbbi időkben […] vajmi ritkán volt 50 főrendi tag 

jelen, úgyhogy a határozatképtelenség majdnem mindig beállott, és akkor azon szokás vétetett föl, 

hogy 30 tag is elegendő”. Br. Eötvös Dénes azon a véleményen volt, hogy Cziráky indítványa 

törvénybe ütközik, mert az 1848:5. tc. 15. §-nak megfelelően a házszabályoknak a tanácskozási 

rendet illető része csak az évi ülések végével, s csak a törvényjavaslatok tárgyalásának bevégzése 

után módosítható. Az Eötvössel vitatkozók azzal érveltek, hogy a törvény nem fogalmaz 

világosan, illetve hogy a létszámkérdés nem a tanácskozási rend körébe tartozó téma. Eötvös 

Dénes egyébként ellenezte a csökkentést: szerinte a főrendiház végzései és határozatai a ház tagjai 

többségének véleményét kell, hogy tükrözzék (azzal a kérdéssel viszont nem foglalkozott, hogy az 

ötven fő – a főrendiház reform előtti létszámának kevesebb, mint tizede – mennyivel volt 

alkalmasabb a tagok többsége véleményének megjelenítésére mint esetleg harminc tag). Gr. 

Apponyi György Eötvössel egyetértve kijelentette, hogy az ötven fős minimumból „valamit még 

elengedni, a ház tekintélyének csorbítása nélkül lehetetlen”. Tisza Lajos főispán nem tartotta sem 

helyesnek, sem tapintatosnak a határozathozatalhoz szükséges tagok számának leszállítását. 

Majthényi László főispán, főrendiházi jegyző felhívta arra a figyelmet, hogy „a közelgő nyári 

időszak [vagyis a betakarítási munkák] küszöbén igenis szemközt állunk azon eshetőséggel, hogy 

a főrendiház tagjai nem lévén a házszabályokban kijelölt számban együtt, ezen számhiánya 

időnként késleltethetni fogja a törvényhozás működését”, azaz a főrendiház határozatképtelensége 

az egész törvényhozás működését akadályozza. Szőgyény László főispán a kérdést tágabb 

összefüggésében kívánta rendezni. Indítványozta, hogy 9–11 fős választott bizottság foglaljon 

állást: szükséges-e módosítani a házszabályokat a főrendiház küszöbön állónak tekintett 

átalakítása előtt, és ha igen, miként. Szőgyény indítványa mellett szólalt fel gr. Szécsen Antal, 

Tomcsányi József főispán és maga gr. Cziráky János is. Id. br. Vay Miklós közvetítő javaslata 

(„ejtsük el az egész kérdést, hanem mondjuk ki egymás közt, hogy legyen mindig együtt 50 tag, 

százak közül csak összekerül”) nem keltett visszhangot. A vita kimenetele szempontjából 

valószínűleg meghatározó volt az, hogy Mailáth György házelnök is Szőgyény indítványát 

támogatta. Az elnök ugyanakkor azt is kifejtette, hogy ott, ahol érdemleges határozathozatalról, 

törvényjavaslat elfogadásáról van szó, az előírt ötvenes létszámot is kevesli, a képviselőháztól 

                                                           
2598

 FN 1869–1872. 1. köt. 1870. ápr. 28. (50. ülés) 242. 
2599

 Az 1890-es években az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásakor a távollévők névsorának felolvasása 

a név szerinti szavazás végén nem a megszégyenítést, hanem azt szolgálta, hogy az időközben, a szavazás végére 

megérkezett főrendek is szavazhassanak. Az eljárás alkalmazásakor a főrendek a képviselőházban és korábban a 

főrendiházban követett hasonló eljárásra hivatkoztak. (FN 1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 14. (84. köt.) 159–160.) 

Több esetben azonban (a szavazás meggyorsítása érdekében is) a főrendek megelégedtek azzal, hogy az elnök a 

névsor szerinti szavazás után felhívást intézett a plénumhoz, hogy a távolvoltak jelentkezzenek szavazásra. (FN 

1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 5. (64. ülés) 50–51.; 6. köt. 1895. okt. 21. (91. ülés) 15.) 

Nem találtunk arra példát, hogy a főrendiház tagjai bármikor is tiltakoztak volna a névsor felolvasása ellen arra 

hivatkozva, hogy az ülés túlhaladta a kiszabott tanácskozási időt, mint az a képviselőházban többször előfordult. 

Nem is tehették: míg a képviselőházi házszabályok az 1870-es évektől kimondták, hogy a napirend időkeretét és 

az interpellációk elmondásának idejét a ház időről időre meghatározza (Pesti S.: Az újkori m. parl a 

főrendiházban, i. m. 109.), a főrendiházban sem a házszabály, sem a gyakorlat nem rögzítette az ülések 

időtartamát. (FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 161.; FN 1892–1896. 3. köt. 1894. évi május 9-

én. (50. ülés) 219–220.; FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 28. (54. ülés) 180.) 



501 

érkezett üzenetek kihirdetésére szolgáló, „pusztán alakszerű” ülések esetében ellenben sokallja. 

Anglia példájára hivatkozott, ahol az „alakszerű üléseken” három tag jelenléte is elégséges.2600 

A házszabály-revízió ügyében kiküldött bizottság javaslatának főrendiházi tárgyalásakor került 

ismét napirendre a határozatképességhez szükséges létszám kérdése. A bizottság foglalkozott 

azzal, hogy szükséges-e a egyáltalán ennek szabályozása, az eddigihez képest alább szállítható-e a 

szám, léptessen-e hatályba a főrendiház „kényszer- vagy megtorló szabályokat” a tagok 

megjelenésének biztosítása érdekében. A bizottság jelentésében „a tanácskozás és 

határozathozatalra megkívántató főrendi tagok számának szabatosítását” javasolta. Az ötvenes 

minimális létszámot javasolta továbbra is fenntartani, figyelembe véve, hogy a képviselőházban 

száz tag jelenléte volt a határozathozatal feltétele,2601 továbbá tekintettel „a művelt alkotmányos 

külföld példájára”, a főrendiház tekintélyére és törvényhozói működésének fontosságára. A 

bizottság javasolta, hogy azon esetekben, ahol a határozatok „az érdemlegesen döntő jelleget 

nélkülözik” és inkább „alakszerűek” (pl. a képviselőházból áthozott törvényjavaslat vagy 

határozati indítvány átvétele és napirendre tűzése), valamint bizottsági pótválasztásoknál a 

szavazás ötvennél kevesebb tag részvétele esetén is legyen érvényes. A bizottság nem tartotta 

célszerűnek „kényszer- vagy megtorló szabályok” bevezetését: ilyen törvények és szabályok a 

múltban Magyarországon és Angliában is léteztek ugyan, de ezek már elavultak, míg „az előbbre 

haladott kor hasonnemű alkotásaiban kényszer vagy megtorló szabályokkal többé nem 

találkozunk”. E helyett beérte azzal, hogy a személyes törvényhozói jogosultság „nagy hatályára”, 

az azzal rendelkező főrendek „társadalmilag kiváló, minden irányban független állására” 

hivatkozva azon reménynek adjon hangot, hogy a főrendek a jövőben „a törvényhozói hivatás 

teljesítésébeni készségben más államok rokon nemű elemei által túlszárnyaltatni nem 

engedik”.2602 Br. Prónay Gábor viszont leszögezte, hogy „[o]ly szabály, mely meg nem tartatik, s 

melynek megtartására úgyszólván mintegy morális kényszer által szoríttatunk, szerintem ily 

szabály sem üdvös, sem szükséges, sem tanácsos”. Úgy vélte, hogy a főrendiház átalakításáig 

„igen nehéz lesz 50 tagot összehozni; én pedig nagyobb szegénységi bizonyítványt látok abban, 

ha a szétküldött meghívásokon ott van: »okvetlen megjelenése kéretik«, mint abban, ha 25 tag 

jelenik meg érvényes határozat hozatalára”. Ezért azt javasolta, hogy a házszabályokban ötven 

helyett huszonöt tag szerepeljen a határozatképesség feltételeként. Br. Mesznil Viktor támogatta 

Prónay javaslatát, gr. Szapáry Antal viszont nem, mivel „most, midőn oly fontos dolgok 

tárgyaltatnak, hogy akkor itt ezen házban, mely még nincs átalakítva, 25 tag határozhasson, ez a 

ház méltósága s tekintélye ellen volna”. Br. Majthényi László, a bizottság elnöke viszont 

rámutatott, hogy felsőház feladatainak csak akkor felelhet meg, ha a határozatképességi szám 

„arányos a főrendiház összes tagjai számával és a képviselőházban a határozathozatalhoz előírt 

létszámmal”. Arra hivatkozott, hogy „fontosabb esetekben a mélt. főrendiháznak tagjai kellő 

számmal jöttek össze, jelesül: emlékezünk egy vitára, amelyben 200-nál többen voltunk jelen”. 

Kijelentette: „nem kételkedem, hogy ezen kötelességérzet a jövőben is meglesz”.2603 Tomcsányi 

József főispán is a bizottsági javaslatban szereplő megfogalmazás mellett szólalt fel. Arra 

figyelmeztetett, hogy „ha érdemleges döntő határozat hozatalánál az 50 számot is alábbszállítjuk, 

hogy fogjuk akkor az úgyis subsummált [itt: alárendelt] s kétségbevett azon vétónkat gyakorolni, 

melyet a főrendiház igen nagy mérséklettel gyakorol, és mégis amidőn ezt gyakorolja, bizonyos 
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fergeteget zúdít fel. És ha ezen 50-es számot még lejjebb szállítjuk, akkor azon fergeteg és 

felzúdulás, amelyet én most sem tartok indokoltnak, inkább fog indokoltnak látszhatni.” Mesznil 

Viktorral szemben, aki szerint a tagok közül legfeljebb 200–210 főrend bírható rá az üléseken 

való megjelenésre, Tomcsányi úgy vélekedett, hogy „legalább 400 oly tagja van a főrendiháznak, 

kik ha akarják, itt lehetnek. […] [A]zt merem állítani, hogy nemcsak 700 tagja van a felsőháznak, 

de hogy nincs olyan momentum, amidőn Pesten legalább 80 főrendi tag jelen ne lenne. Hogy ezek 

nem jelennek meg, az más kérdés, de tény, hogy eljöhetnének, és nekünk azon meglevő tagokhoz 

kell idomítani a számot is, mely a határozathozatalra szükséges.”2604    Az ülésen 

jelenlévők többsége nem pártolta az ötven fő huszonötre leszállítását. Ennélfogva az 1872 őszén 

hatályba lépett új házszabály a határozatképességhez továbbra is ötven fő jelenlétét írta elő. Az 

addigiakhoz képest azonban engedékenyebb volt: korábban „bármely tárgy érvényes eldöntésére” 

szükség volt legalább ötven tag jelenlétére (FHSZ 1848. 40. §), 1872-től csak „érdemlegesen 

döntő határozathozatalkor”, a ház bizottságainak, valamint a háznagy, a jegyzői kar és az országos 

küldöttségi tagok megválasztáskor (FHSZ 1872. 40. §).2605 Ezen engedmény ellenére azonban – 

mint fentebb láttuk – továbbra is előfordult, hogy a főrendiház határozatképtelennek bizonyult. 

Arra vonatkozóan, hogy a főrendiház üléseiről való távolmaradás miért volt olyan jelentős 

mértékű 1867 után, már a kortársak is több magyarázatot fogalmaztak meg. Br. Mesznil Viktor 

1872-ben a következőképpen magyarázta az alacsony mértékű részvételt: „Igaz, hogy a felsőház 

700 tagot számlál, de ebbe bele van számítva minden indigena, aki külföldön él, míg az országban 

lakók tettleg nincsenek többen 200–300-nál. […] [L]egfölebb 80–100-ra megy azok száma, kik a 

tárgyalásokra tettleg megjelennek, sőt még ezen 80–100 közül is sohasem láttam itt többet 50-nél, 

akik spontán megjelentek volna. Vannak idők, midőn akár mert éppen mulatságra mennek, 

minthogy nagyobb a vágy a mulatságnak eleget tenni, mint a kötelességet teljesíteni, akár pedig 

azért, mert éppen gazdasági ügyeiket végzik, nem jelennek meg, amiről megint nem tehetnek, 

mert ebből élnek, tehát utána kell nézniök az illetőknek.” 2606 Gr. Keglevich István 1885-ben a 

főrendiház reformjáról szóló törvényjavaslat képviselőházi vitájában a „miért voltak gyéren 

látogatottak a gyűlések” kérdésre a választ a Deák-párt híveinek főrendiházi befolyásával 

magyarázta. Gondolatait érdemes hosszabban is idéznünk: „A főrendiház törvényhozói 

működésének első idejében mindjárt helyet foglalt és előtérbe állott egy bizonyos elem és oly 

ostracismust [itt: kiközösítést] szervezett az akkori Deák-párt idejében, melyhez hasonlót 

részemről legalább nem tapasztaltam soha. (Halljuk! Halljuk! Bal felől.) Kik akkor a 

tanácskozásokban részt vettek, hacsak valaha a kormány nézeteivel nem is éppen ellentétes állást 

foglaltak el, hanem csak kételyeiket nyilvánították is azok helyessége iránt, azok soha többé 

bizottságokba be nem választattak, és úgy a törvényhozás terén, mint magánkörökben a 

képzelhető legkellemetlenebb helyzetben voltak, mert mindig veszedelmes frondeuröknek [itt: 

nyughatatlanoknak, örök ellenzékieknek] tekintettek a főrendiházban akkor uralkodott körök és 

egyének által. A főrendiház négy-öt bizottsága, melyek határozatképességére az elnök és előadón 

kívül csak még egy tag jelenléte követeltetett,2607 határozatképesek soha sem voltak, s azért 

találtatott fel a hármas bizottság […]. Aki e hármas bizottságban részt vett, lehetett orientálva a 

kormány szándéka felől, de aki annak tagja nem volt, magát természetesen nem orientálhatta, s 

ma megtudván, hogy holnap ülés lesz, tájékozatlanul jelent meg. Ha pedig a hármas bizottság 

egyik tagjánál akarta magát tájékozni, azt a választ nyerte, hogy a kérdés már el van döntve a 

bizottságban. És jaj volt annak, aki kételyt fejezett ki! A következmény az volt, hogy a 

                                                           
2604

 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 460–461. 
2605

 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 457–461. 
2606

 FN 1869–1872. 2. köt. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 459. 
2607

 Keglevich itt valószínűleg a kialakult szokásra utalt, a főrendiház írott házszabályai ugyanis sem 1885 előtt, 

sem 1885 után nem írtak elő a bizottságoknál az ülésezéshez vagy a határozathozatalhoz minimális létszámot. 



503 

legrövidebb idő alatt két csoportra oszlottak a főrendiház tagjai: érdekeltekre és nem érdekeltekre. 

Az érdekeltek között voltak a főispánok, kik majdnem kivétel nélkül a kormány kívánsága szerint 

szavaztak; a püspökök, kik felekezeti kérdésekben természetesen elsősorban felekezetük 

érdekében, de más kérdésekben rendszerint a kormánnyal szavaztak, mellyel jó békében akartak 

élni; volt azután egy bizonyos csoport, amely hol vasutat, hol vadászati törvény revisiót, hol egy 

kis heccet kívánt inscenirozni [rendezni], szóval bizonyos szándékkal jött oda. Ezek mindössze 

tán 200–250-en lehettek. Azonkívül maradt mindig 600 tag, akik közül, […] legalább is 400 

olyan, ki határozottan bírt volna az egyik kellékkel, a szavazat függetlenségével mint főrendi tag, 

de ezt nem kívánta gyakorolni az előbb mondott oknál fogva, és bírt volna bizonyos fokban a 

másik kellékkel akár a pénzbeli, akár az értelmi censust tekintve. Szóval azok bírtak 

qualincatióval [!? kvalifikációval], akik nem vettek részt a tanácskozásban.”2608 

Keglevich visszaemlékezését fontos forrásnak tartjuk arra nézve, hogy a politikai rendszerváltás 

idején a Deák-párti kormány hogyan biztosította magának a főrendiház támogatását (bár a 

visszaemlékezés hitelességét biztosan csak további források ismeretében tudnánk csak 

megítélni),2609 azonban véleményünk szerint nem ad teljes körű magyarázatot arra, hogy a 

későbbiek folyamán, amikor már megszilárdult a Deák-párt uralma vagy akár a szabadelvű párti 

kormányok idejében miért maradt olyan gyér az ülések átlagos látogatottsága. 

A Pesti Napló névtelenségbe rejtőző cikkírója 1872 őszén (miután a főnemesség politikai 

aktivizálódását érzékelte) visszatekintett az arisztokrácia 1867 után betöltött szerepére. 

Megállapította, hogy a főnemesség a kiegyezést követően a közügyektől visszahúzódott, 

„[n]agyobb számmal csak a nyereséges anyagi vállalatokban vettek részt”. A születésből eredő 

törvényhozói jogot is kevesen vették igénybe, a „főrendiház ülésein sokszor alig volt jelen 20–25 

tag, e között is fele püspök és főispán”. Akik jelentéktelenebb szerepet játszottak, azok „majdnem 

mind a régi gárda tagjai s azok voltak, kik még 48 előtt Széchenyi idejében léptek fel”. A cikkíró 

úgy ítélte meg, hogy „sajátságos viszonyainknál fogva nemzetünk fennmaradása s kifejlődése 

érdekében még mindig nagy fontosságú” a magyar történeti arisztokrácia tevékeny részvétele a 

közéletben: „A nagybirtok, kevés kivétellel még mindig az ő kezükben van, s ha egy-egy magyar 

mágnás vagyonilag elpusztul, ritka eset az, hogy vagyonát egy felemelkedő magyar polgár vegye 

meg.” A cikkíró álláspontja szerint a főnemesség alkalmas hagyományai, műveltsége és 

társadalmi állása révén arra, hogy „az úgynevezett eszményi célokért” lépjen fel. A példa a 

magyar arisztokrácia számára az angol főnemesség lehet, amely „ha nem is előjogait, de 

társadalmi, sőt politikai fensőségét, s előnyeit mai napig fényesen megtartotta”.2610 

A házelnök személyiségének, szerepének kérdését már Keglevich visszaemlékezése is 

felvetheti. 1881-ben Mailáth György főrendiházi házelnök székfoglaló beszédében maga említette 

meg, hogy talán hozzájárulna „a polgári jogok legszebbikének gyakorlata körül” a főrendiházban 

aggasztó mérvben tért foglaló közöny leküzdéséhez, ha „fiatalabb, avatottabb erő” állna az 

intézmény élén.2611 Az Egyetértés című függetlenségi napilap néhány nappal később megjelent 

cikkében talán Mailáth beszédére rezonált, amikor a főrendek passzivitásának magyarázatát az 
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általános politikai helyzeten kívül Mailáth György egyéniségében vélte megtalálni: „Mi a 

főrendiház most? Üres, kihalt, gazdátlan állomás azon az úton, melyen a képviselőházi 

határozatok a királyhoz s a király határozatai a képviselőházhoz eljutnak. Mint a vasúti vonat 

megáll némely állomáson, mert az a rend, de ott azért se be nem száll senki, se ki, se be nem 

raknak semmit, csakis az őr adja meg az őrjelet, nagy álmosan és unatkozva: épp úgy van most a 

törvényhozás a főrendiházzal. S az az időszak, mely alatt a főrendiház ide jutott, teljesen 

összeesik a nagy tekintélyű országbíró főrendiházi elnökségével. Nem állítjuk, hogy az ő akarata, 

még azt sem, hogy az ő egyénisége idézi elő ezt a helyzetet. Magukban a főrendekben s rajtuk 

kívül az általános politikai helyzetben rejlik az ok, mely a süllyedést előidézte. De azért Mailáth 

György politikai egyéniségéről is van nehány megjegyzésünk. A főrendek régi fényes gárdája, a 

Széchenyi-iskola növendékei, s ez iskola epigonjai, kik a két Batthyányval együtt álltak ott a 

köztevékenység élén, elöregedtek vagy elhaltak vagy visszavonultak. Az új nemzedék léha, 

bátortalan, eszmétlen s gyakorlatlan, s ily seregben olyan merev és imponáló egyéniség, mint 

Mailáth a kellőnél nagyobb súllyal érvényesül. Azonkívül ő az első országbáró, ő a legfőbb 

ítélőszék első bírája, a legmagasabb rend tulajdonosa, tehát a korona által is leginkább kitüntetve. 

Ennyi egyéni s ennyi külső előny birtokában teljességgel nem csoda, ha ő minden élénkebb 

életjelenséget agyonnyom súlyával. Csak azon csodálkozunk, miként fér meg Mailáth 

önbecsérzetével az a gondolat, hogy éppen az ő elnöksége alatt kelljen politikai nullává törpülnie 

annak a törvényhozó testületnek, mely egykor oly fényes és oly hatalmas volt.”2612  

1885-ben a főrendiházi reform képviselőházi vitája során Szilágyi Dezső, ekkor a 

Mérsékelt Ellenzék egyik vezető politikusa annak a nézetének adott hangot, hogy a nagyarányú 

távolmaradás magyarázata „egyrészt az örökös tagok indolentiája [közönye], másrészt pedig azon 

körülmény, hogy azok egy része a diplomatiánál, a másik része a hadseregnél van elfoglalva, egy 

része el van betegesedve, vagy más viszonyoknál fogva van gátolva a megjelenésben, avagy végre 

elaggott ember”.2613 Gr. Andrássy Gyula a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalásakor az 

élethossziglan kinevezésre kerülő tagok arányának leszállítása melletti érvelése során tért ki a 

főrendiház tagjai üléseken való megjelenésének mértékére: „Ha tekintetbe vesszük, hogy a 

főrendiház tagjai fizetést nem húznak, sőt még útiköltséget sem, ebből az következik, hogy a 

kormány a vidéki tagokra csak igen kis mértékben reflectálhat; már csak azért is, mert azok ide- 

és visszautazása és itt tartózkodása oly költségeket fogna nekik okozni, melyeknek viselésére 

hajlandók nem volnának. Ebből következik, hogy a kormány oly 120 vagy 100 tag kinevezésére 

lett volna szorítva, kik rendesen a fővárosban tartózkodnak. Ha ezzel szemben vesszük azt, hogy 

azon 210–[ 2]20-ra vett számba, ahányan fognak lenni ezentúl a főrendiház örökös tagjai, több 

főherceg és olyanok is vannak felvéve, kik ma 10–15-en a képviselőházban vannak, és 

Horvátország részéről is néhány mágnás, akkor már ez magában megváltoztatja az arányt. De még 

inkább megváltoztatja az, ami igen természetes, hogy tudniillik a főrendiház tagjai közül mindig 

igen sokan lesznek, kiket diplomatiai missio, vagy valamely más hivatal, vagy koruk és 

elfoglaltságuk távol tart a háztól. Hogy ez gyakorlatilag mindenütt úgy van, bizonyítja Anglia 

példája. Ott, ha jól emlékezem, 503 tagja van a főrendek házának, s ennek dacára a házszabály 3-

ra határozza azok számát, kiknek jelenléte érvényes határozathozatalra elégséges. Mit jelent ez? 

Azt, hogy ott is igen csekély számban jelennek meg néha a főrendiház tagjai különböző 

foglalatosságaik miatt. […] Nálunk, hol a bérleti rendszer úgyszólván nem létezik, ha azok nagy 

száma, kik ezentúl hivatva lesznek főrendi jogaikat gyakorolni, mindig a fővárosban akar lenni, 

attól félek, hogy ezen szám rövid idő múlva felette meg fog apadni. Anyagi tekintetek is 

kényszerítik őket arra, hogy nem mindig legyenek itt. De megvallom, ebben csak azok látnak bajt, 

                                                           
2612

 A ház megalakult. Egyetértés 1881 (15. évf.) okt. 4. (273. sz.) 1. 
2613

 KN 1884 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 65. 
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kik a főrendiház hivatását úgy fogják fel, hogy annak minden törvényjavaslatban gáncsoskodni, 

hosszú beszédeket tartani és a házban átalában mentül több tevékenységet kifejteni szükséges. Én 

a főrendiház hivatását sohasem fogtam fel így, hanem úgy, mint politikai juryét, amelynek 

feladata tárgyilag ítélni azon törvényjavaslatok felett, amelyek a másik ház által elkészítve 

terjesztetnek hozzá. Ehhez három tulajdon kell: józan ész, hazafiság és függetlenség. A folytonos 

jelenlét nem szükséges, mert az, aki hivatva van egy törvényjavaslatot revideálni, talán tisztábban 

látja azt, ha az előkészítési stádiumban a tárgyaláson részt nem vesz.”2614 Andrássy tehát amellett, 

hogy Szilágyihoz hasonlóan határozta meg az örökös tagok távolmaradásának okait, a kortársak 

többségétől eltérően, engedékenyebben vélekedett az üléseken megjelenés szükségességéről. 

A távolmaradásnak természetesen egyénenként egyéni okai is voltak, lehettek. A 

főrendiház 1885–1918 között igazolt örökös tagjai névsorának összeállítása során 16 olyan 

főrendet találtunk, aki már a főrendiház reformjának időpontja előtt teljeskorú volt, tagsági joga 

igazolásáért azonban mégis csak az adócenzus bevezetését követően folyamodott először. Az 

1885 előtti távolmaradás okát csak néhányuk esetében sikerült valószínűsíteni. Az 1877-ben 

teljeskorúvá vált gr. Eszterházy Mihály, illetve az 1860-ban született gr. Széchényi Géza az 1880-

as évek elején afrikai, illetve tengeri utazása miatt hosszabb ideig távol volt Magyarországról. Br. 

Bánffy Ádám a főrendiház reformja idején már 38 éves volt, de a sokféle (bútortervezői, 

fafaragói, porcelánfestői, zenei) tehetséggel megáldott főurat inkább a művészi tevékenység és az 

erdélyi gazdasági élet fejlesztésében részvétel kötötte le.2615 Gr. Karácsonyi Aladár nagykorúságot 

elérve azonnal a képviselői pályát választotta, ami természetesen önmagában nem zárta ki, hogy a 

főrendiházba is meghívót kérjen, mint ahogy 1888. évi főrendiházi igazolása után is vállalt 

mandátumot (1902-ben). Bombelles Márk 1882-ben lett teljeskorú, családja csak két évvel 

korábban nyert (újra) magyar grófi címet. 1889-ben folyamodott a tagsági jog gyakorlásáért. Az 

1853-ban született Bolza József és négy évvel fiatalabb öccse, habár apjuk már 1881-ben elhunyt, 

csak 1892-ben kértek meghívót a főrendiházba. Előbbi aktív katona volt, Bolza Pál is 1894-ig 

mint huszártiszt szolgált a hadseregben. Már az 1880-as évek közepétől idejét birtokai irányítására 

és a szarvasi arborétum alapját képező kertjének fejlesztésére fordította.2616 A többi esetben 

azonban mindeddig nem találtunk magyarázatot arra, hogy 1885 előtt miért nem kért meghívót a 

teljeskorú főnemes.2617 A fentiek jelzik, hogy a főrendiház meghívott tagsága 1885 előtt sem 

foglalta magában az arra jogosultak teljes körét. Ezeken a speciális eseteken kívül, amikor a 

főrendiházi tagság iránt korábban nem érdeklődő főnemesek 1885 után mégis akartak és tudtak is 

tagsági joguknak érvényt szerezni, természetesen számos további esetben előfordulhatott, hogy az 

arra jogosult főnemes nem folyamodott főrendiházi meghívásért. 

Keglevich István is utalt fentebb idézett beszédében arra, hogy 1885 előtt az alacsony arányú 

részvételben szerepet játszott, hogy a főrendiházi üléseinek időpontja csak röviddel az ülések előtt 

került kihirdetésre, aminek következtében nem volt elég idő a távolabbi vidékekről a fővárosba 

utazásra. 1885 előtt és után egyaránt elhangzott a főrendiházi tagok részéről panaszként, hogy 

mivel az ülések időpontjáról csak kevéssel azok megtartása előtt értesülnek, nincs elég idejük 

                                                           
2614

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 142–143. 
2615

 H. I.: Báró Bánffy Ádám (1847–1887). Vasárnapi Újság 1887. (34. évf.) nov. 27. (48. sz.) 798–799. 
2616

 Palov J.: Adatok gr. Bolza Pál életéről, i. m. 54. 
2617

 Gr. Haller Jenő már 1868-ban jogosult volt a tagságra, mégis csupán 1893-ban folyamodott jogosultsága 

igazolásáért. Ezt megelőzően egy cikluson át képviselő volt. Gr. Dessewffy Miklós 1878-tól részt vehetett volna 

a főrendiház ülésein, de csak apja elhunytát követően, 1894-től lett tag. Ugyanígy az apa halála után, 1903-ban 

kért meghívást az 1884-től teljeskorú gr. Eltz Jakab és 1894-ben a nála egy évvel idősebb br. Gerliczy Ferenc. 

Gr. Keglevich Gyula pedig csak 55 éves korában, 1905-ben, holott előtte csak egy ciklusban volt képviselő. A 

„korelnök” e csoportban azonban mindenképpen gr. Khuen-Belasi Henrik volt, aki 1860-ban született, de csak 

1918-ban kért meghívót (apja meghalt 1886-ban). 
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megfelelően felkészülni a törvényjavaslatok tárgyalására.2618 A főrendiház elnöksége újra és újra 

kísérletet tett az ülések rendszeresítésére, de mivel a főrendiház napirendjének alakulása a 

törvényjavaslatok képviselőházi tárgyalásának előrehaladásától függött, és befolyásolta az is, 

hogy a kormány egyes törvényjavaslatok elfogadását mennyire ítélte sürgetőnek, ezért a 

csütörtökre rendszeresített ülések mellett vagy helyett más napokra is össze kellett hívni a házat, 

amiről azonban a főrendiház elnöksége is rendszerint csak az ülés előtt néhány nappal értesült, 

ennélfogva a tagságot is csak röviddel az ülések előtt tudta értesíteni.2619 

A főrendiház reformja után, 1886-ban hatályba lépett új házszabályok az érdemleges 

határozathozatalra és a választások megejtésére továbbra is ötven tag jelenlétét írták elő (FHSZ 

1886. 37. §). Az új házszabályok 36. §-a kimondta, hogy a főrendiház tagjainak kötelessége a ház 

tanácskozásaiban részt venniük (ez a korábbi házszabályokban expressis verbis kimondva nem 

szerepelt), és ha nem tudnak megjelenni, azt be kell jelenteniük az elnöknek (ez korábban is 

kötelességük volt – ld. FHSZ 1848. 54. §; FHSZ 1872. 56. §), az elnök ezt be is jelentette a 

főrendiháznak, amely a megjelenés alóli felmentéről határozott (ennek rögzítése a házszabályban 

                                                           
2618

 Az 1871. évi állami költségvetési javaslat főrendiházi általános tárgyalásának elején gr. Apponyi György a 

jelentés „dús tartalmára” hivatkozva javasolta, hogy a tárgyalást csak a következő ülésen folytassák. (KN 1869–

1872. 2. köt. 1871. márc. 21. (95. ülés) 48.) 

1875-ben az 1868:22. tc. hatályának meghosszabbításáról és némely rendeletének módosításáról szóló 

törvényjavaslat (a későbbi 1875:23. tc.) tárgyalásakor gr. Zichy Bódog szólalt fel hasonló céllal: „Én mindig 

nagy tisztelettel szoktam lenni igen tisztelt elnökünk határozatai iránt, hanem megvallom, hogy ha oly fontos 

előterjesztések oly rövid idő alatt kerülnek kezünkhöz, hogy azokon bizony csak átfutni lehet, legalább arra 

volnék bátor az elnök urat felkérni, hogy amint az az utolsó előtti meghívásnál történt, a tárgyak sorozatát 

méltóztassék előbb beküldeni. […] Azt hiszem megkívánhatjuk, hogy ily fontos kérdéseknél egy kis idő legyen 

engedve […].” (FN 1872–1875. 3. köt. 1875. ápr. 20. (145. ülés) 225–226.) 

1908-ban gr. Károlyi Imre nagymágocsi birtokáról (Csongrád megye) levelet intézett a főrendiház elnöki 

hivatalához, amelyben kifogásolta, hogy az április 10-i ülésre a meghívót csak 12-én kapta meg, és hogy hasonló 

eset már többször előfordult. Kérte, hogy a meghívókat, legalább az ülések előtt két-három nappal kézhez kapja.
 

(MOL K 5 1908-43. 6. cs.) 
2619

 1868 nyarán Mailáth György elnök bejelentette, hogy az elnökség határozata szerint minden héten 

csütörtökön fog a főrendiház rendes üléseket tartani. (FN 1865−1868. 1. köt. 1868. jún. 4. (94. ülés) 383. ) A 

csütörtöki ülésektől való későbbi eltérést bizonyítja 1873-ban br. Radvánszky Antal felszólalása. A zólyomi 

főispán felvetette, hogy „az ülések ezentúl nem így szakadozva akármikor, hanem folytonosan vagy a hó elején, 

végén vagy közepén tartatnának, hogy az időközben befolyt tárgyak tárgyaltathassanak, s így elérhető volna az, 

hogy mind a püspök, mind a főispán urak az ülésekre megjelenhetnének”. Mailáth elnök válaszában elmondta, 

hogy a nyári idényben már történt kísérlet az ülések megállapított időben való tartására (ti. „hogy minden 

csütörtökön vagy minden második héten tartsunk ülést, mert nyáron még kevésbé lehet megkívánni, hogy azok, 

kik itt rendesen lakást nem tartanak, hosszabb időn keresztül itt tartózkodjanak”), azonban vannak esetek, 

melyekben a tárgyak sürgőssége igényli az ülés összehívását. (FN 1872–1875. 1. köt. (44. ülés) 1873. márc. 31. 

231.) 

1877-ben ismét Radvánszky vetette fel, hogy tekintettel a főispánok elfoglaltságára nem lenne-e lehetőség az 

ülések tartásának módját megváltoztatni olyan formán, hogy pl. minden hónapban előre kitűzzék az ülésnapokat. 

A házelnök Radvánszky javaslatát megvalósíthatatlannak tartotta: az elnökség legfeljebb annyit tudna tenni, 

hogy a tagokat 8–10 nappal előre értesíti azokról az ülésekről, amelyeken érdemleges tárgyalások várhatóak. 

Ehhez azonban a kormánytól és a képviselőház elnökségétől kapott előzetes tájékoztatására lenne szükség, hogy 

ti. egy-egy javaslat várhatóan mikor kerül át a főrendiházba. (FN 1875–1878. 2. köt. 1877. okt. 31. (99. ülés) 

245–246.) 

1882-ben Mailáth György elnök indítványára ismét kimondta a főrendiház, hogy „most, midőn a méltóságos 

főrendek nagyobb része falun van” minden héten csütörtökön tart ülést érdemleges tárgyalás végett, és csak 

rendkívüli szükség esetében vagy üzenetek átvétele végett más napokon is. (FN 1881–1884. 1. köt. 1882. máj. 4. 

(25. ülés) 165.) 

Az ülések időzítésének problémája 1885 után is jelentkezett. Így például, amikor 1893-ban Miron Romanul 

görögkeleti román metropolita kifogásolta, hogy a felekezeti tanítók fizetésének rendezéséről szóló 

törvényjavaslat az ortodox pünkösd másodnapján került napirendre, Szlávy József főrendiházi elnök kijelentette, 

hogy a delegációk működésére és az országgyűlés küszöbön álló bezárására való tekintettel nem lehetett a 

tárgyalásra más napot választani. A törvényjavaslat tárgyalása eredetileg tíz nappal korábbanra volt kitűzve, 

akkor azonban a ház határozatképtelen volt. (FN 1892–1896. 2. köt. 1893. máj. 19. (30. ülés) 172.; 1893. máj. 

29. (31. ülés) 188.) 
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viszont új elem volt). A bizottsági tagokra, a főrendiházi jegyzőkre és a háznagyra vonatkozóan 

hasonló előírás lépett hatályba.2620  

A határozat- és tanácskozóképességhez szükséges létszám a képviselőházban arányaiban 

mindvégig magasabb volt, mint a főrendiházban. Az 1848. évi képviselőházi házszabályok a 

határozat- és a tanácskozóképességhez általános többséget írtak elő, ezt az 1868 végén elfogadott 

házszabályok száz főre csökkentették, majd 1875-től a tanácskozásokhoz már negyven fő jelenléte 

is elégséges volt.2621 A jelenlét rendszeres ellenőrzésére azonban a képviselőházban sem került 

sor. A népképviseleti kamarában a pártfegyelem elvileg a nagyobb részvétel irányába hathatott, 

mégis számos esetben előfordult határozatképtelenség. A századforduló előtt a képviselőházi 

napló tárgymutatói szerint mindössze néhány esetben fordult elő ugyan, hogy a házelnök 

konstatálta a képviselőház határozatlanképességét, ténylegesen azonban a mutatókban szereplőnél 

jóval több eset fordult elő már a dualizmus első évtizedeiben is.2622  

A képviselőházi házszabályokban már 1868-tól szerepeltek az igazolatlan távollét 

szankcionálására vonatkozó szabályok: a ház a távollévők jegyzékét jegyzőkönyvbe iktattathatta, 

elrendelhette, hogy az elnök vagy a plénum előtt megjelenve igazolják távollétüket, és ha azt nem 

teszik meg, jegyzőkönyvi megrovásban részesüljenek, továbbá az igazolatlanul távollévőknek 

megjelenésükig nem járt napidíj.2623 A képviselőház azonban a szankciók alkalmazásában sokáig 

nagy mérsékletet tanúsított: eltekintett a névsor felolvasása nyomán regisztrált távollévők nevének 

                                                           
2620

 „[T]artozik tisztének eleget tenni, illetőleg az üléseken pontosan megjelenni, esetleges akadályoztatását 

pedig az illető elnöknél kimenteni”. (FHSZ 1886. 24. §) 

Ausztriában a birodalmi képviseletről szóló 1867. decemberi törvény a határozatképességhez képviselőházban 

száz, az Urak Házában negyven tag jelenlétét írta elő, előbbinél ez a létszám a tagok kb. felét, majd 1873-tól 

harmadát, utóbbinál kb. 13%-át tette ki. Az Urak Háza házszabálya előírta, hogy az elnök az ülést a tagok 

határozatképes számban való megjelenését követően nyissa meg. A tagok kötelességévé tette, hogy az ülésekről 

távolmaradásukat és annak indokát előzetesen írásban jelentsék be a házelnöknek. Hosszabb vagy igazolatlan 

távollét elbírálását a ház döntésére bízta, anélkül azonban, hogy akár csak általánosság szintjén utalt volna arra, 

hogy a háznak milyen retorziós eszközök állnak rendelkezésére. Staatsgrundgesetz über die Reichsvertretung 

vom 21. Dezember 1867. R. G. Br. Nr. 141. 15. §.; GOHH 1875. 8., 21. §. 
2621

 Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 105., 106., 110., 328. 
2622

 Pl. nem említi a naplómutató az 1879. március 29-i ülést, amikor Csanády Sándor képviselő jelezte a 

plénumon, hogy nem kerülhet sor szavazásra, mert csak kb. hatvanan vannak jelen. KN 1878. 5. köt. 1879. márc. 

29. (100. ülés) 143. 

A digitalizált képviselőházi naplókban a „nem határozatképes” kifejezésre keresés az 1865–1918 közötti időszak 

vonatkozásában 170 találatot eredményezett, ebből az 1901 előtti időszakra 88 találat esett. 

(http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28nem%20hat%E1rozatk%E9pes%29

%20and%20PGOR%3D%28KN*%29&a=list ) [2014.10.30.] ) 

Mikszáth Kálmán az Országos Hírlap 1898. január 9-i számában megjelent tárcája alapján is a mutatókban 

szereplőknél több előfordulást feltételezünk: 

„A parlamenti ülések eleje nem igen szokott érdekességekkel szolgálni. Formaságok és formaságok, legföllebb 

néha valami érdekesebb bejelentés, amit azonban rendszerint jó eleve megsejt a tisztelt Ház. Az első szónokok 

sem olyan fából valók, hogy okvetlenül magukra vonnák a figyelmet, s még a legkisebb képviselő is iparkodik 

valakit maga elé bocsájtani, aki az első félóra közönyét megtörje, vagy unalmát eloszlassa. A szükség-szónokok 

félórája ez, csak arra való, hogy a képviselő urak kényelmesen ihassák meg a kávéjukat, és ne kelljen olyan 

korán a parlamentbe iparkodniok. Ilyenkor tette meg Herman Ottó (mostanság Kossuth Ferenc vette át a 

szerepét), hogy a világ legszendébb hangján figyelmeztette az elnököt: 

− Kérem, a Ház nem tanácskozásképes. 

Vagy: 

− A Ház nem határozatképes. 

S ha aztán az elnök kénytelen volt a jelenlevő képviselőket megolvastatni, vagy éppen az ülést is föl kellett 

függesztenie, − ez már szenzáció számba ment. Olyan csekély mértéket alkalmaznak az ülés elejére.” (Mikszáth 

Kálmán: Jelenet a t. Házban. In: Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1898. júl.– dec. 

http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.pdf [2015.05.20.] 

Korábban a szintén függetlenségi ellenzéki Csanády Sándor képviselő kérte az ülések elején rendszeresen a 

határozatképesség ellenőrzését (a „katalógus” felolvasását). Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [eredeti megjelenése: 

Pesti Hírlap 1886. máj. 12.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 22. köt., i. m. 208. 
2623

 KHSZ 1868. 169., 172. §§ 

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28nem%20hat%E1rozatk%E9pes%29%20and%20PGOR%3D%28KN*%29&a=list
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28nem%20hat%E1rozatk%E9pes%29%20and%20PGOR%3D%28KN*%29&a=list
http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.pdf
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felolvasásától, illetve a távollévők igazolásra való felhívásától, mert az „a távollevő képviselőket 

bizonyos tekintetben kompromittálhatná”.2624 

Míg a képviselőház esetében 1875-től a házszabályok szerint a bizottságok 

határozatképességéhez tagjaik általános többségének, 1887-től pedig az osztályok, illetve a 

bizottságok határozatképességéhez tagjaik legalább harmadának jelenléte volt szükséges, és a 

bizottság egymás után kétszeri határozatképtelensége esetén a távolmaradt tagok megnevezésre 

kerültek a plénumon, ennek nyomán pedig a képviselőház elrendelhette helyükre más tagok 

választását a bizottságba (KHSZ 1875. 114. §; KHSZ 1878. 114. §; KHSZ 1887. 123. §; KHSZ 

1899. 124. §; KHSZ 1908. 139. §),2625 addig a főrendiház esetében (mint említettük) az intézmény 

reformját követően sem került rögzítésre a bizottságok esetében a határozatképesség 

minimuma.2626 Figyelemre méltó, hogy a megjelenési, illetve a plenáris és bizottsági ülésekről 

távolmaradási bejelentési kötelezettség elmulasztása esetére az 1886. évi házszabály sem 

helyezett semmilyen szankciót kilátásba. 1885 előtt, főleg az 1867 utáni években a főrendiház 

távolmaradó tagjai viszonylag jelentős számban jelezték előzetesen rövidebb-hosszabb 

távollétüket a főrendiház elnökéhez intézett levél vagy távirat formájában (ezek a főrendiház 

elnöki és hivatali iratai között maradtak fenn). A főrendiház reformját követő évtizedekben 

azonban megváltoztak a szokások: többnyire már csak a jegyzők, az alelnökök és az egy-egy téma 

bizottsági vagy plenáris tárgyalásán való megjelenésre táviratilag felkért tagok tájékoztatták a 

főrendiház elnökségét arról, hogy nem tudnak megjelenni. 

1885 után is előfordult, hogy az alacsony számú részvétel akadályozta a főrendiház 

munkáját. 1893 májusában a községi és felekezeti tanítók fizetésének rendezéséről szóló 

törvényjavaslat tárgyalása során gr. Zichy Nándor a megjelent főrendek csekély számára és a 

felekezetek képviselői egy részének távollétére hivatkozva indítványozta a tárgyalás elhalasztását. 

Szavazásra került sor, a többség nem kívánta elhalasztani a tárgyalást. Zichy Nándor kérésére 

azonban a jelenlévő tagok megszámlálásra kerültek, és az elnök kimondta, hogy mivel csak 37 tag 

van jelen, a javaslatok tárgyalását el kell halasztani.2627 1897 június 25-én a honvéd nevelő- és 

képzőintézetekről szóló törvényjavaslat tárgyalása előtt az elnök negyed órára felfüggesztette a 

főrendiház ülését, mert hiányzott a határozathozatalhoz szükséges létszám.2628 

A képviselőházban 1901 után a korábbinál többször jelentette ki a házelnök a plenáris ülés 

határozatképtelenségét.2629 Ebben szerepet játszott, hogy 1903-tól a képviselőházi ellenzék a 

technikai obstrukció eszközeként alkalmazta a határozatképesség megállapítására vonatkozó 

kérést.2630 Az 1906–1910 közötti időszakban szintén magas volt a regisztrált esetek száma (bár az 

ellenzék szerint a képviselőházi elnök sok esetben nem állapította meg a határozatképtelenséget, 

amikor pedig az fennállt),2631 amihez a kormányzó koalíció, illetve az azt alkotó pártok bomlása 

                                                           
2624

 Olay Lajos függetlenségi képviselő hozzászólása. KN 1901–1905. 13. köt. 1903. márc. 20. (233. ülés) 275. 
2625

 Miután 1897 nyarán az összeférhetetlenségi bizottság tagjai egymást követően kétszer sem gyűltek össze 

határozatképes létszámban, a házszabály értelmében felolvasásra került a mindkét alkalommal távol maradt 

tagok neve, a ház döntésének megfelelően azonban nem került sor új választásra. KN 1896–1901. 7. köt. 1897. 

évi júl. 1. (126. ülés) 266–267. 
2626

 Csak az igazoló bíróság esetében rögzítette, hogy a határozathozatalhoz az elnökön kívül legalább hat tag 

jelenléte szükséges. FHSZ 1886. 13. § 
2627

 FN 1892−1895. 2. köt. 1893. máj. 19. (30. ülés) 172. 
2628

 FN 1896–1901. 1. köt. 1897. jún. 25. (16. ülés) 141. 
2629

 A képviselőház naplóiban a „nem határozatképes” kereső-kifejezésre az 1901–1905 közötti időszakra 

vonatkozóan érkezett a legtöbb (48 találat). 
2630

 KN 1901–1905. 13. köt. (232. ülés) 1903. márc. 19. 267–273. 
2631

 Ld. Farkasházy Zsigmond ellenzéki függetlenségi képviselő felszólalását: „A [házszabály] 195. §[-a] 

ugyanis ezt mondja (olvassa) : »A jegyzőkönyv hitelesítésére, ha annak tartalma ellen kifogás nem tétetett, 

valamint a tanácskozásra negyven, határozathozatalra száz tag jelenléte szükséges«. Tudjuk, hogy az elnökség az 

utolsó években állandóan azt a gyakorlatot honosította meg, hogy a határozatképesség és a tanácskozási 

képesség megállapítása tekintetében teljesen figyelmen kívül hagyta ezt a szakaszt, és csakis az ellenzék, 
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nagyban hozzájárult. A képviselőházban 1910 után, és különösen a háború alatt csökkent azon 

esetek száma, amikor a házelnök határozatképtelenséget állapított meg. Ezt nem annyira a háború 

első éveiben az ellenzék által követett önkorlátozó magatartás okozhatta, hanem sokkal inkább az 

1913. évi házszabály-módosítás, amely egyrészt hatvan főre szállította le a határozatképességhez 

szükséges létszámot, másrészt a házelnök jogkörébe utalta a névsor felolvasásának 

kezdeményezését.2632 

 A fentiek alapján a főrendiházi és a képviselőházi határozatképtelenségi esetek között 

tehát megállapítható néhány eltérés. A főrendiházban az ok valószínűsíthetően az érdektelenség 

volt, szemben a képviselőházzal, ahol az obstrukció idején a hosszú ülések, a koalíciós időszak 

második felében pedig a politikai széthúzás is szerepet játszott. További különbség volt, hogy a 

képviselőházban ilyen esetekben általában elégségesnek bizonyult a szünet elrendelése (sok 

esetben ugyanis a honatyák jelentős része az üléstermen kívül, de az országház épületében 

tartózkodott), 2633 a főrendiházban azonban gyakoribb volt, hogy a tárgyalást be kellett zárni és a 

szavazást másik ülésnapra halasztani. A koalíciós kormányzás, illetve az 1906–1910. évi 

országgyűlés idején a képviselőház eleinte továbbra sem lépett fel a határozatképtelenséget 

előidéző képviselőkkel szemben, de aztán szigorodott az eljárás, s így a 20. század első 

évtizedének végén az is előfordult, hogy a ház eltekintett ugyan attól, hogy a szavazásról 

távolmaradtakat igazolásra az elnök maga elé idézze, a napidíj kiutalására viszont addig nem 

került sor, amíg az érintettek távollétüket nem igazolták.2634 1910 után a szankcionálás enyhült, a 

napidíj letiltására már nem került sor, viszont (amennyiben a névsorolvasás a napirend 

tárgyalásának lezárulta után történt) igazolni kellett a távollétet.2635 

A főrendiház bizottságainak munkájában továbbra is fennakadást okozott a tagok 

távolmaradása. 1886-ban a mentelmi bizottság létszámát azért növelték meg hétről 12 főre, mert 

„a tapasztalás […] azt bizonyította, hogy nem ritkán a hét tag közül, mivel a két póttag behívása 

iránt előre senki sem lehetett tájékozva, csekély számmal jelentek meg, s a tárgyalandó kérdések 

sokkal fontosabbak voltak, semhogy azok felett két-három tag határozhatott volna”.2636 A 

bizottságok határozatképességéhez szükséges létszámára vonatkozóan továbbra sem született 

megkötés. 1914 májusában a mentelmi bizottság ülése nem volt megtartható, mert azon a 

bizottság tagjai közül senki sem jelent meg.2637 

A főrendiház elnöksége ahogy korábban, úgy 1885 után is a hirdetmények és körlevelek 

mellett egy-egy szavazás előtt névre szóló meghívásokkal, bizottsági ülések előtt igyekezett a 

határozathozatalhoz szükséges létszámot biztosítani; emellett a formális jellegű ülések számának 

csökkentésével próbálta előmozdítani az intézmény zökkenőmentes működését. 1886 elején az új 

házszabályok megalkotására kiküldött bizottság „[a] tanácskozásokban a tagok lehető élénk részt 

vételének biztosítása céljából szükségesnek látta […] oly módozatokról gondoskodni, melyek 

amellett, hogy a törvényhozás rendes menetét indokolatlanul nem gátolják, figyelembe veszik a 

                                                                                                                                                                                     
illetőleg a kisebbség részéről jövő figyelmeztetések esetén és akkor is csak kivételesen alkalmazta ezt a szabályt, 

nevezetesen ezen esetekben gondoskodott arról, hogy a tanácskozási és határozatképességhez szükséges számú 

képviselő jelen legyen.” (KN 1906–1910. 24. köt. 1909. febr. 13. (418. ülés) 3.) 

Szmrecsányi György néppárti képviselő hasonló értelmű felszólalása: KN 1906–1910. 25. köt 1909. okt. 9. (458. 

ülés) 400. 
2632

 Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 326. 
2633

 A képviselők ülésterem és a folyosó közötti „fluktuációjára” ld. pl. Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1886. 

márc. 20.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 22. köt., i. m. 174–175.  
2634

 KN 1906–1910. 25. köt. 1909. október 12. 459. ülés 424–425. 
2635

 KN 1910–1918. 9. köt. 1911. jún. 27. (187. ülés) 192.; KN 1910–1918. 13. köt. 1911. dec. 20. (318. ülés) 

446. 
2636

 Br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök. FN 1884─1887. 2. köt. 1886. febr. 15. (22. ülés) 80. 
2637

 MOL K 3 1914-305., 61. cs. 1. t. (Tárgyi csoportokba nem sorolt iratok) 
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főrendiház tagjai egyéb viszonyait és körülményeit”,2638 így igyekezett a „tárgy nélküli 

szükségtelen üléseket” kiiktatni.2639 A bizottság ennek érdekében az elnök hatáskörébe kívánta 

utalni a képviselőházi üzenetek, határozati és törvényjavaslatok, indokolások és bizottsági 

jelentések, valamint a főrendiházhoz beérkezett iratok átvételét, a kinyomtatásukról és a tagokhoz 

vagy a bizottságokhoz továbbításáról történő intézkedést.2640 A házszabály-tervezetnek az ülések 

összehívására vonatkozó szakaszai lényegüket tekintve megegyeztek az addigi szabályozással.2641 

A tervezet főrendiházi megvitatásakor br. Sztáray Antal azonban többek nevében felvetette, hogy 

„a főrendiház bizonyos rendes időszakok alatt összehalmozódó tárgyait lehetne együttesen 

tárgyalás alá venni, mire nézve az időt mindig a nagyméltóságú főrendiház határozná meg”. Gr. 

Zichy Nándor ezzel szemben azon a véleményen volt, hogy „[n]em kívánhatni azt, hogy előre 

kiszabott időszakok által magát a törvényhozás menetét megakassza, és […] a főrendiház jóllehet 

az országgyűlés együtt van, üléseket ne tarthasson”. Rámutatott, hogy „a képviselőház tárgyalási 

rendszere szintén azt hozza magával, hogy nem lehet előre, évekre megmondani, mikor lesznek a 

főrendiházban tárgyalandók a képviselőház által elfogadott törvényjavaslatok”. Br. Prónay Dezső 

azt javasolta, hogy a főrendiház ülésezése ne legyen a házszabályokban előre megállapított 

időszakokhoz kötve, ám a ház országgyűlés elején állapítsa meg üléseinek „ciklusát”, majd 

minden naptári év elején további rendjüket. Emellett azonban az elnöknek joga legyen rendkívüli 

ülések összehívására. A főrendiház azonban változatlanul fogadta el a házszabálybizottság által 

javasolt szöveget, és mellőzte Sztáray és Prónay indítványát, amely a szakaszt újabb szövegezés 

céljából a bizottsághoz kívánta utasítani. 2642 

Az 1886. évi házszabály megalkotásakor követett elv, mely szerint akkor kerüljön sor plenáris 

ülésekre, ha több tárgyalási téma gyűlik össze, a gyakorlatban nem érvényesülhetett 

maradéktalanul, ugyanakkor viszonylag gyakoriak voltak a miniszterelnök kérésére az elnök által 

sürgőséggel összehívott ülések. Az 1897. június 25-i ülésen Dessewffy Aurél kérte az ülésekre 

nézve „commassatio” életbeléptetését (ez alatt feltehetően azt értette, hogy az elnök az ülés 

összehívásával várja meg azt, hogy több megvitatandó tárgy legyen), valamint „kellő időben 

megtartásukról intézkedni”, mert „két nap alatt alig jöhet fel a vidékről az ember, aki részt akar 

venni az ülésen”, különösen a nyári hónapokban, amikor a „földmíveléssel foglalkozók 

birtokaikon vannak elfoglalva”. Kijelentette, „ha júliusban vagy augusztusban új esetek lennének, 
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 FI 1884–1887. 3. köt. 225. sz. 144. 
2639

 „Eddig a legtöbb ülést üzenetek átvétele tette szükségessé, amelyek folytán a tárgy bizottságnak adatott ki, 

mely azt tárgyalván, jelentését bemutatta, és azután a tárgyalás egy harmadik ülés napirendjére tűzetett ki. Most 

mindez egyszerűsítve lesz azáltal, hogy több rendbeli törvényjavaslat előkészíttetvén a bizottság által, a főrendek 

előre megállapított időszakban azok tárgyalásához készülhetnek és annak idején hozzáfoghatnak, így nem 

kénytelenek többé érdemleges munka nélkül ülésre összejönni.” – mondta gr. Zichy Nándor, a házszabály-

tervezet megalkotására kiküldött bizottság tagja. 

Br. Majthényi László bizottsági tag ehhez hozzátette: „Eddig tartattak úgynevezett receptionalis ülések, azonban 

azon észlelet történt, hogy ezek a ház tagjainak érdekeltségét éleszteni nem képesek, sőt ellenkezőleg arra 

zsibbasztólag hatnak. A 33. §. e baj correctivumát abban keresi, hogy az átküldött törvény- vagy határozati 

javaslatok ne mindig azonnal vétessenek tárgyalás alá, hanem akkor történjék a tárgyalás, ha a tárgyalandó 

javaslatok nagyobb számmal érkeztek be; épségben maradván emellett a ház elnökének azon joga, hogy sürgős 

esetekben rendkívüli ülést hívhasson össze.” FN 1884–1887. 1. köt. 1886. jan. 30. (fh ref után 21. ülés) 73–76. 
2640

 A változtatáshoz az 1885:7. tc. 27. §-a alapján kiküldött országos bizottság javaslata alapján született 

határozat szolgált alapul. A házszabály-tervezet ezen szakaszát a főrendiház változtatás nélkül elfogadta (FHSZ 

1886. 66. §). 
2641

 „A főrendiház rendes üléseinek idejét, napját és óráját a ház beleegyezésével az elnök állapítja meg. […] Ha 

a ház szünetelése közben rendkívüli sürgősség esete adná elő magát, a ház elnöke időközben rendkívüli ülést 

hívhat össze, s a ház a napirend elfogadása felett határoz.” (a későbbi FHSZ 1886. 33–34. §) 

Korábban az alábbi szabályozás volt érvényben: „A legközelebbi ülés napját rendszerint a ház beleegyezésével, 

valamint a napirendet is az elnök állapítja meg. A napirend a háznak arra kijelölt helyiségeiben közszemlére 

kiteendő, s a tagoknak az ülésre való meghívással egyidejűleg tudtul adandó.” (FHSZ 1872. 21. §) 
2642

 FN 1884–1887. 1. köt. 1886. jan. 30. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 21. ülés) 73–76. 
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én kötelességemnek fognám tartani, hogy provocáljam a ház tagjainak megszámlálását, és ha nem 

volnának elegen, akkor határozatot hozni egyátalán nem lehetne”. Tóth Vilmos főrendiházi elnök 

méltányosnak tartotta Dessewffy kívánságát, és kijelentette, aszerint fog eljárni. Ugyanakkor 

rámutatott, hogy az aktuális ülés már 4–5 nappal korábban kihirdetésre került, ezért semmi sem 

indokolja, hogy nem gyűltek össze a főrendek a határozathozatalhoz szükséges számban.2643 Nem 

volt ez másként 1906–1910 között a koalíciós kormányzás időszakában sem. 1908-ban Nagy 

István elnöki titkár arról tájékoztatta a késedelmes meghívás miatt reklamáló gr. Károlyi Imrét, 

hogy a postázást késleltette, hogy a főrendiház elnöke a miniszterelnökkel csak az ülés előtt két 

nappal, kora délután jutott megállapodásra az ülés időpontjáról. Nem tudta megígérni, hogy 

Károlyi kérésének megfelelően az ülések előtt két-három nappal megtörténjen a meghívók 

kézbesítése, mert „nálunk a bizottsági és plenáris ülések idejének megállapítása többnyire 

rögtönözve történvén, ekként akárhányszor nincs már időnk a távollévő főrendeket egyáltalán 

meghívhatni, vagy ha ezt meg is tesszük, a postára adott meghívóknak kellő időben való 

odaérkezése lehetetlennek bizonyul, de a meghívók azért mégis elküldendők. Ha az irodának a 

szükséges teendők ellátására elégséges idő áll rendelkezésére, akkor a meghívók is rendesen 

küldhetők, és küldetnek is, azonban az ülések határidejére nézve gyakran egy, sőt néha csak 

félnapokkal előbb nyerünk értesítést és utasítást, akkor a főrendek egyébkint jogos igényeinek 

teljesen lehetetlen eleget tehetnünk.”2644 

1885 után az örökös tagsági joggal rendelkező családok tagjainak részvételét a fiágon 

bekövetkezett kihalások és a cenzus együttesen csökkentették. 1895-ben br. Bánffy Dezső 

miniszterelnök azzal indokolta örökös főrendiházi tagság nagyobb számú adományozására 

vonatkozó felterjesztését, hogy „az [1885 óta] újonnan rangemelésben részesült családok száma 

még csak felét sem pótolja a kihalt nagynevű családoknak, mint amilyenek voltak például a 

Brenner, Győry, Karacsay, Mikó, Reviczky, Sándor, Somogyi, Vécsey, Viczay stb. grófi és 

Augusz, Bakonyi, Bésán, Geringer, Gervay, Izdenczy, Mesznil, Rudics, Simonyi, Sina stb. bárói 

családok”. Hozzátette, még szembetűnőbb az aránytalanság, ha az örökös jogú családok és a 

vagyoni képesítettségük alapján jogosultságukat ténylegesen gyakorló családok számát vetjük 

össze (a jogosult 17 hercegi családból hat, a jogosult 130 grófi családból 52, a jogosult 116 bárói 

családból 26 gyakorolja részvételi jogát). Rámutatott, hogy „[a] jogosultságukat nem gyakorló 

családok egy része ugyan oly indigena családokra esik, melyek ez idő szerint már az országban mi 

vagyonnal sem bírnak, s itt sem laknak, a túlnyomó nagy többségüknél azonban a törvényhozói 

jog gyakorlásának egyedüli akadálya az, hogy nem bírnak nagy nevüknek megfelelő 

vagyonnal”.2645 

 

 

19. A főrendiházba meghívást kérők és a meghívót bemutatók számának alakulása 

 

Vizsgálatunk alapján az 1865–1885 között meghívott 254 családból (177 nemzeti és 77 indigena 

családból) megjelent legalább egy fő 150 nemzeti és 59 indigena családból. Az indigena családok 

tehát az 1865–1885 között meghívott családokon belüli 30%-os arányukhoz képest valamivel 

kisebb mértékben jelentek meg (28%). Az 1865–1885 között meghívott honfiúsított családok és a 

megjelent honfiúsított családok aránya közötti különbség azonban kevesebb mint két 

százalékpont, és ez óvatosságra int Vörös Károly kijelentésével kapcsolatban, amely szerint az 
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 FN 1896–1901. 1. köt. 1897. jún. 25. (14. ülés) 142. 
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 Nagy István elnöki titkár levele gr. Károlyi Imrének. Bp., 1908. ápr. 13. (Fogalmazvány). MOL K 5 1908-

43. 6. cs. 
2645

 A felterjesztés nyomán Ferenc József engedélyezte, hogy a miniszterelnök legfeljebb tíz örökös főrendiházi 

tagsági jog adományozására előterjesztést tegyen. 1895-1331-ME, lelőhelye: MOL K 26 1895-176., 338. cs. 
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indigena főnemesi családok a nemzetieknél már 1885 előtt is sokkal kisebb mértékben igényelték 

a főrendiházi részvételt. 

Figyelembe kell azonban vennünk azt is, hogy az indigena családok egy része feltehetően 1865–

1885 között nem is kért soha meghívót, így a főrendiház irataiban nincs is nyoma a 

távolmaradásnak. Mint említettük, Ballabás Dániel nagyjából harminc olyan indigena családot 

talált, amely az 1865–1885 között megjelent családok listáját több-kevésbé tartalmazó 1886:8. tc.-

ben nem szerepelt.2646 Ezeket a családokat feltehetően az 1865–1918 között távol maradó 

családokhoz kell sorolnunk.2647 Ezt figyelembe véve a nemzeti családok aktívabb megjelenése 

jobban kidomborodik: eszerint ugyanis 1865–1885 között a nemzeti családok 85%-os megjelenési 

arányával szemben az indigena családok 55%-os megjelenési aránya áll. 

 Hasonló eredményre jutunk, ha az 1865–1885 között következetesen távol maradó 

családokat nézzük. 16 olyan főnemesi család volt, amelynek tagsági jogát az 1886:8. tc. elismerte, 

de 1865–1885 között egy családtag sem kért meghívót, további 47 család pedig meghívást kapott, 

de sohasem jelent meg. Az előbbiek sorában hat,2648 az utóbbiak között 23 indigena család volt, 

vagyis az állandóan távol maradó családok között az indigenák erősen felülreprezentáltak voltak 

(46%). Ezen családok állandó távolmaradásának a magyar politikával szembeni érdektelenség és a 

tartós pesti tartózkodást nem megengedő vagyoni helyzetük egyaránt oka lehetett. Az 1865–1885 

között a főrendiházban soha meg nem jelent, illetve meg nem hívott 29 indigena családból 24 

családnak még volt férfi leszármazottja 1885-ben.2649 A gr. Waldeck családot a főrendiház 1886-

tól nem tekintette meghívására jogosultnak, a gr. Buttler családnak az 1886:8. tc.-be bekerült ága 

pedig már 1845-ben kihalt. A maradék 22 família közül a főrendiház reformja után mindössze 

három volt megtalálható az örökös tagok között. A gr. Hoyos család két tagja tagsági joga 

elismerését később (1905-ben és 1916-ban) kérelmezte. Az 1885-ban még tag gr. Eltz család 

viszont a későbbiek folyamán kihullott a tagságból, gr. Eltz Jakab 1906-ben bekövetkezett halála 

után már nem volt a családnak leszármazottja az örökös tagok között. Két család már 

századforduló előtt kihalt,2650 a többi 16 azonban rendelkezett férfi leszármazottal, ám vagy 

továbbra sem akart részt venni a főrendiházban, vagy nem tudta teljesíteni a cenzust. A fentiek 

alapján az 1886:8. tc.-ben felsorolt örökös tagságra jogosult családok kb. 6%-áról (16 indigena 

családról) teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a dualizmus első húsz évében nem volt meg a 

főrendiházi politizálásra való igény, és ha ez 1885 után jelentkezett is, már nem volt anyagi 

lehetőségük a jogosultság realizálására. Ballabás Dániel már idézett vizsgálatát figyelembe véve a 

passzív indigena családok tényleges aránya ennél is nagyobb volt.  

A főnemesi családok legnagyobb arányban az 1865-ben kezdődő országgyűlésen jelentek 

meg. Ekkor az országgyűlés első másfél hónapja alatt a későbbi országgyűlések kezdetéhez képest 

magasabb számban mutatták be a főnemesi, azon belül is a grófi családok tagjai 

meghívólevelüket. Feltehetően az alkotmányos politizálási fórum visszaállítása és a tárgyalásra 

kerülő nagy horderejű tárgyak iránti érdeklődés magyarázza, hogy 1865–1866 fordulóján 

összesen 66 grófi család meghívott tagja nyújtotta be igazolásra meghívólevelét, szemben az 

1869. évi 59, az 1872. évi 33, az 1875. évi 41 és az 1881. évi 32 családdal. Az 1865–1868-ban 

megjelentek közül 21 család 1869-ben már felmentésért folyamodott vagy egyszerűen távol 

maradt. Azok a grófok, akik az 1865. évi és 1869. évi országgyűlés elején egyaránt bemutatták 

                                                           
2646

 Ballabás D.: Főnemesi rangemelések, i. m. 1220. 
2647

 Abból kiindulva, hogy az 1886-ban még virágzó 1865–1885 között meghívott család közül csak kettő (az 

1865–1885 között végig távol maradó családok közé tartozó) család maradt ki az 1886:8. tc.-ből, 
2648

 A gr. Cavriani, Hoyos, De la Motte, Paar, illetve a br. Eichhoff, Lederer. A Vernhardt család szintén külföldi 

származású volt, de nem törvényhozás útján nyert honfiúsítást.  
2649

 Fiágon kihaltak: a gr. Klobusitzky, Kollonics, Van der Náth, illetve a br. Lo Presti, Schönstein család. A 

Gavenda család magszakadása is feltételezhető, de erre nem találtunk egyértelmű bizonyítékot. 
2650

 A gr. Wartensleben, illetve a br. Lederer. 
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regalisukat, 47 családból származtak, ezek között mindössze kilenc indigena család akadt 

(Berchtold, Bolza, Breuner, Königsegg, Migazzi, Pallavicini, Schönborn, Waldstein, 

Wenckheim), vagyis a nemzeti családok a főrendiházban való megjelenésében nagyobb 

állandóság volt tapasztalható, mint az indigenáknál.  

A hercegi családok között nem találtunk olyant, amelyből megjelent volna tag 1865-ben és 1869-

ben is, három családból (Esterházy, Liechtenstein, Odescalchi) 1865-ben vagy 1869-ben 

bemutatta meghívólevelét legalább egy családtag. A bárói családok közül 15 (ebből csak kettő 

indigena) mind az 1865–1868., mind az 1869–1872. évi országgyűlésen megjelent. Tizenöt bárói 

família maradt el 1869-ben, ugyanakkor kilenc újonnan megjelent. Figyelemre méltó, hogy az 

indigena családok aránya különösen 1865-ben, de 1869-ben is alacsonyabb volt a megjelentek 

között, mint az összes örökös jogú család körében. Harmincöt olyan bárói család volt (közülük hét 

indigena), amely 1865-ben és 1869-ben is meghívást nyert, de egyik ciklusban sem jelent meg. 

Az 1865–1885 között meghívott 254 arisztokrata családból mindössze kilenc grófi és két 

bárói család jelent meg 1865–1881 között minden országgyűlésen. Ezek a családok három 

kivételével nemzeti főnemesek voltak.2651 Az 1865–1885 között minden országgyűlésre meghívott 

családoknak 1885-ben egy, de inkább több tagjuk megfelelt a földadó cenzus támasztotta 

követelménynek a br. Eötvös és a br. Mesznil család kivételével. 

Az országgyűlések folyama alatt történő igazolások számában 1865–1885 között két 

kiugró pontot találtunk. 1883 végén, 1884 elején, az izraelita-keresztény vegyesházassági 

törvényjavaslat tárgyalása idején 16 indigena és hat nemzeti család folyamodott a főrendiházba 

meghívóért. Vörös Károly kijelentése szerint az indigenák részvételének csökkenése a 18. 

századtól kezdődő és 1885-ben befejeződő folyamat volt.2652 Az indigenák érdeklődésének 

átmeneti megnövekedése a magyar főrendiház iránt 1883–1884 fordulóján viszont arra utal, hogy 

a történész által felvázolt folyamat legalábbis nem volt egyenes ívű. A főrendiház reformját 

megelőző hónapokban hatvan addig tagsági jogát nem gyakorló főnemes (közülük 46 nemzeti, 14 

indigena főnemesi családból származott) folyamodott királyi meghívóért. Az ekkor folyamodók 

között hat (négy nemzeti és kettő honfiúsított) olyan család tagjait találjuk, amelyből 1865 óta 

addig senki sem kapott (kért) meghívást.2653 A megnövekedett érdeklődést magyarázza a 

törvényhozásban napirendre kerülő tárgy jelentősége, a kormány javaslatával egyet nem értő 

főrendiházi ellenzék agitációja (és a kormány ellenagitációja), valamint az, hogy a Tisza által 

benyújtott törvényjavaslatban szerepelt, hogy „az élethossziglani tagságra való első 

kinevezéseknél a felsőház első alakulásakor figyelem fordítandó azokra, kik a főrendiházban bírt 

jogukat jelen törvény által elvesztik, ha az utolsó három év alatt a főrendiház üléseiben rendesen 

részt vettek”.2654  

                                                           
2651

 A gr. Batthyány, Cziráky, Festetich, Károlyi, Kornis, Pallavicini, Pejacsevich, Wenckheim, Zichy, illetve a 

br. Eötvös, Mesznil család. A gr. Hugonnay, Mailáth, Pálffy, Traun, illetve a br. Augusz, Baumgarten, Fejérváry, 

Fiáth, Nyáry, Radvánszky család tagjai nem kaptak meghívót minden országgyűlésre, de amelyre meghívást 

kaptak, azon legalább egy tagjuk megjelent. 
2652

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 402. 
2653

 Ekkor nyert meghívást először az alábbi családokból tag: br. Sahlhausen (Sahlhausen Lipót [1830–1897] 

honvédszázados,  sótári felügyelő,  császári és királyi főhadnagy és fivére, Móric [1830–1894/95] 1848–1849-es 

honvédfőhadnagy), br. Szentkereszty (Szentkereszty Béla [1851–1825] főispán, országgyűlési képviselő és 

Ferenc [1846–1891] meghívást nyert, azonban Béla öccse, Pál [1857–1892] és Ferenc öccse, Zsigmond [1850–

1921] hiába kért meghívót), br. Wimpffen (br. Wimpffen Iván cs. és kir. huszárezredes [1847–1891]). 

Megalapozatlannak nyilvánította a főrendiház a gr. Lázár (gr. Lázár Jenő [1845–1900] országgyűlési képviselő, 

porcelánfestő, műgyűjtő és Imre [1836–1904]), br. Kreith (br. Kreith Béla [1851–1916] újságíró, múzeumalapító 

és fivére, Gyula [1855–1913]), br. Stwrtnik (br. Stwrtnik Ágoston) famíliából származók folyamodását. A Lázár 

grófi család azonban később, az 1886:8. tc.-ben mint örökös tagsági joggal rendelkező család szerepelt. 

A hg. Thurn-Taxis család is ekkor folyamodott először meghívóért, de ennek tagjai korábban azért nem kaptak 

meghívást, mert az uralkodó csak 1885 elején terjesztette ki a család hercegi rangját Magyarországra. 
2654

 KI 1884–1887. 1. köt. 25. sz. 
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Az 1885–1918 közötti időszak első éveiben alacsony volt a főrendiházi meghívóért 

folyamodó főnemesek száma. Az 1892–1896. évi országgyűlés alatt több mint háromszor annyian 

nyertek örökös tagként igazolást, mint az előző ciklusban. A változás részben azzal magyarázható, 

hogy a tagok között viszonylag jelentős számban jelentek meg újonnan örökös tagsági jogban 

részesült családok tagjai (a ciklus utolsó évében az uralkodó több családot részesített örökös 

tagsági jogban, mint az előző tíz évben összesen). Ez azonban csak az egyik ok, ha ugyanis az 

1892–1896. évi országgyűlés alatti örököstag-igazolásoknál eltekintünk az „új” családok tagjaitól, 

akkor is jóval magasabb marad az egy évre jutó igazolások átlaga, mint az előző ciklus alatt 

(1887–1892: 22 igazolás, 1892–1896: 69 igazolás, ebből 19 új adomány alapján). Figyelemre 

méltó, hogy az igazolások száma az egyházpolitikai viták kiéleződésének évében, 1893 végétől 

nőtt meg.2655 Az időbeli egybeesés miatt valószínűsíthető, hogy az egyházpolitikai viták idéztek 

elő fokozott érdeklődést a főnemesség körében, és vezettek az örökös tagságra jogosult családok 

leszármazottainak nagyobb arányú igazolásához. Kiemeljük, hogy a korábbiaknál sokkal nagyobb 

számban kérvényezték 1885 előtt a főrendiházban tag, de a reform nyomán a tagságból kimaradó 

főnemesek vagyoni jogosultságuk elismerését, továbbá négy olyan főnemes is bekerült az örökös 

tagok közé, aki már 1885 előtt teljeskorú volt, de nem folyamodott meghívásért. Az 

egyházpolitikai törvényhozás befejeződését követően, a 20. század elején csökkent az igazolások 

száma. Némileg ismét megnőtt az újonnan igazolt örökös tagok száma az 1910–1918 közötti 

időszakban, amit részben az örökös tagsági jog újabb nagyobb számú adományozásával 

magyarázunk. További magyarázatul szolgálhat az országgyűlés a világháború idején megnőtt 

aktivitása. Ennek okait Bihari Péter (Galántai József korábbi kutatásaira is támaszkodva)2656 a 

képviselőház vonatkozásában következőképpen magyarázta: „[A] magyar parlament a háború 

alatt mindvégig rendszeresen ülésezett, és (legalábbis elvileg) széles körű hatalommal 

rendelkezett. Összehasonlítva a bezárva tartott osztrák parlamenttel és a csak 1917-től felbátorodó 

német Reichstaggal, a magyar országgyűlés kétségtelenül a központi hatalmak legfontosabb, 

legerősebb alkotmányos testülete volt. […] [A] háborús cenzúra körülményei közepette az 

üléseken elhangzottak a korábbiaknál is nagyobb figyelmet kaptak […]. A napilapok alig-alig 

tudták politikai hírekkel kitölteni (egyébként csökkenő számú) oldalaikat, de a képviselőházi 

beszédeket vagy interpellációkat gyakorlatilag cenzúra nélkül közölhették, és persze közölték is. 

A képviselők a maguk részéről természetesen tisztában voltak azzal, hogy most minden 

korábbinál jobban befolyásolhatják a közvéleményt, és irányíthatják a közbeszédet.”2657 Az 

országgyűlés munkájában való részvétel ilyenfajta vonzereje a főrendiházra is kiterjedhetett. 

Mivel nem került sor országos szintű képviselőválasztásokra, ezért a fiatal főnemesség számára a 

törvényhozásba bekapcsolódás fő lehetőségévé a főrendiházi örökös tagsági jog elismertetése vált. 

A fentiek mellett nem kizárható azon legfelső elhatározásoknak a tagsági jogosultság igazolására 

ösztönző hatása sem, amelyek elrendelték, hogy mindazon katonai személyek, akik az 

országgyűlésnek tagjai, az ülésszak tartalmára (végül, 1917 júniusában „bizonytalan időre”) az 

országgyűlésen való részvétel céljából szabadságot kapjanak.2658 Háborús visszaemlékezések, 
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 A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1893 áprilisában terjesztette be a képviselőházban az első két 

egyházpolitikai törvényjavaslatot (az izraelita vallás egyenjogúságáról és az állami anyakönyvezés bevezetéséről 

szólót), szeptember elején XIII. Leó pápa enciklikában szólította fel a magyarországi papságot és hívőket az 

egyházpolitikai törvényjavaslatokkal való szembeszállásra. 
2656

 Galántai J.: Az 1. vh. alatti ogy. nyomtatványok, i. m. passim 
2657

 Bihari P.: Lövészárkok, i. m. 75. 
2658

 A legfelső elhatározások főrendiházi kihirdetése: FN 1910–1918. 4. köt. 1914. nov. 25. (62. ülés) 70., 1915. 

ápr. 19. (65. ülés) 82–83.; 1915. nov. 30. (71. ülés) 125.; 1916. jún. 7. (78. ülés) 212.; 1916. jún. 23. (80. ülés) 

216–217. (az új tagokra vonatkozóan), 1916. dec. 5. (86. ülés) 257., 1917. jún. 21. (95. ülés) 369. („[1917.] 

június 1-étől kezdődően bizonytalan időre”) 
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naplók alapján a magyar főnemesi családok tagjai frontszolgálat esetén általában nem az 

arcvonalban teljesítettek szolgálatot, hanem (ha csak ők maguk nem ragaszkodtak a tűzvonalba 

kerüléshez) a vezérkarhoz kerültek beosztásra. De, mint Károlyi Mihály megjegyezte, még ebben 

az esetben is kivételezett helyzetben voltak az országgyűlés tagjai: „Mi, képviselők, még a sárral 

és hóval borított lövészárkokban sem voltunk olyan veszélyben, mint a többiek, mert ahányszor 

csak támadásra került sor, összehívták a képviselőházat, s ilyenkor mi automatikusan szabadságot 

kaptunk”.2659 

Egy-egy főnemesi család törvényhozáson belüli politikai súlyát növelte, ha több 

családtaggal is jelen volt a tagok között. Bár a nagy létszámú, számos ággal rendelkező főnemesi 

nemzetségek politikai nézeteiket tekintve nyilvánvalóan nem tekinthetőek homogén 

tömböknek,2660 úgy véljük, mégis van a jogosultsága egy olyan vizsgálatnak, amely az egyes 

családok a főrendiház örökös tagjai között egyidejűleg helyet foglaló tagjai számára irányul. 

Nézetünket az alábbi forrással igazoljuk. Amikor 1895 áprilisában br. Bánffy Dezső 

miniszterelnök felségfolyamodványban kérte a királytól, hogy a kormány javaslatot tehessen több 

család részére örökös tagsági jog adományozására, részben azzal érvelt, hogy „egyes 

vagyonosabb családok, mint például a gróf Esterházyak, Széchenyiek, Zichyek, túl sok taggal 

vesznek részt a törvényhozó testületben, minek következtében általános állampolitikai 

szempontból fenn nem tartható anomaliák állanak be, egészségtelen családi különállások 

létesülnek, kiszámíthatlan[!] s meg nem tűrhető egyoldalú befolyások érvényesülnek”.2661 Arra 

vonatkozóan, hogy Bánffy mit érthetett a „családi különállások” „egyoldalú befolyása” alatt, 

eligazító jellegű lehet, hogy felségfolyamodványa megszületése előtt nem sokkal (1894 

októberében, majd 1895 márciusában) az izraelita vallás recepciójáról szóló törvényjavaslatot úgy 

szavazta le a főrendiház, hogy az Esterházy családból tíz, majd nyolc, a Zichy családból 12, majd 

hat családtag szavazott ellene (mindkét esetben hat szavazattal bukott meg a javaslat).2662  

Ha összeállítjuk azon családok listáját, amelyekből 1885 májusában, illetve a későbbi 

országgyűlések elején legalább öt családtag örökös tagsági joggal rendelkezett, egyfelől azt 

tapasztaljuk, hogy ezek száma a reformot követően kb. ötödére esett vissza (37 család helyett már 

csak – ciklustól függően – öt–nyolc ilyen család volt). A csökkenés hordereje még inkább 

                                                                                                                                                                                     
Az 1915. április 19-i ülés látogatottságáról gr. Esterházy Pálné Andrássy Ilona naplójában a következőket 

olvashatjuk: „Sok ismerőst láttunk, akik a gyűlésre jöttek. […] A főrendi ülés unalmas volt és [gr. Esterházy] Pál 

bosszankodott, hogy az ülésen nem hiányzik senki. – Minden osztályból elesnek, csak ezek vannak teljes 

létszámban.” Andrássy I.: Mindennek vége!, i. m. 155.  
2659

 Károlyi M.: Hit, illúziók nélkül, i. m. 77–78.; hasonlóan: Andrássy I.: Mindennek vége!, i. m. 138–140. (gr. 

Esterházy Pál, a kivételek egyike), 214. 
2660

 Szász Zoltán az erdélyi főnemesi családokról jegyezte meg, hogy ágaik gyakran rossz viszonyban voltak 

egymással (Szász Z.: Gazdaság és társadalom, i. m. 1582.), de hasonló nyilván előfordult a szűkebb 

Magyarország családjai között is. „A régi Magyarországon az volt a szokás, hogyha egy családnak két vagy több 

ága volt, azok nem beszéltek egymással. Ha a két ág közeli rokon, akkor rendszerint örökségi perekkel vesztek 

össze, ha távolabbi, akkor előkelőségi okokból gáncsolták a másikat.” – írta visszaemlékezésében hg. Erba-

Odescalchi Sándor. Erba-Odescalchi S.: Testamentum. 1. köt., i. m. 226. 

Mint említettük, hg. Odescalchi Artúr és Gyula a képviselőházban is más-más pártárnyalathoz tartozott. 
2661

 A fogalmazványban a „túl sok” helyett eredetileg a főrendiházban örökös tag családtagok számának 

megjelölése: „(16, 10, 17)” szerepelt. 1895-1331-ME (fogalmazvány), lelőhelye: MOL K 26 1895-176., 338. cs. 
2662

 1894 októberében ugyanakkor a törvényjavaslatra igennel szavazott a Zichy családból egy fő (gr. Zichy 

Antal választott tag), az Esterházy családból öt fő, a Széchényi családból öt fő (de ellene gr. Széchényi Kálmán 

örökös és ifj. gr. Széchényi Imre választott tag). 1895 márciusában igennel voksolt a Zichy családból egy fő (gr. 

Zichy Ferenc tárnokmester), az Esterházy családból négy fő, a Széchényi családból hat fő (viszont Kálmán és ifj. 

Imre ismét nemmel). 1895 májusában végül is csak a főrendiházi elnök szavazata segítségével sikerült 

elfogadtatni a törvényjavaslatot. Hasonló arányban szavaztak a három családból az állami anyakönyvezés 

bevezetését célzó törvényjavaslat mellett, illetve ellen a családtagok 1894 októberében (mellette: egy Zichy, 

négy Esterházy, hat Széchényi; ellene: 12 Zichy, hat Esterházy, egy Széchényi). 

FN 1892−1895. 4. köt. 1894. okt. 8. (66. ülés) 100–101.; 5. köt. 1895. márc. 23. (79. ülés) 112–113.; 4. köt. 

1894. okt. 10. (68. ülés) 140–141. 
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érzékelhetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy a tagsági jogukat gyakorló örökös jogú 

családok száma a közvetlenül a reform előtti tagsághoz képest valamivel kevesebb, mint felére 

csökkent. A grófok maradtak meg a tagok között egyedüliként, a korábbi kéttucat család helyett 

az említett öt-nyolc családdal. A népes tagszámmal rendelkezők közül a másik két rangfokozat 

családjai 1885-ben teljesen és végleg kiestek. Igaz, hercegi család 1885 tavaszán is csak egy ilyen 

volt (hg. Liechtenstein). Nagyobb mértékű volt a bárói családok vesztesége, hiszen a reform előtt 

még tucatnyi bárói családból kapott több mint négy tag meghívót. Az 1885 tavaszán legalább öt 

igazolt főrendiházi taggal rendelkező 37 családból még négy indigena volt (hg. Liechtenstein, gr. 

Pallavicini, gr. Wenckheim, br. Walterskirchen), a reform utáni korszakban viszont az 

országgyűléstől függően öt-nyolc család sorában egyetlen honfiúsított szerepelt (a század végétől 

a gr. Wenckheim család).  

A reform előtt még öt vagy több örökös tagot magáénak mondható családok közül teljesen 

kimaradt (az általunk vizsgált években egy családtagja sem volt az örökös tagok között) az 

indigena hg. Liechtenstein és br. Walterskirchen család, valamint a nemzetinek tekintett gr. és br. 

Nyáry, gr. Orsic, gr. Wass, br. Apor család. Mindvégig kiugróan magas létszámban rendelkeztek 

tagsági joggal az Esterházy, a Széchényi és a Zichy család tagjai. Az ezekből a Bánffy Dezső által 

is kiemelt családokból származó örökös tagok száma 1885 után is minden ciklus elején 

megközelítette vagy meghaladta a tíz tagot. Ezen a három családon kívül még a gr. Apponyi, a gr. 

Degenfeld-Schonburg, a gr. Dessewffy, a gr. Erdődy, a gr. Festetics, a gr. Károlyi, a gr. Pálffy, a 

gr. Szapáry, a gr. Teleki és a gr. Wenckheim család tartozott 1885 után is az egyidejűleg legalább 

öt igazolt örökös taggal rendelkező famíliák közé. Hozzájuk járult még 1910-től az 1885 után 

örökös tagsági jogot nyert családok (ágak) közül egyedüliként a gr. Mailáth család (Mailáth 

György országbíró gyermekei). Az öt Mailáth közül három felesége révén a főrendiházban 

„legnépesebb” családokkal állt rokonságban.2663 Az új örökös jogú családok általában egy-két 

taggal vettek részt a főrendiházban, ennél több tag egyidejűleg a gr. Mailáth családon kívül csak a 

gr. Jankovich családból (1910: négy fő) és a br. Solymossy család (1910: négy fő, de ebből kettő 

képviselő) volt. 

Kiemeljük még a Széchényi, a Teleki és a Zichy családot, mint amelyek 1885 őszéhez 

képest 1910 nyarára „növelni tudták” tagjaik számát. A Széchényiek ennek következtében 1910 

nyarán ugyanannyi taggal voltak képviselve az örökös tagok sorában, mint a főrendiházi reformot 

megelőzően.2664  

A főrendiház igazolt örökös jogú tagjaira vonatkozó vizsgálatok nyomán megállapítható, 

hogy az egyes főnemesi családok milyen mértékben jelentek meg az országgyűléseken, illetve 

milyen létszámban voltak jogosultak a megjelenésre, a főrendiház munkájában való ténylegesen 

részvételük mértékének megismeréséhez azonban további vizsgálati szempontokra van szükség. 

 

 

20. Aktivitás a főrendiházi és a képviselőházi üléseken az országgyűlési naplók alapján 

 

Ha nem elégedünk meg pusztán annak megállapításával, hogy a főrendiházi tagok, különösen az 

örökös tagsági jogúak jelentős arányban maradtak távol a főrendiház reformja előtt és után is az 

                                                           
2663

 Gr. Mailáth György és István Géza felesége Zichy-, gr. Mailáth József felesége Széchényi-lány volt. 
2664

 Széchényi család: 1885 tavasza: 16 meghívott tag – ebből kettő aktuálisan országgyűlési képviselő, 1885 

ősze: 8 örökös tag, 1910 nyara: 16 örökös tag.  

Teleki család: 1885 tavasza: 12 tag – ebből három képviselő, 1885 ősze: négy igazolt örökös tag – ebből egy 

képviselő, 1910 nyara: nyolc tag – ebből egy képviselő. 

Zichy család: 1885 tavasza: 34 tag – ebből egy képviselő, 1885 ősze: 14 igazolt örökös tag – ebből egy 

képviselő, 1910 nyara: 18 örökös tag – ebből egy képviselő. 
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ülésekről, hanem konkrétabb adatok alapján szeretnénk megismerni a főrendiház ülésein folyó 

munka intenzitását, illetve az üléseken aktívan részt vevőket, kézenfekvő, hogy a főrendiház 

plenáris ülésein készült naplókat vizsgáljuk.2665 A főrendiházi ülések számának, hosszának, 

valamint a naplók és az irományok terjedelmének vizsgálatát ciklusonként végeztük el, ami 

lehetőséget adott a főrendiház reformját megelőző és azt követő időszakbeli sajátosságok 

megállapítására, és összehasonlítottuk a képviselőház és részben az ausztriai Urak Háza 

nyomtatott irományaival. 

A főrendiház üléseinek száma az intézmény reformja előtt harmada–negyven százaléka a 

képviselőház egy-egy országgyűlés alatti ülései számának.2666 A fentiekben már említettük, hogy 

különösen 1885 előtt gyakoriak voltak az olyan ülések, amelyek a képviselőház üzeneteinek 

kihirdetésére korlátozódtak, ezek azonban a képviselő- és a főrendiház kapcsolattartásának 1886-

ben történt új szabályozása folytán megszűntek. 1885 után az egyházpolitikai tárgyalások 

időszakát kivéve a főrendiház üléseinek száma a képviselőház ülései számának 15% alatt maradt, 

amit együttesen eredményezett a képviselőházi ülések számának megnövekedése (az obstrukció 

gyakoribbá válása) és a főrendiház ülései számának csökkenése.2667 Figyelemre méltó, hogy az 

egyházpolitikai törvényhozás időszakában átmenetileg megnőtt a főrendiház üléseinek abszolút 

száma.2668 1896 után először a korábbi ülésszámra csökkenés, majd további redukálódás 

következett be.2669 Ez utóbbi csökkenést azzal magyarázzuk, hogy a képviselőház obstrukció 

miatti munkaképtelensége következtében a korábbiaknál kevesebb törvényjavaslat került át a 

főrendiházba (a törvényjavaslatok a bevett szokás alapján, minden esetben a képviselőházban 

kerültek benyújtásra és elsőként tárgyalásra, és csak képviselőházi elfogadásuk után kerültek át a 

főrendiházba). 1906-tól azután emelkedett a főrendiház ciklusonkénti üléseinek abszolút száma és 

a képviselőházi ülésekhez képesti aránya is. A főrendiház üléseinek száma tehát jelentős részben a 

képviselőházban folyó munka törvényhozói eredményességének függvénye volt. Az alábbi példa 

is mutatja, hogy a főrendiház üléseinek számából nem lehet minden esetben következtetni az 

intézményben folyó munka intenzitására. A főrendiházi reform előtti korszak ciklusai közül 

1878–1881 között volt a legtöbb ülés a főrendiházban és közelítette meg leginkább a másik 

kamara üléseinek számát (168 nyilvános ülés – a képviselőházi ülések számának 41%-a), viszont 

ezen ciklus főrendiházi naplójának terjedelme a korszakban az egyik legkisebb volt, ami arra utal, 

hogy ebben a három évben különösen sok „recepcionális” (a képviselőház üzeneteinek átvételére 

korlátozódó) ülésre került sor.2670  

Az ausztriai Urak Háza üléseinek éves átlaga 1885 előtt jóval kisebb volt a főrendiházinál 

(köszönhetően annak, hogy Ausztriában hiányoztak a nagy számú „recepcionális” ülések), 1885 

után viszont nagyjából ugyanannyi.2671 Az ausztriai Urak Háza gyorsírással készült 

                                                           
2665

 A Főrendiház irományai sorozatban nyomtatásban megjelent iratok mennyisége inkább az ügyrendet (és a 

másik ház munkáját), mint az adott házban folyó effektív munka mennyiségét tükrözték, ezért vizsgálatuktól itt 

eltekintettünk. 
2666

 A főrendiház országgyűlésenkénti üléseinek száma 1887 előtt 120 (1881–1884) és 168 (1878–1881) ülés 

között mozgott, a képviselőházé 338 (1865–1869) és 484 (1869–1872) ülés között. 
2667

 Főrendiház: 53 (1906–1910) –110 (1892–1896), képviselőház: 476 (1906–1910) – 729 (1892–1896). 

1905–1906: főrendiház: 10 ülés, képviselőház: 42 ülés. 1910–1918: főrendiház: 116 ülés, képviselőház: 829 

ülés. 
2668

 1887–1892: 87 ülés, 1892–1896: 110 ülés. 
2669

 1896–1901: 81 ülés, 1901–1904: 41 ülés. 
2670

 A főrendiházi naplókötetek száma: egy (1865–1869, 1905–1906) és hét (1892–1896) között változott, a 

képviselőházi naplókötetek száma: kettő (1905–1906) és 41 (1910–1918) között – de az egyes kötetek 

terjedelme között akár több száz oldal eltérés volt mindkét házban. Ezért célszerűbb az oldalszámokat 

figyelembe venni. 
2671

 1885 előtt: Urak Háza: 1867–1869: 75 ülés (37,5 ülés/év), 1869–1870: 21 ülés (38,4 ülés/év), 1870–1871: 24 

ülés (24 ülés/év), 1871–1873: 38 ülés (19 ülés/év), 1873–1879: 94 ülés (14,5 ülés/év), 1879–1885: 109 ülés 

(19,8 ülés/év) – főrendiház: 1865–1869: 136 ülés (34 ülés/év), 1869–1872: 158 ülés (52,7 ülés/év), 1872–1875: 
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jegyzőkönyveinek terjedelmét is megvizsgáltuk.2672 Ez változatosan aránylik a főrendiházi 

naplókéhoz: hol több (1867–1869, 1901–1907, 1917–1918), hol kevesebb (1911–1914, 1873–

1879), hol nagyjából vele azonos terjedelmű volt (1891–1897 és 1892–1896). 

Az 1887 előtti országgyűléseken a főrendiház naplóinak ciklusonként összesített 

terjedelme általában a képviselőházi naplók összes oldalszámának a 14%-a alatt maradt. Kivételt 

ez alól csak az 1865–1869. évi és az 1872–1875. évi országgyűlés képezett (15,5%, 16%). Az első 

esetben a kiegyezési törvényjavaslat tárgyalása és a kormányzat ezt követő élénk kodifikációs 

tevékenysége,2673 a második esetben a földadó-javaslat keltett a később szokásosnál nagyobb 

érdeklődést. Nem érte el a főrendiházi naplók terjedelme a képviselőházi naplók terjedelmének 

14%-át az 1881–1884. évi és a következő ciklus alatt sem, ugyanis 1883–1884-ben a két ház 

konfliktusa a vegyesházassági konfliktus kapcsán, valamint a főrendiház reformjának tárgyalása 

csak rövid ideig, néhány hónapig tartó felélénkülést okozott a főrendiházban. Az 1869–1872-es 

ciklus idején volt a főrendiház reformja előtti időszakban a legkisebb a főrendiházi naplók 

terjedelmi aránya a képviselőházi naplókhoz képest (a teljes ciklusra számolva 8,7%), aminek 

nem pusztán a 1872. tavaszi képviselőházi obstrukció volt az oka (ettől az időszaktól eltekintve is 

csak 8,9% az arány). 

A főrendiház reformját követően a két törvényhozási kamara naplóinak terjedelme közötti 

különbség nőtt a képviselőház javára. Egy-egy országgyűlés főrendiházi naplóinak összes 

terjedelme 1887 után 1892–1896-ot és 1905–1906-ot kivéve sohasem érte el az azonos időszak 

képviselőházi naplója terjedelmének 7%-át. Az 1892–1896. évi országgyűlés alatt az 

egyházpolitikai viták időszakában a főrendiház megnövekedett aktivitása ellenére is a főrendiház 

naplóinak terjedelme csak 8,4%-a volt a képviselőházi naplókénak. Az 1905–1906. évben a 

többszöri elnapolás következtében egyik ház sem fejtett ki rendszeres működést. 

A főrendiház reformja utáni időszakban szintén részben a képviselőházi obstrukciókkal 

magyarázható a képviselőházi naplók javára kimutatható nagyarányú eltérés, hiszen az aránybeli 

különbség nagyobb volt azon országgyűlések alatt, amelyek során a képviselőházban obstrukcióra 

került sor, és a legnagyobb eltérés a „nagy obstrukció” ciklusában, 1901–1905-ben volt (a 

főrendiházi naplók terjedelme kb. 3,9%-a volt a képviselőházi naplókénak). Ha azonban az 

obstrukciós évek tárgyalásairól készült naplókat kizárjuk a vizsgálat köréből, akkor is nagyobb a 

különbség a két kamara naplóinak terjedelme között, mint a főrendiház reformja előtti 

évtizedekben volt. A főrendiház az első világháború alatti megnövekedett aktivitására utal, hogy 

ha az 1910-ben kezdődött ciklus egészét tekintjük, a főrendiházi naplók terjedelme a 

képviselőházi naplók terjedelmének 6,6%-át teszik ki, ha azonban csak a háború éveit vesszük 

figyelembe, akkor 7,9% a terjedelmi arány  

 Ha a főrendiház esetében a rövidebb ülések, kevesebb felszólalások évtizedeken át 

megfigyelhető tendenciáját a törvényhozási tárgyak többsége iránti érdektelenség kifejezőjének 

                                                                                                                                                                                     
162 ülés (54 ülés/év), 1875–1878: 143 ülés (47,7 ülés/év), 1878–1881: 168 ülés (56 ülés/év), 1881–1884: 120 

ülés (40 ülés/év). 

1885 után Urak Háza: 1885–1891: 88 ülés (16,6 ülés/év), 1891–1897: 89 ülés (14,8 ülés/év), 1897: 5+3 ülés 

(10,7 ülés/év), 1898–1900: 3+9+10 ülés (11 ülés/év), 1901–1907: 73 ülés (12,2 ülés/év), 1909–1911: 19+15 ülés 

(11,3 ülés/év), 1911–1914: 39 ülés (13 ülés/év), 1917–1918: 40 ülés (26,7 ülés/év) – főrendiház: 1884–1887: 

101 ülés (33,7 ülés/év), 1887–1892: 82 ülés (16,4 ülés/év), 1892–1896: 110 ülés (22 ülés/év), 1901–1905: 41 

ülés (10,25 ülés/év), 1910–1918: 116 ülés (14,5 ülés/év) 

Forrás:http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sph&datum=0022&pos=171&size=45 [2014.10.30.];  

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&a=spec:start [2014.10.30.] 
2672

 A Stenographische Protokolle des Herrenhauses des Reichrathes című kiadvány műfajilag a főrendiházi 

naplónak felelt meg. 
2673

 „A későbbi korokból visszatekintve a liberális kormányok teljesítménye látványos: már a kormányzás első 

(teljes) évében, 1868-ban kimagasló számú törvény (58) született […]”. – állapította meg Cieger András a 

kiegyezést követő évekről. Cieger A.: „Királyi demokrácia”, i. m. 57. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sph&datum=0022&pos=171&size=45
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&a=spec:start
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tekintjük, nem állíthatjuk a naplók terjedelme alapján egyszerűen ennek ellenkezőjét, a permanens 

törvényhozói aktivitást a képviselőházról. Hiszen a képviselőházban nem feltétlenül elmélyült 

szakmai viták, hanem sok esetben a pártpolitikai csatározások, személyeskedések miatt voltak 

hosszúak az ülések, terjedelmesebbek a naplók. A főrendiházat intézményi feladatánál, a neki 

tulajdonított hivatásnál, méltóságnál fogva kevésbé jellemezték a pártpolitikai csatározások, 

személyeskedések. Ugyanakkor nem zárható ki a politikai vita funkció2674 a főrendiház esetében 

sem. Érdemes itt idézni gr. Dessewffy Emil2675 szavait az 1914. február 28-i ülésen tett 

felszólalásából, amelynek tárgyát a kormány, illetőleg a főrendiházi elnök előző napi eljárása 

elleni tiltakozás képezte. A napirenden szereplő nagy jelentőségű (esküdtszékről, újoncozásról, 

sajtóról szóló) törvényjavaslatok mielőbbi törvényerőre emelkedése érdekében ugyanis a 

szokottnál hosszabb, több mint nyolc órás ülésre került sor, amelyet az elnök az ellenzéki 

főrendeknek a tárgyalás folytatása másnapra halasztására vonatkozó kérése ellenére (bár azt 

méltányosnak nyilvánította) nem rekesztett be, hanem megszavaztatta az ülés folytatását (Tisza 

miniszterelnök pedig megjegyezte, hogy más parlamentekben hosszabb munkaidő szokásos).2676 

Dessewffy kifejtette, hogy a kormány főrendiházbeli ellenzékének2677 „a főrendiház technikája 

folytán is olyan nehézségekkel kell megküzdenünk, hogy ugyanazon napon több törvényjavaslat 

tárgyaltatván, óriási complexus az, amit a tagoknak át kell emészteniök, ha lehetőleg szakszerűen 

és nem általános phrasisokban akarnak a kérdésekhez hozzászólni”. Kitért arra a más főrendek 

által is több esetben felpanaszolt körülményre, hogy „meglehetősen rövid az az idő, mely a 

törvényjavaslatnak bizottsági tárgyalásától eltelik addig, míg a plénum elé jön, úgyhogy az idő 

rövidsége folytán sokszor vannak olyan javaslatok, melyek hozzászólás nélkül átmennek a 

főrendiházon”. Dessewffy leszögezte: „tíz embertől nem lehet azt a szellemi munkát követelni, 

amit a képviselőházban, mondjuk, 250 képes végezni”, és tiltakozott azon vád ellen, hogy „mintha 

itt az ebédidő, vadászat vagy kényelmi és más ilyenféle melléktekintetek lennének azok, melyek a 

méltóságos főrendeket az alkotó törvényhozási munkában való részvételben gátolnák”. 

Cáfolatként rámutatott, hogy „azelőtt, amíg a képviselőház nem dolgozott ilyen kitűnően, és nem 

végzett olyan sok munkát, a főrendiház napirendjén is kevesebb tárgy szerepelt, bár gyakrabban 

volt szükség a főrendiház ülésezésére, mint ma”.2678 Dessewffy fent idézett szavai alapján a 

kormány felől érkező sürgetés mellett a törvényhozói munka megváltozása (az országgyűlés 

„törvénygyár” funkciójának erősödése) és a főrendiházi ellenzék alacsony létszáma egyaránt 

szerepet játszott abban, hogy számos a képviselőházban hosszabb politikai vitát kiváltó 

törvényjavaslat a főrendiházban rövid idő alatt „keresztülment”, elfogadásra került. Egyes 

visszatérő országgyűlési események, mint a válaszfelirati vita, a kormányok bemutatkozásának 

fogadása, valamint a költségvetés, az indemnitás és a zárszámadás vitája azonban (még ha 

időnként a kormány általi siettetés miatt szűk időhatár között is) rendszeresen lehetőséget adtak a 

főrendiházban a politikai vitára. Ezeket a tárgyalásokat ezért tartalomelemzési vizsgálatra 

különösnek érdemesek tartjuk,2679 és velük külön fejezetben foglalkozunk, azonban a naplók 

                                                           
2674

 Az országgyűlés funkcióira ld. Pesti S.: Az újkori m. parl., i. m. 58–70. 
2675

 Gr. Dessewffy Emil (1873–1935) gr. Dessewffy Aurél (1846–1928) konzervatív, agrárius politikus, 

főrendiházi elnök, országbíró fia, 1901-től 1905-ig szabadelvű párti, ezt követően 1910-ig alkotmánypárti 

országgyűlési képviselő, 1926 után a felsőház tagja. Ogy. almanach 1935-1910., i. m. 60. (itt képviselősége alatti 

párthovatartozása felcserélve szerepel) 
2676

 FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 27. (53. ülés) 175–176. 
2677

 Dessewffy jellemző módon az „ellenzék” kifejezés (amely szervezett csoportra utalt volna) helyett a 

„nekünk, kik itt kisebbségben vagyunk” megfogalmazást használta. 
2678

 A Dessewffy által előadott ellenzéki kérésnek megfelelően az elnök (tekintettel arra, hogy a házszabályok 

nem rendelkeztek az ülések hosszáról) javasolta, hogy az ülés 11-től 14 óráig, délután pedig 16-tól 19 óráig 

tartson, amit a többség elfogadott. FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 28. (54. ülés) 179–180. 
2679

 Az országgyűlési naplók kvantitatvív jellegű tartalomelemzésének egy lehetséges módszerét alkalmazta: 

Zelovich László az 1922-ben összeült nemzetgyűlés naplója esetében, de összehasonlításként az 1885. évi 
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terjedelméből levont következtetések árnyalása érdekében szükségesnek tartottuk itt is felhívni a 

figyelmet rájuk. 

 

 

21. A főrendiház aktív tagjai 

 

21.1. A név szerinti szavazások és résztvevőik 

A név szerinti szavazások a házszabályban, a szavazások lebonyolítása 

A főrendiház házszabályai szerint név szerinti szavazásra akkor került sor, ha a szavazattöbbség 

nem volt egyértelműen megállapítható vagy ha legalább tíz tag kérelmezte a házelnöknél (FHSZ 

1848. 37. §, FHSZ 1872. 37. §, FHSZ 1886. 59. §).2680 Emellett az 1848. évi házszabályok minden 

„egész törvényjavaslat elfogadása” feletti szavazásnál (vagyis a végszavazásnál) is előírták a név 

szerinti szavazást (FHSZ 1848. 37. §: „névsor szerinti felszólítás mellett, fennszóval”). Ez a 

rendelkezés 1865 után is hatályban maradt. 1867 folyamán tizenhét alkalommal került sor ilyen 

módon név szerinti szavazásra.2681 

A szavazásra felszólítás a főrendiházban minden esetben azonos sorrendben történt („régi szokás 

szerint”2682 elsőként a latin, majd a görög szertartású katolikus, ezt követően az ortodox egyházi 

tagok szavaztak (a prímást szavazhatott először, utána a többi katolikus, majd görögkeleti főpap 

kinevezése sorrendjében), aztán az országzászlósok (először az ún. nagyobb zászlósurak, vagyis 

az országbíró,2683 a bán és a tárnokmester, majd az ún. kisebb zászlósurak kinevezésük 

sorrendjében),2684 a pozsonyi gróf, a koronaőrök, Horvátország küldöttei (ha közös ügyről volt 

szó), majd a főispánok (megyéjük nevének sorrendjében),2685 a fiumei kormányzó, ezt követően 

az örökös jogon tag hercegek, grófok és bárók, végül pedig a királyi hivatalosok szavaztak. 1885 

után az egyházi tagok sorának végén szavaztak a protestáns püspökök, elöljárók és felügyelők, a 

bírói tagok a koronaőrök után, a választott és az uralkodó által kinevezett tagok (nevük 

ábécérendjében haladva) pedig a többi tagsági kategória után, a szavazás végén.2686 A 

főrendiházban a szavazás sorrendje tehát különbözött a képviselőházitól, ahol minden szavazás 

előtt sorolással választották ki a betűt, amellyel kezdődő vezetéknevű képviselőknél kezdődött az 

azután ábécérendben folytatódó szavazás. Az eltérésnek abból a szempontból lehetett jelentősége, 

hogy az örökös tagoknak a szavazás megkezdése után több ideje volt támogatókat az ülésterembe 

                                                                                                                                                                                     
képviselőházi naplót is megvizsgálta. (Zelovich L.: Adatok a jelenlegi nemzetgyűlés működéséről, i. m. 8–9.) 

Köszönöm Cieger Andrásnak, hogy felhívta a könyvre a figyelmemet. 
2680

 A képviselőházban eleinte húsz tag kérésére kerülhetett sor név szerinti szavazásra (KHSZ 1848. 65. § stb.), 

1908-tól tíz tag folyamodása is elég volt (KHSZ 1908. 228. §), az 1913. évi házszabály-revíziót követően 

azonban legalább harminc tagnak kellett kérnie (KHSZ 1913. 220. §). 
2681

 A magyar ezredek kiegészítésére szükségelt újoncok megajánlásáról szóló javaslatról (a későbbi 1867:9. tc.-

ről) a főrendiház mint képviselőházi határozatról felállással, nem pedig név szerinti szavazással döntött. FN 

1865–1868. 1. köt. 1867. ápr. 4. (41. ülés) 220. 
2682

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. jún. 1. (46. ülés) 230. 
2683

 Ha személye nem volt azonos a főrendiházi elnökével. 
2684

 Az 1867:10. tc. 1–3. §§ is ezt a sorrendet határozta meg ezen főrendek ülésrendjére vonatkozóan. 
2685

 A Magyarország és Erdély egyesítésének részleteit szabályozó 1868:43. tc. 5. §-a kimondta, hogy a 

főrendiházban „az erdélyi vármegyék, Fogaras és Naszód vidékek, s a székely székek főispánjai, főkapitányai és 

főkirálybírái, úgyszintén a szászok ispánja (comes) is üléssel és szavazattal bírnak”. Az erdélyi főispánok és 

székely székek főkirálybírái esetenként külön, a kővárvidéki és a jászkun főkapitány után szavaztak. (A jászkun 

főkapitány meghívására ld. FN 1865–1868. 1. köt. 1867. jún. 19. (58. ülés) 261.)  

Az 1876–1877. évi közigazgatási rendezés következtében megszűnt Királyföld közigazgatási önállósága, a szász 

ispán hivatala (1876:12. tc.), a kerületek, székek és vidékek is betagozásra kerültek a megyeszervezetbe 

(1876:33. tc., 1877:1. tc.). 
2686

 FI 1884 új 3. köt. 178. sz. (A főrendiház igazoló bizottságának 1885. október 6-án kelt jelentése) 94.; 

[Nyomtatott szavazási névsor]. [Iktatószám nélkül]. lelőhelye: MOL K 26 1895-176., 338. cs. [39–43. fol.]; 

Mikszáth Kálmán: A szavazás. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 33. köt., i. m. 127–133. 
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hívni. Az említett körülménynek azonban általában valószínűleg nem volt ügydöntő szerepe. 

Egyrészt mert az örökös tagok között minden szavazáskor voltak ellenzéki javaslat ellen és 

mellett szavazók is (bár, mint láttuk, az utolsó évekig jellemzően ez utóbbiak voltak köztük 

többségben), vagyis a kormányt pártoló és az ellenzéki oldal egyaránt élhetett a lehetőséggel. 

Másrészt bevett eljárás volt, hogy a név szerinti szavazás végén pótlólag szavazhattak a késve 

megérkezett főrendek. Több esetben előfordult, hogy az elnök a szavazás befejezettnek 

nyilvánítása előtt lehetőséget adott a pótlólagos szavazásra.2687 A főrendiházi napló a legtöbb 

ilyen esetet az 1890-es években örökített meg. Az egyházpolitikai szavazás többször szoros 

eredménnyel zárult vagy egyenesen szavazategyenlőség állt elő, és az egyébként szavazásra nem 

jogosult főrendiházi elnök voksa döntötte el az eredményt.2688 Ilyen körülmények között az 

ellenzék (részéről gr. Zichy Nándor) és a törvényjavaslatok pártolói (részéről gr. Keglevich 

István) egyaránt súlyt helyeztek arra, hogy felolvasásra kerüljenek a névsor olvasásakor nem 

szavazó főrendek, illetve hangozzék el az elnöki felszólítás, hogy aki még nem szavazott, az adja 

le voksát.2689 Az elnöki felszólításra azonban általában csak egy-egy szavazat leadására került 

sor.2690 A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a főrendiházban nem volt jellemző a „whipper-

innek” képviselőházi „szavazatszervező” működéséhez hasonló tevékenység néhány kivételes 

alkalmaktól eltekintve.2691  

                                                           
2687

 Pl. FN 1865–1869. 1. köt. 1866. ápr. 18. (16. ülés). 119–120.; FN 1875–1878. 1. köt. 1875. dec. 21. (16. 

ülés) 113.; FN 1884–1887. 2. köt. 1885. dec. 12. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 12. ülés) 63. 
2688

 FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 10. (51. ülés) 232.; 1894. jún. 21. (58. ülés) 278–279.; FN 1892–1896. 4. 

köt. 1894. okt. 5. (64. ülés) 50–51.; FN 1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 6. (65. ülés) 70–71.; FN 1892–1896. 5. köt. 

1895. máj. 15. (85. ülés) 168–169.; FN 1892–1896. 6. köt. 1895. okt. 21. (91. ülés) 15. 
2689

 Ugyanakkor az elnök felszólította a főrendeket, hogy felállva és hangosan adják meg szavazatukat, ami arra 

enged következtetni, hogy a felállva szavazás a név szerinti szavazásoknál ebben az időszakban nem volt bevett 

gyakorlat. (FN 1892–1896. 5. köt. 1895. márc. 22. (78. ülés) 100.; 1895. márc. 23. (79. ülés) 104.) A főrendiház 

házszabályai a nyílt szavazások között „felállás vagy ülve maradás által” és „név szerint” történő szavazást 

különböztettek meg, és a név szerinti szavazásnál nem írták elő a felállást. (FHSZ 1848. 37. §; FHSZ 1872. 37. 

§; FHSZ 1886. 58–59. §§). 

A főrendiházi házszabályok előírták, hogy az elnök úgy fogalmazza meg a szavazás alá bocsátott kérdést, hogy a 

szavazás igennel vagy nemmel történhessék (FHSZ 1848 43. §; FHSZ 1872. 42. §; FHSZ 1886. 54. §). A 

„felállás vagy ülve maradás által” történő szavazás esetén volt annak jelentősége, hogy a szavazáskor az 

ülésteremben csak a szavazáson részt venni kívánó (igennel vagy nemmel szavazó, hiszen tartózkodásra nem 

volt lehetőség) tagok legyenek jelen. Vö. a főrendiházi elnök következő felszólításával: „bátor vagyok felkérni 

mindazokat, kik nem a ház tagjai és netalán a teremben volnának, szíveskedjenek a mellékterembe vonulni; úgy 

azokat is, kik a szavazásban részt venni nem akarnak, különben a felállás és ülve maradás nem adhat döntő 

eredményt, és akkor kénytelen leszek mindenesetre a név szerinti szavazást elrendelni. (Név szerint 

szavazzunk!)” FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 5. (131. ülés) 615. 
2690

 Kivételes volt, ami 1875 decemberében az állami költségvetésről történő szavazáson történt, hogy az elnök 

utólagos felhívására utólag még négyen szavaztak. Mind a négy főrend nemmel voksolt, de ez nem változtatott a 

végkifejleten: a költségvetés ugyanis általánosságban megszavazásra került. FN 1875–1878. 1. köt. 1875. dec. 

21. (16. ülés) 
2691

 Mikszáth Kálmán képviselőházi tudósításaiban, karcolataiban többször említésre kerültek a whipper-inn 

képviselők, akik a szavazáskor a pártfegyelem érvényesüléséről gondoskodtak, igyekeztek pártjuk minél több 

képviselőjét az ülésterembe „hajtani”. (Az angol parlamenti életből kölcsönzött kifejezést Mikszáth gyakran 

„wipp”, „wipper-in” formában, esetleg „hajcsárrá” magyarítva használta.) (Ld. pl: Mikszáth Kálmán: A t. 

Házból. [1885. ápr. 17.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt., i. m. 205–208.; Mikszáth Kálmán: Ha 

az a „ha” nem volna. Szélsőbaloldali csevegés. [eredeti megjelenése: Pesti Hírlap 1885. okt. 30.]. In: Mikszáth 

K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 105–107.; Mikszáth Kálmán: Epilóg. Egy képzeletbeli ülés. [első 

megjelenése: A tisztelt Ház c. kötetben, 1886-ban]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 206–

210.; Mikszáth Kálmán: Három varjú. [eredeti megjelenése: Az Újság 1904. márc. 4.]. In: Mikszáth K.: Cikkek, 

tárcák. 1904. http://mek.oszk.hu/10300/10329/10329.htm [2015.05.20.]; Mikszáth Kálmán: Az elnöki hatalom. 

Egy kis rajz a múltból. [eredeti megjelenése: Az Újság 1906. ápr. 3.]. In: Mikszáth K.: Cikkek, tárcák 1906., i. m. 

http://mek.oszk.hu/10400/10474/10474.htm [2015.05.20.]) 

Mikszáth a főrendiházban ilyen tevékenységet csak 1895-ben az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása 

idején örökített meg: „A wippek: Radvánszky báró [valószínűleg a főrendiházban örökös jogon tag br. 

http://mek.oszk.hu/10300/10329/10329.htm
http://mek.oszk.hu/10400/10474/10474.htm
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Név szerinti szavazások a 1867. évi törvényhozási munka során 

Az alábbiakban először röviden áttekintjük 1867-ben a törvényjavaslatok végszavazásait. Ezen 

név szerinti szavazások vizsgálata alkalmat nyújt arra, hogy megtudjuk, hogy a dualizmus 

korszakát alapvetően meghatározó törvényt tartalmazó kiegyezési törvénycsomag létrejöttében a 

főrendiház plenáris ülései milyen szerepet játszottak. Megállapítható, hogy a szavazásokat 

megelőző tárgyalásokon kevés felszólalás történt, a részletes vita során egy-egy stiláris módosítási 

javaslaton kívül más hozzászólás nem történt. Ennek több oka volt. A közösügyi törvény szövege 

hosszabb előzetes egyeztetés eredménye volt, a lényegi vita már a 67-es, illetve a 15-ös 

bizottságban (amelyekben csak képviselők voltak tagok, főrendek nem), majd az osztrák–magyar 

közös értekezleteken (amelyen Mailáth György kancellár és ’Sennyey Pál helytartótanácsi elnök 

főrendiházi tagok, illetőleg elnökök is részt vettek) lezajlott. Több törvényjavaslatot egy a 

képviselőház és a főrendiház által kiküldött tagokból álló országos választmány öntött formába, 

illetve vitatott meg előzetesen.2692 Ezen kívül a koronázással kapcsolatos törvények megszületése 

az alkotmányos kormányzáshoz visszatérés természetes velejárója, folyománya volt, és már a 

megtörtént tényre (a koronázásra) vonatkoztak,2693 így vitán felül állt elfogadásuk szükségessége. 

A kvótára vonatkozó javaslat főrendiházi tárgyalásakor Szőgyény-Marich László (a 

véleményadásra kiküldött főrendiházi bizottság tagja) arra hivatkozott, hogy a törvényjavaslat 

képviselőházi tárgyalása annyira alapos és kimerítő volt, hogy ahhoz a főrendiház nehezen tudna 

további érveket hozzátenni.2694 A kormány maga is formális jelleget tulajdonított a főrendiházi 

tárgyalásnak, legalábbis erre utal, hogy a kvóta-javaslat elkészítésével megbízott országos 

választmány iratait és jelentését csak a képviselőháznak küldte el, a főrendiháznak „valami 

tévedésből” (br. Wenckheim Béla belügyminiszter szavai) elmulasztotta, amit a főrendek szóvá is 

tettek.2695 

Összességében megállapítható, hogy legtöbbször csak egy-egy pártoló, az elfogadást ajánló 

beszéd hangzott el (valószínűleg csak a forma kedvéért), ezen kívül a gazdasági tárgyú 

javaslatoknál valamilyen részletkérdésekben felvilágosítás kértek a jelenlévő szakminisztertől. 

Ezek után nem meglepő, hogy a törvényjavaslatok egy kivételével egyhangúlag kerültek 

elfogadásra. A kivétel a zsidók emancipációjáról szóló törvény volt. A javaslat ellen ekkor sem 

szólalt fel senki, a szavazáskor azonban négy főrend (mindnyájan születési jogon tagok, emellett 

gr. Zichy-Ferraris Bódog főispánként is tag) nemmel voksolt.2696  

1867-ben a törvények főrendiházi végszavazásán az országgyűlésre meghívott több mint 800 

tagnak legfeljebb 15%-a vett részt. A vasúti kölcsönről szóló törvényjavaslat szóló szavazáson 

                                                                                                                                                                                     
Radvánszky Géza, a Borsod megyei Szabadelvű Párt elnöke] és Degenfeld gróf [valószínűleg a főrendiházban 

örökös jogon tag gr. Degenfeld-Schonburg József Hajdú megyei főispán] (milyen nyáj lehet az, hol ilyenek már 

a hajtsárok is) lótottak-futottak, számítgatták a fogasokon a felöltőket, kapacitáltak, ravaszkodtak, maga a 

kultuszminiszter, Wlassics is ott kötekedett a büfében a püspökökkel és a befolyásos mágnásokkal.” (Mikszáth 

Kálmán: Pillanatnyi képek a főrendiházból. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 34. köt., i. m. 180–183.) 

A „szavazatszervezés” főrendiházi ritkasága nyilván összefüggésben volt azzal, hogy a főrendiházban a kormány 

javaslatai általában jelentős szavazati többséggel kerültek elfogadásra, véleményünk szerint azonban a 

képviselőház és a főrendiház eltérő szervezeti kultúrájával is kapcsolatban volt, hiszen a képviselőházban a 

kormánypárt pusztán a képviselők számát tekintve szintén általában jelentékeny többséggel rendelkezett, de, 

mint Mikszáth karcolataiból jól ismert, a képviselők az ülések idején nagy számban tartózkodtak a folyosón vagy 

a büfében. 
2692

 Pl. a vasútkölcsöni törvényjavaslatot, a közösügyi költségek viseléséről (kvótáról) szóló törvényjavaslatot, a 

koronázással kapcsolatos törvényjavaslatok. 

FN 1865–1868. 1. köt. 1867. június 5. (53. ülés) 249., 1867. október 14. (69. ülés) 282., 1867. december 11. (70. 

ülés) 287–288. 
2693

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. június 27. (62. ülés) 265. 
2694

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. december 18. (72. ülés) 293. 
2695

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. december 11. (70. ülés) 289. 
2696

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. dec. 23. (75. ülés) 311. 
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mindössze 52 főrend vett részt.2697 A legtöbb szavazáson azonban hatvan-hetven fő közötti volt a 

részvétel. A törvényjavaslat jelentőségével nem feltétlenül állt arányban a részvevők száma. A 

közösügyi törvényjavaslatot 1867. június 1-jén mindössze 73 főrend szavazta meg, míg a formális 

tartalmú, V. Ferdinánd és Ferenc Károly főhercegnek a trónról, illetve arra való igényéről 1848-

ban történt lemondását becikkelyező törvényjavaslat június 5-i elfogadásán vettek részt a 

legtöbben, 125 főrendiházi tag.2698 Az előbbi szavazáson való alacsony részvételt – ez volt 1867-

ben az első végszavazás – Mailáth házelnök azzal igyekezett mentegetni, hogy a Pesten 

tartózkodó főrendek, de a szavazásról távol maradt bizonyára a koronázási ünnepélyre való 

előkészületekkel vannak elfoglalva. Feltehetően azonban az átlagosnál magasabb részvétel a 

trónlemondási törvény szavazásakor is összefüggésbe hozható a koronázással. Erre a szavazásra 

az ünnepség előtt három nappal került rá sor, amelyre feltehetően számos örökös tag és főispán 

vidékről a fővárosba utazott (ennek a két csoportnak a létszáma volt érdemlegesen magasabb a 

többi szavazáshoz képest). A következő szavazások idejére, június végére közülük bizonyára már 

sokan elhagyták a fővárost, ekkor a szavazók száma kevesebb, mint felére esett vissza.2699 A 

koronázás és a főrendiházi ülésen részvétel összefüggését látszanak alátámasztani a két szavazás 

között, 1867. június 3-i (48.) ülés adatai is. Ekkor a szavazásokon a június 1-ji üléshez képest 

húsz-harminc főrenddel többen vettek részt. A magasabb részvétel elvileg magyarázható lenne a 

javaslatok jelentősége keltette érdeklődéssel (ekkor került napirendre a nádor jogkörére és 

választására, a kormányra és az éves állami költségvetésre vonatkozó 1848. évi törvények 

módosítása és a nemzetőrségre vonatkozó törvény felfüggesztése). Ezt azonban cáfolja, hogy a 

javaslatok tárgyalásakor minden esetben csak egy-egy (főispán!) hozzászóló volt, gr. Károlyi 

György koronaőr pedig azt javasolta, hogy „időkímélés céljából” a napirenden levő három 

törvényjavaslatról egyszerre szavazzanak.2700 Azaz: a tárgyalás ezen javaslatok esetében is 

merőben formális volt. Az 1867-ben tárgyalt törvényjavaslatok vonatkozásában tehát nem 

igazolódott az 1865–1869. évi országgyűlés alatt hozzászólók kapcsán megfogalmazott 

feltételezésünk, amely szerint részben a nagy horderejű törvényjavaslatok napirendre kerülése 

eredményezte a többi ciklushoz képest több hozzászólást. 

A törvényjavaslatok végszavazásán 1867-ben részt vett főrendek tagsági kategória szerinti 

összetételéről – a szavazások mintegy kétharmada alapján2701 – megállapítható, hogy a szavazók 

között a születési jog alapján meghívottak voltak relatív többségben és arányuk mindig 

megközelítette vagy meghaladta az abszolút többséget (30–72 fő). Figyelemre méltó azonban, 

hogy az örökös tagoknak a szavazók közötti 50% körüli arány jóval alatta maradt a főrendiházi 

tagságon belüli arányuknak (1865-ben 85%).2702 Zömmel grófok szavaztak, egyetlen herceg sem 

vett részt a szavazásokon. A római katolikus püspökök a szavazáson részt vevők 10–15%-át tették 

ki (7–15 fő), míg az 1865-ben meghívottak között a főpapok (beleértve az ortodoxokat is) aránya 

7,4% volt. A tagságon belüli arányukhoz képest (5,5%) legnagyobb mértékben a főispánok vettek 

részt a név szerinti szavazásokon, a szavazóknak több mint ötöde (volt, hogy több mint harmada) 

főispán volt. Figyelembe véve azt is, hogy több törvényjavaslatnál főispán volt az egyetlen 

felszólaló, azt mondhatjuk, hogy a kormánytól függő főhivatalnokokra jelentős szerep hárult 

abban, hogy a főrendiház legalább formálisan, a látszat szintjén teljesítse rendeltetését a plenáris 

üléseken történő tárgyalás és szavazás során, amelyek a kiegyezéshez kapcsolódó kodifikációs 
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 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. okt. 14. (69. ülés) 285. 
2698

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. jún. 1. (46. ülés) 230–231., 1867. június 5. (53. ülés) 250. 
2699

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. június 27. (62. ülés) 265–266. 
2700

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. jún. 3. (48. ülés) 235–240. 
2701

 Az 1867-ben lezajlott 17 végszavazás közül az utolsó hatnál (az 1867. október 14-i, 69. üléstől kezdődően) a 

főrendiházi napló csak a szavazatok összegét közölte, a szavazók egyenkénti voksát nem (kivéve az 

emancipációs törvényjavaslatot, ahol az ellene szavazó négy főrend nevét felsorolja a napló).  
2702

 A számítás alapja: [Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 5–10. 
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folyamat egyik elengedhetetlen aktusát képezték, de (ezúttal a házon kívül álló tényezők 

következtében) lényegi jelentőségük nem volt.  

A főrendiház 1867 decemberének végén a „ház igen sok tagjának kívánata” nyomán úgy döntött, 

hogy mivel a főrendiház elé az „alkotmányos élet” „új korszakában” kerülő nagy mennyiségű 

törvényjavaslat feletti szavazás „szerfelett sok időt vesz igénybe”, a továbbiakban a név szerinti 

szavazást a törvényjavaslatok feletti végszavazáskor nem automatikusan, hanem csak akkor 

alkalmazza, mint más tárgyaknál (vagyis ha nem állapítható meg a többség vagy ha legalább tíz 

tag kéri).2703 

 

Név szerinti szavazások az elnök vagy a főrendiházi tagok kezdeményezésére 

A név szerinti szavazások száma, időbeli megoszlása, témái 

A főrendiházban ezt követően név szerinti szavazásra bocsátott kérdések a tagságot erősen 

megosztó, illetőleg legalábbis a tagok egy része számára különös jelentőséggel rendelkező témák 

voltak. Vizsgálatra érdemesnek tartjuk, hogy az eredmény biztos megállapítása érdekében az 

elnök kezdeményezésére vagy legalább tíz tag kérésére milyen gyakorisággal, illetve milyen 

témákban került sor név szerinti szavazásra, továbbá miként alakult a szavazáson résztvevők 

száma és megoszlása. Adataink szerint az említett módon2704 1865-től a főrendiház reformjáig 

14,2705 1885–1918 között 38 esetben került sor név szerinti szavazásra.2706 

A név szerinti szavazások egyenlőtlenül oszlottak meg. A főrendiház reformja előtti időszakban a 

legtöbbször az 1881–1884. évi országgyűlés alatt került rá sor, összesen hat esetben, ebből három 

szavazás az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslatról történt, 1865–1868 között 

négy, a többi országgyűlés alatt egy-egy név szerinti szavazásra került sor, kivéve az 1878–1881 

közötti időszakot, amikor nem volt ilyen szavazás. Az 1884–1887. évi országgyűlés alatt egy név 

szerinti szavazásra a főrendiház átalakítása előtt (a reformról szóló vita során) egyre utána (gr. 

Batthyány Elemér mentelmi ügyében) került sor. A főrendiház reformja utáni korszakban négy 

ciklusban (1887–1892, 1892–1896, 1896–1901, 1901–1905) egy-egy, 1905–1906-ban két név 

szerinti szavazás volt, a koalíció kormányzása idején egy sem. Az 1885 utáni név szerinti 

szavazások több mint fele (38-ból 22 szavazás) 1894 májusa és 1895 decemberének vége között, 

az egyházpolitikai törvényjavaslatokkal kapcsolatosan zajlott le. 1910–1918 között kilenc 

alkalommal került sor név szerinti szavazásra, ezek többsége a főrendiházi ellenzék a Lukács-, 

illetve a Tisza-kormány elleni politikai támadási próbálkozása volt. 
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 FI 1865–1868. 1. köt. 106. sz. 234.; FN 1865–1868. 1. köt. 1867. dec. 29. (77. ülés) 316. 

A határozat az 1869-ben kiadott házszabályok szövegébe is bekerült (FHSZ 1869. 37. §). Ekkor került be a 

házszabályokba az is, hogy a tíz tag kérelmét írásban kell benyújtani. Korábban (a trónbeszédre adandó 

válaszfelirat tárgyalásakor) br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök kifogásolta, hogy a név szerinti szavazást kívánó 

főrendek nem jelentették be írásban igényüket. Ugyanekkor gr. Szécsen Antal a házszabály vonatkozó szakaszát 

úgy értelmezte, hogy a legalább tíz tag név szerinti szavazást kezdeményező joga nem tetszőleges tárgyra, 

hanem csak arra az esetre vonatkozik, ha a felállással nyilatkozás eredménye nem állapítható meg. 

Méltányossági szempontból azonban támogatta, hogy az aktuális kérdésben név szerinti szavazás döntsön. FN 

1865–1868. 1. köt. 1866. febr. 13. (6. ülés) 22–23. 
2704

 E vizsgálatba tehát nem vontuk be az 1867 folyamán a törvényjavaslatok végszavazásáról a házszabály 

előírása folytán történt, valamint a képviselőházzal közös a koronaőr választó együttes üléseken lezajlott név 

szerinti szavazásokat. 
2705

 1865 vége és 1867 vége között csak két alkalommal került sor a főrendek saját kezdeményezése alapján név 

szerinti szavazásra. A válaszfelirati vita során gr. Festetics György indítványa, miszerint a főrendiház saját 

felirati javaslata elkészítésére válasszon meg egy harminctagú bizottságot, többséget nyert. A második feliratról 

szóló vitában viszont a főrendek többsége nem támogatta gr. Cziráky János indítványát, hogy a főrendiház 

határolódjon el a képviselőházi feliratnak az 1848. évi törvények „tettleges foganatosítását” sürgető kérelmétől. 

(FN 1865–1868. 1. köt. 1866. febr. 13. (6. ülés) 21.; 1866. ápr. 18. (16. ülés) 119–120.). Az említett időszakban 

a házelnök a szavazattöbbség megállapíthatatlansága miatt nem rendelt el név szerinti szavazást. 
2706

 Az 1885−1918 közötti 38 név szerinti szavazás közül 37 esetében került a főrendiházi naplóban feljegyzésre 

a szavazatok száma és megoszlása. 
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 Milyen témákban került sor név szerinti szavazásokra a főrendiházban? A főrendiház 

reformja előtti és utáni időszakban is legtöbbször törvényjavaslatok elfogadása, illetve módosítása 

tárgyában került sor név szerinti szavazásra.2707 A név szerinti szavazások közül 1865–1885 

között (az 1867. évi végszavazásoktól eltekintve) a 14 szavazásból 12, 1885–1918 között a 38 

szavazás közül 28 ilyen volt. A főrendiházi reform előtti két évtizedben egy név szerinti szavazás 

tárgya a törvényjavaslat bizottsági tárgyalás alá bocsátása, hat szavazás tárgya a törvényjavaslat 

általánosságban történő elvetése, öté pedig a részletes vitában egy-egy szakasz módosítása volt. 

1885 után 11 név szerinti szavazás a törvényjavaslat általános tárgyalása végén, 15 szavazás a 

részletes vita során módosító indítványokról zajlott le, két alkalommal (a vallás szabad 

gyakorlatáról és az izraelita vallás recepciójáról szóló törvényjavaslat esetében) pedig a 

„harmadszori olvasáskor” is név szerinti szavazásra került sor, vagyis a részletes vita során 

módosított törvényjavaslat elfogadásáról is ilyen módon döntöttek a főrendek. 1885 előtt és után 

is a legtöbb esetben kifejezetten vallásügyi, illetve egyházpolitikai tartalmú,2708 illetve más tárgyú, 

de eleve vagy a főrendek módosító javaslata folytán ilyen kérdéseket is érintő törvényjavaslat2709 

vált név szerinti szavazás tárgyává. 1865–1885 között a tíz név szerinti szavazásból, amelynek 

tárgya valamely törvényjavaslat volt, öt, 1885–1918 között a 27 szavazásból 22 témája 

egyházpolitikai vagy felekezeti jellegű kérdés volt. Ez utóbbi 22 szavazásra egy kivételével az 

1890-es évek közepének egyházpolitikai törvényhozási vitái során került sor. Ezek főrendiházi 

eseménytörténetét a szakirodalom több ízben feldolgozta,2710 és a kinevezett tagok főrendiházi 

szereplése kapcsán a későbbiekben mi is foglalkozunk velük, ezért itt csak azt állapítjuk meg, 

hogy az állami anyakönyvezés bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatról egy, a házassági jogról 

(a kötelező polgári házasság bevezetéséről) szóló törvényjavaslatról három, a vallás szabad 

gyakorlatára vonatkozó törvényjavaslatról 13, az izraelita vallás bevett felekezetté nyilvánításáról 

szóló törvényjavaslatról öt ízben került sor név szerinti szavazásra.2711 A főrendek többségének 
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 A házszabályok meghatározták a különböző indítványokról való szavazás sorrendjét. Így a tárgyalás 

ellenében elsőbbsége volt először is az elvetésre, másodszor a tárgyalás elhalasztására vonatkozó indítványnak. 

Az eredeti javaslattal szemben elsőbbsége volt a módosító indítványoknak, ezek közül az eredeti szerkezettől 

legtávolabb álló került először szavazásra, majd a többi módosítványról közeledési fokozat szerint, végül az 

eredeti javaslatról szavaztak. A napirendre és a házszabályokra vonatkozó szavazásnak elsőbbsége volt, 

felfüggesztette a folyamatban levő tárgyalást (FHSZ 1848. 46. §; FHSZ 1872. 45. §; FHSZ 1886. 56–57. §§). A 

főrendiház szabályai ebben a tekintetben eltértek a képviselőház szabályaitól, amennyiben ott a szavazás először 

az eredeti szöveg felett történt. (Ld. gr. Csáky Albin főrendiházi házelnök br. Bánffy Dezsőhöz intézett 

felvilágosítását: FN 1901–1905. 2. köt. 1903. jan. 27. (19. ülés) 54.) 

A főrendiházban valamennyi említett indítványtípus, illetve bármilyen nyílt szavazás alá tartozó kérdés esetében 

kérhető volt név szerinti szavazás. A látszólag egyértelmű szabályozás ellenére a főrendiházi elnöknek volt 

mozgástere, pl. a módosító indítványoknak az eredeti javaslattól való „távolságának” megítélésében vagy azáltal, 

hogy egyes indítványokról kijelentette, hogy nem tartoznak a tárgyalás tárgyába (utóbbira példa: FN 1892–1896. 

5. köt. 1895. máj. 14. (84. ülés) 145–157.). 
2708

 1868-ban a vallásfelekezetek viszonossága, 1883–1884-ben az izraelita-keresztény polgári házasság, 1894–

1895-ben a polgári házassági, a szabad vallásgyakorlatról szóló, valamint a zsidó vallás recepciójára vonatkozó 

törvényjavaslat. 
2709

 1868-ban a népoktatási, 1883-ban a középiskolai, 1910-ben a polgári perrendtartási törvényjavaslat részletes 

tárgyalásakor vallási-felekezeti jellegű kérdésben került sor név szerinti szavazásra. 
2710

 Pl. Szatmári M.: Húsz esztendő, i. m. 161–165., 170–171. (publicisztikai igénnyel); A magyar nemzet 

története. 10. köt., i. m. 800–808. (a fejezetrész szerzője: Beksics Gusztáv); Csáky, M.: Der Kulturkampf in 

Ungarn, i. m. 78–103.; Salacz G.: Egyház és állam 1867−1918., i. m. 94–97.; Hanák Péter: Az egyházpolitikai 

küzdelem. In: Mo. tört. 1890–1918. 1. köt. 91–94.; Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 12–29. 
2711

 A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat (módosított szövegének) elfogadásakor nem került sor név 

szerinti szavazásra. (FN 1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 8. (66. ülés) 101–110.; 1894. okt. 9. (67. ülés) 112–131.) 

Simor János hercegprímás még 1891-ben a főrendiházban sikertelenül kezdeményezte az 1868:53. tc. 12. §-

ának, illetve a szöveg értelmezésének olyan módosítását, hogy a vegyes házasságoknál a „nem nemet követ” 

szabályozásával szemben a szülők szabadon dönthessenek gyermekeik vallásáról, neveléséről. (Szántó K.: A 

katol. egyh. tört. 2. köt., i. m. 493.) Tekintettel arra, hogy az 1894. évi törvényjavaslat alapján az eltérő 

hitfelekezethez tartozó házasulandók a házasságkötést megelőzően eldönthették, hogy gyermekeik mindnyájan 
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elvi elutasító álláspontját mutatta, hogy a házassági és a zsidó vallás recepciójára vonatkozó 

törvényjavaslatot még általánosságban sem fogadták el, utóbbit két ízben is leszavazták, mielőtt – 

és ekkor is szavazategyenlőség miatt csak a főrendiházi elnök szavazatának köszönhetően – 

részletes vitára bocsátották volna. A recepciós javaslat a részletes vita végén is, habár előzetesen 

már törölték szövegből a keresztény vallásokról az izraelita vallásra áttérés lehetőségét biztosító, 

valamint az izraelita vallásról a keresztény vallásra való áttérés formaságai is szabályozó 

szakaszt,2712 az elnök szavazatával nyert csak többséget.2713 A témára irányuló figyelem mértékét, 

illetve a törvényjavaslatok ellenzőinek kitartó harcát mutatta, hogy mindhárom törvényjavaslat 

esetében egyes módosító indítványokról is név szerinti szavazásra került sor. A szabad 

vallásgyakorlásra vonatkozó törvényjavaslat részletes vitája során egyedül gr. Zichy Nándor 

módosítási (törlési) javaslatai nyomán hat alkalommal került sor név szerinti szavazásra. A 

gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslatot még 1894 októberében (több módosítással) 

elfogadta a főrendiház, ebben az esetben nem került sor név szerinti szavazásra.2714 Eltért 

egymástól a főrendiházi reform előtti és utáni időszak abban, hogy 1885 előtt arányaiban2715 

többször került név szerinti szavazásra más témájú törvényjavaslat (vadászati, közigazgatási, 

iparügyi javaslat, az állandó országház építése, a főrendiház reformja), mint 1885 után (tiszti 

vizsga nyelve, horvátországi útlevelek nyelve, képviselőházi őrség). Ritkán volt a név szerinti 

szavazás tárgya az uralkodóhoz intézett felirat. A név szerinti szavazásra bocsátott felirati 

javaslatok keletkezési körülményeiket tekintve különbözőek voltak, amennyiben 1866 

februárjában és áprilisában az uralkodó által az országgyűléshez intézett leiratra adandó válaszról 

történt szavazás, ezzel szemben 1899-ben és 1905-ben a főrendiház tagjai kezdeményeztek 

feliratot, mivel a fennálló belpolitikai helyzetet a (közelgő ex lex állapotot, illetve az országgyűlés 

sorozatos elnapolását) olyannak ítélték meg, hogy a király közvetlen beavatkozását szükségesnek 

tartották. A főrendiháznak 1918 áprilisában a választójogi törvényjavaslat ügyében név szerinti 

szavazáson elfogadott határozata2716 csak megszorítással tekinthető feliratnak, hiszen nem csupán 

az uralkodóhoz, hanem a törvényhozás minden faktorához, így a képviselőházhoz és az ügyvivő, 

illetőleg a majdan kinevezésre kerülő kormányhoz is szólt. 1885 előtt a kormány vagy egyes 

miniszterek tevékenységével kapcsolatban egyetlen alkalommal történt név szerinti szavazás, 

1875 decemberében a következő évi állami költségvetés tárgyalása során.2717 Tisza Kálmán 

kormányzati rendszerének stabilitását jelzi, hogy miniszterelnöksége alatt hasonló eset már nem 

fordult elő. 1885 után több esetben képezte a kormánnyal szemben megfogalmazott kritika név 

szerinti szavazás tárgyát. 1893-ban a költségvetési vitában a kormány egyházpolitikáját elítélő 

indítvány felett, 1905-ben a Fejérváry-kormánnyal, mint az országgyűléssel a „kölcsönösséget” és 

„összhangzást” mutató, alkotmányos kapcsolatra képtelen kabinettel szembeni bizalmatlansági 

indítvány, 1913-ban és 1914-ben két-két alkalommal a kormány tagjaihoz intézett interpellációkra 

                                                                                                                                                                                     
az anya vagy az apa vallását kövessék-e (meghatározva a reverzális kiállításának alaki követelményét), nem 

meglepő, hogy a javaslatot a katolikus-konzervatív ellenzék is elfogadta. 
2712

 Az áttérések jogi szabályozására és a viszonosság kimondására ennélfogva, sajátságos módon nem a 

recepciós törvényben, hanem a gyermekek vallásáról szóló már korábban elfogadott törvényben (1894:22. tc.) és 

a vallás szabad gyakorlatáról szóló, később megszavazott törvényben került sor (1895:33. tc.). Gyurgyák J.: A 

zsidókérdés, i. m. 74–75. 
2713

 Az elnök szavazatára volt szükség a 3. § (mely szerint az 1868:53. tc. 18., 19., 20., 21. és 23. §-ai az 

izraelitákra is kiterjesztetnek) a törvényszövegben bent maradásához is, de ez nem név szerinti szavazás volt. FN 

1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 16. (86. ülés) 184. 

Az egyházpolitikai viták időszakán kívül ritkán fordult elő, hogy a főrendiház elnökének ügydöntő szavazatára 

lett volna szükség. Ilyen alkalom volt 1908-ban gr. Żeleński Róbert tőzsdével kapcsolatos indítványáról történt, 

már korábban említett szavazás. 
2714

 FN 1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 8. (66. ülés) 101–110.; okt. 9. (67. ülés) 111–131. 
2715

 Az időszak időtartamához és az akkori név szerinti szavazás összes számához képest. 
2716

 Ennek tartalmát a későbbiekben ismertetjük. 
2717

 A vita és a szavazás ismertetését ld. a költségvetési tárgyalásokról szóló fejezetben. 
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adott válaszok tudomásul vétele felett szavaztak ilyen módon. Egyes főrendek a kormánnyal 

(pontosabban a kormánynak és a kormánypártnak a képviselőházi ellenzékkel szemben tanúsított 

magatartásával) szembeni elégedetlenségének kifejezése volt az is, hogy az 1912. június 15-i 

ülésen két ízben került sor név szerinti szavazásra arról, hogy a főrendiház a napirendjén szereplő 

hadügyi törvényjavaslatokat küldje vissza a képviselőháznak, hogy ott alkotmányos módon és a 

törvényes formáknak megfelelően kerüljenek ismételt tárgyalásra.2718 A fentiektől eltérő jellegű 

ügyben egyetlen alkalommal került sor név szerinti szavazásra, amikor 1885-ben gr. Batthyány 

Elemér mentelmi jogának felfüggesztéséről szavaztak a főrendek (ekkor sajátságos módon a 

főrendiházi naplóban nem kerültek megörökítésre sem az egyenkénti szavazatok, sem a szavazati 

arány, csak az, hogy a többség elfogadta a mentelmi bizottság javaslatát, felfüggesztette 

Batthyány mentelmi jogát.).2719 

 

A név szerinti szavazások eredménye, a szavazó főrendek száma és összetétele, tagsági kategóriák 

és szavazói viselkedés 

Viszonylag ritkán került arra sor, hogy az elnök a többség egyértelmű megállapítása érdekében 

rendelte el a név szerinti voksolást.2720 A többi esetben a főrendiházi napló gyakran csak annyit 

tartalmaz, hogy tíz tag név szerinti szavazást kért, és a név szerinti szavazás kezdeményezőinek 

nevét nem említi. Ahol a kezdeményező személye kiderül, ott azt látjuk, hogy általában a 

kormánnyal vagy egy konkrét intézkedésével szembeni ellenzéki pozíciót elfoglaló örökös tagok 

kérték a név szerinti szavazást. Kevés név szerinti szavazás zárult azonban az ellenzék 

győzelmével. Az 1865–1885 közötti időszak 14 név szerinti szavazása közül mindössze három 

esetben, a főrendiház reformját követően 1918 őszéig 38 szavazásból 14 esetben kapott 

szavazattöbbséget a regnáló kormánnyal szemben ellenzékinek tekinthető indítvány, további 

három esetben pedig szavazategyenlőséggel zárult a szavazás. Ezen szavazások tárgyát két eset 

kivételével a szabadelvű párti kormányok egyházpolitikája képezte. Ez megerősíti azt a már eddig 

is ismert tényt, hogy a liberális kormányzati egyházpolitika elleni fellépés olyan téma volt, amely 

a képviselőházban többségi támogatottsággal rendelkező kormánnyal szemben képes volt jelentős 

arányban főrendeket mozgósítani. A név szerinti szavazások tanúsága szerint a főrendiházban a 

kormány ellenzéke többségi helyzetbe ezen kívül csak akkor került, amikor a kabinet a 

képviselőházban többségi támogatottsággal (1905-ben a Fejérváry-kormánnyal, 1918 tavaszán 

Wekerle ügyvivő kormányával szemben) nem rendelkezett. 

 Az 1865–1885 közötti években a név szerinti szavazásokon részt vevő főrendek száma a 

14-ből csupán hat esetben érte el a kétszáz főt. Kétszáz főrend vett részt 1866. április 18-án azon a 

szavazáson, amelyen az volt a kérdés, hogy a főrendiház csatlakozzon-e a képviselőház második 

feliratához (és ha igen, akkor br. Wenckheim Béla vagy gr. Péchy Manó indítványa szerint), vagy 
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 FN 1910–1918. 1. köt. 1912. jún. 15. (25. ülés) 219–222. 

A képviselőházban 1912. június 4-én gr. Tisza István az obstrukció letörése érdekében véderőtörvény-javaslat 

tárgyalásakor az ellenzéki képviselőknek nem adta meg a szót, a tiltakozó képviselőket rendőrökkel távolíttatta 

el. A következő nap a közös hadseregre és a büntető törvénykönyvre vonatkozó javaslatok megszavazását 

rendőri segédlet igénybevételével biztosította. Mo. tört. kron. 3. köt., i. m. 823. 
2719

 FN 1884–1887. 2. köt. 1885. dec. 12. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 12. ülés) 31. 
2720

 Ilyenre került sor 1868-ban a népiskolai törvényjavaslat részletes vitájában. A szavazás eredménye azonban 

ekkor nem volt szoros: 58:26 [a főrendiházi naplóban szereplő felsorolás alapján: 55:28] arányban került 

elfogadásra a javaslat eredeti szövege. FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 2. (127. ülés) 564–565. 

Megjegyezzük, hogy a főrendiházi naplókban a szövegben a szavazás végeredményeként közölt számadatok 

számos esetben nem egyeznek azzal az összeggel, amelyet a naplóban név szerint felsorolt szavazatok 

összesítésével kapunk. Néhány főt meghaladó, illetőleg a szavazás végkimenetelést befolyásoló eltérés a két 

adatközlés között nem fordul elő. Jelen fejezetben az egyenkénti szavazatokból általunk összesített adatokat 

tekintettük „összes szavazónak” („teljes halmaznak”), mert a különböző tagsági kategóriák részvételi arányát 

ehhez képest tudjuk pontosabban meghatározni. 
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pedig, mind azt gr. Cziráky János javasolta, csak az alkotmányos kormányzás állandósítását 

kérjék, az 1848-as törvények „tettleges foganatosításának sürgetésétől” viszont határolódjanak 

el.2721 Több mint kétszáz főrend vett részt 1883 végén–1884 elején az izraelita-keresztény 

vegyesházassági törvényjavaslattal kapcsolatban zajló első két név szerinti szavazáson.2722 Az 

ugyanezen törvényjavaslatról történt harmadik szavazás, amikor a javaslatot másodízben is 

leszavazta a főrendiház, volt az intézmény reformja előtti két évtized legnépesebb név szerinti 

szavazása, 391 főrend részvételével zajlott le. A kormány, illetve a javaslat támogatói a főispánok 

és az örökös tagok, az ellenzék a katolikus püspöki kar tagjai és szintén az örökös tagok köréből 

nyert meg az előző szavazásokhoz képest újabb támogatókat.2723 Talán a néhány hónappal korábbi 

főrendiházi aktivitás utószeleként értelmezhető, hogy 1884 tavaszán, amikor az állandó 

országházra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásakor gr. Sztáray Albertnek a törvényjavaslatnak 

pénzügyi megfontolásból való elutasítására vonatkozó indítványáról szavaztak, a voksoló 

főrendek száma ismét meghaladta a kétszázat.2724 A főrendiház átalakításáról szóló 

törvényjavaslat vitája során került sor a reform előtti utolsó név szerinti szavazásra. A szavazás 

tárgyát gr. Dessewffy Aurél indítványa képezte, mely szerint a főrendiház küldje vissza a 

képviselőházhoz a kormány által készített törvényjavaslatot átdolgozásra. Az indítvány 84:234 

arányban leszavazásra került.2725 A főrendiház reformja előtti két évtized név szerinti szavazásai 

során három esetben száz és kétszáz között volt a szavazók száma, további öt szavazás esetében 

pedig száz alatti. A főrendiház reformja előtti időszakban tehát, amikor az intézmény igazolt 

tagjainak száma akár a nyolcszázat is meghaladta, a név szerinti szavazások több mint felénél a 

tagok kevesebb, mint harmada-negyede vett részt a voksolásban. Az ellentétes szavazatok közötti 

különbség öt esetben elérte-meghaladta a félszázat.2726 Az 1885 előtti időszakban a név szerinti 

szavazások ritkán zárultak szoros eredménnyel, csak három név szerinti szavazáson (ebből kettő a 

vegyesházassági vita során történt) volt tíz szavazatnál kevesebb a különbség, de nyolc alá ekkor 

sem csökkent. 

 Az 1885–1918 közötti időszakban a főrendiház tagságának összlétszáma 320–370 között 

ingadozott. A név szerinti résztvevők száma 1894–1895-ben, az egyházpolitikai viták idején 

többnyire meghaladta a kétszázat. Ez azt jelentette, hogy a tagok csaknem 60%-a részt vett a 

szavazásokon. A szavazók száma sohasem érte el a 260-at, négy esetben pedig kevéssel kétszáz 
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 1866. február 27-én nyújtotta át a képviselőház, illetve a főrendiház küldöttsége a két válaszfeliratot az 

uralkodónak. A képviselőház felirata a további lépések feltételéül a 48-as törvények elismerését és a felelős 

kormány kinevezését jelölte meg. Ferenc József március 3-án kelt (mindkét házhoz közösen intézett) leiratában 

azonban a 48-as törvényeket elismerésük előtt felülvizsgálandónak nyilvánította. Ezt követően gr. Andrássy 

Gyula és társai a sajtóban az uralkodó és a kiegyezési hajlandóságú magyar országgyűlés egymásra utaltságát 

hangoztatva igyekezték a birodalmi kormányt és az udvart közeledésre ösztönözni, azok azonban újabb 

engedményekben reménykedve és a Poroszországgal való konfliktus által lekötve hallgattak. (FN 1865–1868. 1. 

köt. 1866. márc. 3 (11. ülés) 30–31.; A magyar sajtó tört. II/1., i. m. 588–589.) 

Cziráky javaslata a főrendiházi szavazáson kisebbségben maradt 94:106 arányban, majd Péchy indítványát is 

leszavazták, a képviselőház válaszfeliratához fenntartás nélküli csatlakozást indítványozó Wenckheim-féle 

indítvány győzött. FN 1865–1868. 1. köt. 1866. ápr. 18. (16. ülés) 119–120. 
2722

 A főrendek 1883 decemberében a javaslatot 109:111 arányban szavazták le, 1884 januárjában a képviselőház 

által újra, változtatás nélkül átküldött javaslatról 118:137 arányban úgy döntöttek, hogy nem bocsátják bizottsági 

tárgyalásra. FN 1881–1884. 2. köt. 1883. dec. 11. (90. ülés) 84–85., FN 1881–1884. 2. köt. 1884. jan. 10. (92. 

ülés) 117. 
2723

 FN 1881–1884. 2. köt. 1884. jan. 12. (93. ülés) 143–146. 
2724

 Sztáray indítványa mellett szavazott 72, ellene 134 főrend. FN 1881–1884. 2. köt. 1884. máj. 15. (117. ülés) 

338–339. 
2725

 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 24. (27. ülés) 195–196. 
2726

 A legnagyobb a különbség az 1866. február 13-i szavazáson volt: 133 főrend szavazott amellett, hogy a 

főrendiház válasszon egy harminc fős bizottságot külön válaszfelirata elkészítésére, és csak 53 ellene. Ezen kívül 

jelentős különbség volt még az igennel és nemmel szavazók között 1868-ban a vallásfelekezetek viszonosságáról 

szóló, 1875 decemberében a költségvetési, 1884-ben az állandó országházról szóló és 1885-ben a főrendiház 

reformjára vonatkozó törvényjavaslat feletti szavazáskor. 
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alatt volt. Az 1885 utáni többi ismert eredményű, tizenöt név szerinti szavazáson többnyire száz és 

kétszáz között mozgott a szavazók száma, három esetben (1903-ban és a Fejérváry-kormány 

idején két alkalommal) nem érte el a százat, és csak két szavazás mozgósított több mint kétszáz 

főrendet. Mindkettőre a már említett 1912. június 15-i ülésen került sor, a kormány(párt) 

képviselőházi fellépését kifogásoló mintegy harminc főrenddel szemben 170 a kormányt támogató 

főrendiházi tag szavazott.2727 A főrendiház reformja utáni korszakban a korábbinál jóval több 

szavazás zárult szoros eredménnyel. A 37 név szerinti szavazásból, amelynél a szavazatok 

megoszlását ismerjük, 16-nál a szavazatok számának különbsége tíz vagy annál kevesebb volt. 

Ezek egy kivételével az 1894–1895. évi egyházpolitikai tárgyalások idején zajlottak le. Közülük 

három szavazásnál szavazategyenlőség állt elő (ez 1865–1885 között sohasem fordult elő), 

aminek következtében, mint említettük, a házszabály előírásának megfelelően az elnök szavazata 

döntött: így került 1895 márciusában általánosságban elfogadásra a vallás szabad gyakorlásáról 

szóló törvényjavaslat, ugyanazon év májusában általánosságban és „harmadik olvasáskor” 

megszavazásra az izraelita vallás recepciójára vonatkozó törvényjavaslat. Az 1910-es évek első 

név szerinti szavazásán, amelynek tárgya 1910 decemberében gr. Dessewffy Aurélnak a polgári 

perrendtartásnak tanúzásra vonatkozó szakaszához benyújtott módosító indítvány volt, csak 

három szavazat különbséggel került elutasításra az indítvány, az ezt követő valamennyi 

szavazásnál azonban már félszázat meghaladó volt a különbség.2728 

 A szavazásokon részt vevők számának és a szavazatok különbségének áttekintése után a 

szavazók összetételét is megvizsgáljuk, a sort a tagság legnépesebb csoportjával kezdve. 1865–

1885 között az országgyűlésre meghívott örökös tagok száma kb. 480–650 között mozgott, a név 

szerinti szavazásokon szintén tág határ között 18 fő (középiskolai oktatásról szóló törvényjavaslat 

1883 májusában) és 295 fő (a főrendiház reformjának tárgyalása 1885 márciusában) közötti 

számban vettek részt örökös tagok. A részvétel mértéke jelentősen ingadozott: három szavazáson 

vett részt ötvennél kevesebb, négy szavazáson ötven és száz közötti, öt szavazáson 120–180 

közötti és két szavazáson több mint kétszáz örökös tag. 1885 előtt az örökös tagok a főrendiház 

tagjainak több mint háromnegyedét tették ki. Ugyanebben az időszakban arányuk a név szerinti 

szavazások résztvevői között csak három alkalommal haladta meg a 70%-ot: 1866 februárjában és 

áprilisában a válaszfelirati vitában, amikor a főispánok sorában nem foglaltak még helyet még 

sem erdélyi, sem horvátországi társaik és 1884 januárjában, amikor az izraelita-keresztény 

vegyesházassági törvényjavaslatot másodízben tárgyalta a főrendiház, és a szavazásra mind a 

javaslat ellenzéke, mind a kormány (a római katolikus főpapokon, illetve a főispánokon kívül) 

nagyobb számban mozgósított örökös tagokat. A 14-ből öt név szerinti szavazáson 61–70% 

közötti arányban voksoltak örökös tagok, az 1866. évi felirati szavazásoktól eltekintve ide 

tartozott a reform előtti évek szinte mindegyik név szerinti szavazása, beleértve a vegyesházassági 

törvényjavaslattal kapcsolatos két első szavazást és a főrendiház reformjának tárgyalásakor 

lezajlott név szerinti szavazást is. A legalacsonyabb az örökös tagok aránya a szavazók között 

1883 tavaszán a középiskolai törvényjavaslat részletes tárgyalásakor volt. Ekkor a szavazás arra 

irányult, hogy kerüljön-e bele a törvénybe, hogy a gimnáziumoknak és a reáliskoláknak 

valláserkölcsi nevelési feladata is van. Miközben az örökös tagok száma meghaladta a hatszázat, a 

                                                           
2727

 FN 1910–1918. 1. köt. 1912. jún. 15. (25. ülés) 219., 221–222. 
2728

 A szavazatkülönbség az 1912. június 15-i ülés első név szerinti szavazásán tetőzött: ekkor 33 főrendiházi tag 

ellenében 174 főrend utasított el gr. Hadik János indítványát, hogy a napirenden szereplő (a véderőről, a 

honvédségről, a közös véderő és a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló) törvényjavaslatok 

tárgyalását halassza el olyan módon a június hó 25-i ülésre, visszaküldi a képviselőháznak, hogy ott 

parlamentáris és alkotmányos módon kerüljenek megvitatásra, hogy így módot nyújtson a kormánynak „a 

parlamenti béke helyreállítására”. 



530 

szavazáson mindössze 18 örökös tag vett részt, ami a szavazók negyede volt.2729 Szintén alacsony 

volt az örökös tagok részvétele 1871 őszén a vadászati törvény részletes vitájában gr. Apponyi 

György a kisbirtokosok vadászati jogát korlátozni kívánó módosító indítványáról tartott 

szavazáson (24 örökös tag, a szavazók 49%-a). A szavazáson összesen 49 főrendiházi tag vett 

részt, vagyis számuk nem érte el a határozathozatalhoz szükséges létszámot, ennek ellenére 

Mailáth György házelnök érvényesnek tekintette a szavazást.2730 Előzetesen (az előző ülésen) már 

kétszer is szavaztak erről az indítványról, de első alkalommal a két jegyző által összesített 

szavazatok száma nem egyezett egymással, második alkalommal pedig kiderült, hogy a tagok 

nincsenek megfelelő számban jelen. Lehetséges, hogy ennél a harmadik szavazásnál az elnök úgy 

értelmezte a házszabályok előírását, miszerint „bármely tárgy érvényes eldöntéséhez a tagok 

közül legalább 50-nek jelenléte szükséges” (FHSZ 1861 40. §), hogy vele együtt, aki nem 

szavazott, jelen voltak a főrendek az előírt létszámban. Az 1860-as évek végének további kettő, 

továbbá az 1875-ben tartott két név szerinti szavazáson az örökös tagok aránya 51–60% közötti 

volt. 

 1885–1918 között kb. 170–210 között változott az örökös tagok száma, a név szerinti 

szavazásokon az örökös tagok részvételét tekintve a mélypont 27 fő (1903-ban a Horvátországban 

kiállított útlevelek nyelvének ügye), a csúcspont 133 örökös tag volt (1894 májusában a polgári 

házassági törvényjavaslat első leszavazásakor).2731 A két szélső érték között tehát kisebb volt a 

különbség, mint az előző időszakban. Ez részben az örökös tagok számának a földadó cenzus 

bevezetése miatti csökkenésével magyarázható (a szavazati joggal rendelkező örökös tagok, 

vagyis a szavazók maximális létszáma a korábbihoz képest kisebb lett). Másrészt viszont az is 

feltételezhető, hogy azok, akik 1885-ben megőrizték örökös tagsági jogukat, illetve a későbbiek 

folyamán igazolni tudták jogosultságukat, egyenletesebben vettek részt a szavazásokon. Ezt 

látszik alátámasztani, hogy a szavazatok kevésbé szóródtak, mint korábban, legalábbis az egyes 

alperiódusokon belül viszonylag koherensen alakultak. Így az 1885–1894 közötti évek mindkét 

név szerinti szavazásán 60–71, az egyházpolitikai viták időszakának 22 név szerinti szavazása 

közül 15 esetben 91–120, az 1895–1918 közötti 13 szavazás közül nyolcnál 51–70 közötti volt a 

szavazó örökös tagok száma. A kiegyensúlyozottabb részvétel nem járt együtt azzal, hogy az 

örökös tagok 1885 után a tagságon belüli arányukhoz képest nagyobb intenzitással vettek volna 

részt a név szerinti szavazásokon, mint korábban. 1885 után a főrendiház igazolt tagjainak 50–

59%-át tették ki az örökös tagok, az 1885–1918 közötti időszakban a név szerinti szavazásokon 

résztvevői között is legtöbbször ilyen arányban voltak örökös tagok (a 37, a szavazatok száma 

tekintetében is ismert szavazás közül húsz szavazásnál). Ennél alacsonyabb, 45–50% közötti volt 

a szavazók között az örökös tagok aránya a korszak első évtizedében és esetenként az 1890-es 

évek egyházpolitikai tárgyú szavazásai során is. Három alkalommal – két ízben az egyházpolitikai 

törvényjavaslatok tárgyalása során (a zsidó vallás recepciójáról szóló törvényjavaslat általános és 

végszavazásakor), valamint 1903-ban gr. Esterházy Jánosnak a Horvátországban kiállított 

útlevelek nyelvéről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványáról történő 

szavazáskor – az örökös tagok aránya a szavazók között ennél is alacsonyabb volt, de 42% alá 

ekkor sem csökkent.2732 Ezeket az arányokat nem tekinthetjük kirívóan alacsonynak, figyelembe 

véve, hogy 1896-ig az örökös tagok aránya a tagságon belül is (a későbbi éveknél alacsonyabb) 

50–53% körüli volt. További magyarázat, hogy bár az egyházpolitikai szavazásokon az örökös 

                                                           
2729

 FN 1881–1884. 1. köt. 1883. máj. 2. (69. ülés) 455–456. 
2730

 FN 1869–1872. 2. köt. 1871. nov. 23. (130. ülés) 130. 
2731

 1903-ban a 27 fő az akkori örökös tag létszám 15%-a, 1894-ben a 133 fő az akkori összes örökös tagok 68%-

a volt. 
2732

FN 1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 8. (66. ülés) 100–101.; FN 1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 16. (86. ülés) 

185–186.; FN 1901–1905. 1. köt. 1903. jan. 27. (19. ülés) 63. 
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tagok a korábbinál nagyobb létszámban vettek részt, ugyanakkor a kinevezett tagok és az 

egyébként meglehetősen passzív egyházi tagok aktivitása is megnőtt. Az 1903. évi szavazás 

adatából nem lehet messzemenő következtetést levonni: ekkor a többi tagsági kategóriából is csak 

kevesen szavaztak, az 1885 utáni időszak név szerinti szavazásai közül ez volt a legalacsonyabb 

részvétel mellett zajló szavazás (összesen 66 szavazó). Az örökös tagok számbeli súlyát jelzi, 

hogy még akkor is, amikor az örökös tagok aránya a szavazók között 50% alatti volt, ők alkották a 

szavazáson részt vevő főrendek legnépesebb csoportját (relatív többséget alkottak), továbbá 

általában ők tették ki a kormány javaslatára nemmel szavazók (vagyis az ellenzék) több mint felét. 

Kiemelkedően magas, 63% volt az örökös tagok aránya a Fejérváry-kormány idején történt két 

név szerinti szavazáson. Az első alkalommal a kormány ellen bizalmatlanságot szavazott a 

főrendiház, a második alkalommal viszont br. Prónay Dezsőnek az országgyűlés sorozatos 

elnapolása miatt tiltakozó indítványa, habár a szavazáson részt vevő örökös tagok több mint fel 

mellette voksolt, a kinevezett tagok ellenszavazatai következtében elbukott.2733 

 A legnépesebb csoportot az örökös tagok között a teljes tagságban és a név szerinti 

szavazásokon részt vevők között is a grófok alkották. Arányuk a szavazók között mind a 

főrendiház reformja előtt, mind azután többnyire közelítően megegyezett az örökös tagokon belüli 

arányukkal: a tagsági jogukat gyakoroló (tehát nem képviselő) örökös tagok között 1869-ben 

66%, 1875-ben 67%, 1881-ben 65%, 1884-ben 62%. Az 1885 előtti név szerinti szavazások 

felénél 61–70% közötti, öt szavazásnál (ezek mindegyikére 1876 előtt került sor) ennél magasabb 

volt az örökös jogon szavazók között a grófok aránya. Az 1885 előtti időszakban csak a 

középiskolai oktatásról szóló törvényjavaslat, valamint az ipartörvény-javaslat módosítására 

vonatkozó indítványok feletti szavazáskor (1883 és 1884 májusában) volt a grófok aránya 

alacsonyabb a szavazó örökös tagok között (50% és 60%), mint a tagságon belül. Az örökös tag 

grófok száma a főrendiház reformját megelőzően 340–450 között mozgott, a név szerinti 

szavazásokon hét esetben ötven fő alatti, hét esetben nyolcvan fő feletti létszámban vettek részt. A 

hercegi rangú örökös tagok száma a főrendiház reformja előtt általában húsz körüli volt. A név 

szerinti szavazásokon egyetlen alkalommal vett részt hat herceg (1884. január 12-én az izraelita-

keresztény vegyesházassági törvényjavaslatról szóló szavazáson), kilenc név szerinti szavazáson 

viszont egyetlen herceg sem szavazott. A főrendiháznak 1885 előtt egyidejűleg száz-kétszáz báró 

tagja volt, hat név szerinti szavazáson 25-nél kevesebb, öt szavazáson 25–50 közötti, három 

szavazáson félszáz bárónál több vett részt (itt is az 1884. január 12-i szavazás volt a csúcspont, 

amelyen 96 báró szavazott).2734 

A főrendiház reformja után az örökös tagok között megnőtt a grófok aránya: 1885-ben 76%, 

1892-ben 77%, 1896-ban 73%,2735 1910-ben ismét 76% volt. Az 1885 utáni 37 név szerinti 

szavazás több mint háromnegyedénél (29 szavazáskor) az örökös tagok között a grófok aránya 

hasonló mértékű, 71–80% közötti volt. Négy esetben a grófok aránya az örökös jogon szavazók 

között nem haladta meg a 70%-ot (de ekkor sem csökkent soha 61% alá). A négy közül három 

szavazásra az 1896–1910 közötti időszakban került sor, amikor a grófok aránya az örökös tagok 

között is némileg csökkent. Az 1910-es években a korábbiakhoz képest valamivel nagyobb 

szóródást mutatott a grófok szavazók közötti aránya: egy esetben 69–70%, hat szavazáson 71–

80% közötti, két alkalommal kevéssel 80% feletti volt az arányuk.2736 Az utóbbi két alkalomra 
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 FN 1905–1906. 1. köt. 1905. jún. 21. (6. ülés) 31–32.; FN 1905–1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 68. 
2734

 Az adatok forrása: [Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 5–10. 
2735

 A gróf örökös tagok között a képviselők arányának növekedése, valamint a báró örökös tagok számának 

emelkedése miatt. 
2736

 Az 1910 előtti 27 név szerinti szavazás közül csak egyetlen egynél fordult elő az örökös tagok között a 

grófok 80% feletti aránya (81%): amikor 1894. október 8-án, amikor a főrendiház többsége elutasította, hogy a 

zsidó vallás recepciójáról szóló törvényjavaslatot részletes vitára bocsássa. 



532 

1912. december 14-én a képviselőházi őrségről szóló törvényjavaslat elfogadásakor, illetve 1914. 

február 26-án került sor, amikor a főrendek gr. Hadik János a parlamenti őrség delegációbeli 

alkalmazása tárgyában Tisza miniszterelnökhöz és a honvédelmi miniszterhez intézett 

interpellációjára adott válasz tudomásul vétele felett döntöttek. A grófok 83%-os, illetve 81%-os 

aránya ebben a két esetben különösen magasnak tekinthető akkor, ha figyelembe vesszük azt is, 

hogy ezeken a szavazásokon a szavazóknak csak 51%-a, illetve 53%-a volt örökös tag. A két 

szavazáskor eltérően csoportosultak a grófok, ugyanis majdnem kétszer annyi gróf szavazott a 

parlamenti őrség felállítására, mint ellene (17:33), míg az interpellációra adott válasz tudomásul 

vételére csak kettővel több gróf szavazott, mint ellene (28:26). Az eltérés abból eredhetett, hogy 

míg az előbbi esetben a képviselőház ügyeit érintő törvényjavaslatról volt szó, addig az őrség a 

képviselőházi elnök utasítására történő alkalmazása a közösügyi bizottságban a delegációban 

helyet foglaló tagjaik révén a főrendiházat közvetlenül érintette. Ezekben az esetekben a kormány 

számára a többséget is a grófok és a kinevezett tagok együttesen biztosították, ugyanakkor az 

ellenzéki szavazatok csaknem háromnegyede szintén a grófok köréből került ki. Ritkán, 1885–

1918 között mindössze három esetben fordult elő, hogy ugyanannyi vagy csaknem ugyanannyi 

gróf szavazott volna az indítvány mellett és ellen,2737 ezzel szemben a szavazások több mint 

felénél megfigyelhető volt, hogy a szavazó grófok legalább kétharmada egyformán voksolt.2738 A 

legnagyobb mértékű különbség az igennel és a nemmel szavazó grófok közötti az alábbi 

esetekben volt: 1895-ben a zsidó vallás recepciójáról szóló törvényjavaslat végszavazásakor,2739 

1899 elején abban a kérdésben, hogy tárgyaljanak-e az exlex állapot megszűnésének előmozdítása 

érdekében a királyhoz intézendő feliratról,2740 1905-ben a Fejérváry-kormánnyal szembeni 

bizalmatlanság-nyilvánításról,2741 1912 nyarán két ízben a katonai bűnvádi perrendtartás 

képviselőháznak visszaküldéséről,2742 és végül 1918 áprilisában a háború alatti választás ellen és a 

választójogi törvényjavaslatról való megegyezés érdekében a „törvényhozás valamennyi 

faktorához” intézendő nyilatkozatról való szavazáskor.2743 

Miközben a szavazáson részt vevő grófok körében (változó mértékű) megosztottság volt 

megfigyelhető, az örökös tag grófok legnagyobb része passzív maradt, nem vett részt a 

szavazáson. A főrendiházban 1885 után a grófok száma a korábbinak kevesebb, mint felére 

csökkent, 1885–1918 között egyidejűleg kb. 140–190 gróf örökös tagja volt az intézménynek. A 

grófi rangú örökös tagok 1894–1895-ben tartott 22 név szerinti szavazásból nyolcnál 51–80 

közötti számban,2744 tíznél 81–90 közötti számban, négynél 91-nél többen vettek részt. A 

legnagyobb létszámban 1894 májusában az egyházpolitikai törvényjavaslatok első név szerinti 

szavazásán (a házassági jogról szóló törvényjavaslat elutasításakor) voksoltak, ekkor 102 gróf 

szavazott. Az 1895 utáni időszakra az alacsonyabb, általában 40–60 fő közötti részvétel volt 

jellemző (az akkori 13 szavazásból tíz). 1885–1918 között a főrendiháznak (a cenzus és az optálás 
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 1903-ban a Horvátországban kiállított útlevelek nyelvéről (nyolc gróf gr. Esterházy János módosító 

indítványa mellett, kilenc ellene szavazott, végül 43:22 arányban a törvényjavaslat eredeti szövegezése győzött), 

1914 februárjában Tisza István miniszterelnöknek gr. Károlyi Gyulának a román kérdés, majd Hadik Jánosnak a 

képviselőházi őrség delegációban való alkalmazása ügyében benyújtott interpellációjára adott válasza felett (gróf 

szavazók: 25:25, majd 28 a tudomásul vétel mellett, 26 ellene, a válasz mindkét esetben elfogadásra került). 
2738

 1885–1893 között a két név szerinti szavazásból az egyik, 1894–1895-ben a 21-ből 13, 1896–1918 között a 

13-ból hat volt ilyen. 
2739

 A grófok közül 48-an ellene, 17-en mellette; a szavazást a szavazatok egyenlősége miatt végül az elnök igen 

voksa döntötte el. 
2740

 A grófok közül 14-en ellene, 48-an mellette szavaztak, a szavazás végeredménye: „nem”. 
2741

 Egy gróf szavazott ellene, 33 mellette, az indítvány többséget kapott. 
2742

 A grófok közül hetven a visszaküldés ellen, 22, majd 23 mellette voksolt, a szavazás végeredménye mindkét 

esetben „nem” volt. 
2743

 Három gróf ellene, 51 mellette szavazott. Részletesen ld. a következőkben. 
2744

 1885 előtt nem volt egyetlen ilyen név szerinti szavazás sem, a grófok közül vagy ennél kevesebben, vagy 

(1866-ban, 1883–1884-ben és 1885-ben) ennél többen voksoltak. 
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bevezetése következtében) a korábbinál jóval kevesebb, egyidejűleg hét-nyolc herceg tagja volt. 

Ebben az esetben a létszámcsökkenéssel párhuzamosan nőtt az aktivitás: 1885–1918 között 

egyetlen olyan név szerinti szavazást sem találtunk, amelyről a hercegek teljesen távol maradtak 

volna, ezzel szemben öt szavazáson (mind 1894–1895-ben volt) öt, szintén öt szavazáson négy, 13 

szavazáson három herceg szavazott. A bárók név szerinti voksolási adatain megfigyelhető a 

drasztikus létszámcsökkenés hatása: összlétszámuk a főrendiházban a cenzus bevezetését 

követően 33–50 báróra csökkent;2745 ennélfogva 1885 után már nem volt olyan név szerinti 

szavazás, amelyen több mint ötven báró vett volna részt, létszámuk 29 esetben nem haladta meg a 

negyedszázat, és csak nyolc szavazáskor (mindre 1894–1895-ben került sor) mozgott 26–50 

között. 

 Megfigyelhetőek-e jellemző mintázatok a különböző jogcímen tag főrendek név szerinti 

szavazataiban? Alapvetően három tényezőt vizsgáltunk meg minden név szerinti szavazás 

esetében: 1) egy-egy tagsági kategóriából a voksoló főrendek többsége a kormány érdekeivel 

összhangban vagy avval ellentétesen szavazott-e; 2) a „kormánypárti”/ „liberális”, illetve 

„ellenzéki”/„konzervatív” szavazók mekkora hányadát tették ki az adott tagsági kategóriába 

tartozó főrendek, végül 3) ez a két adat hogyan viszonyult a szavazás eredményéhez. Az 1865–

1918 közötti 14 név szerinti szavazás közül tíznél az örökös tagok többsége ellenzéki vagy (a 

másik javaslathoz képest) konzervatív pozíciót foglalt el. Ezek közül azonban csak az izraelita-

keresztény vegyesházassági törvényjavaslat tárgyalásának három név szerinti szavazáson nyert 

többséget az ellenzék [„A” típus], a többi hétnél a szavazás végeredménye szerint a kormány 

javaslatának támogatói voltak többségbe [„B” típus]. Mindössze két szavazáson voksolt az örökös 

tagok többsége kormánypárti, illetőleg liberális álláspont mellett [„C” típus]. Erre a két szavazásra 

1868 végén, röviddel egymást követően került sor. 1868 decemberében a népiskolai 

törvényjavaslat tárgyalásakor az örökös tagok közül 13-mal szemben 34 ellenezte, hogy a 

felekezeti iskolákról szóló részben a hitfelekezeti elöljáróság tanítók és tanárok elbocsátására 

vonatkozó jogát tartalmazó betoldás bekerüljön a szövegbe. Három nappal később pedig a 

vallásfelekezetek viszonosságáról szóló javaslat részletes vitájában a gyermekek vallásáról szóló 

cikkely tárgyalásakor az örökös tagok közül 56 örökös taggal szemben csak hat támogatta, hogy a 

hármas bizottság javaslatának megfelelően vegyes házasság esetén a szülők megegyezése 

határozza meg a gyermekek vallását, nem pedig – mint az eredeti javaslatban szerepelt – a „sexus 

sexum sequitur” elv. A római katolikus püspöki kar tagjai és gr. Cziráky János főkamarásmester 

volt a módosítás fő szószólója, az eredeti szövegezés fenntartása mellett azonban nemcsak 

protestáns főrendek szólaltak fel (br. Vay Miklós koronaőr, br. Prónay Gábor), hanem katolikusok 

is (gr. Zichy Henrik, gr. Erdődy Sándor), és több katolikus örökös tag is a módosítvány ellen 

szavazott.2746 A népiskolai és a középiskolai törvényjavaslat módosító javaslatairól való szavazás 

annyiban eltért a többitől, hogy ekkor a felekezeti-egyházi érdekek érvényesítésére törekvő 

ellenzék többsége nem az örökös tagok közül került ki, ami az örökös tagok e témák iránt az 

átlagosnál kisebb, a katolikus püspök kar nagyobb érdeklődésére utal. Az általunk felállított 

típusok egyikébe sem volt besorolható a válaszfelirati vitában 1866. február 13-én tartott név 

szerinti szavazás, amikor arról voksoltak a főrendek, hogy gr. Festetics György indítványának 

megfelelően válasszanak-e egy harminc fős bizottságot a főrendiház (a képviselőházétól) külön 

feliratának elkészítésére. A vita tárgya ugyanis nemcsak a főrendiház politikai álláspontja volt (ti. 

hogy csatlakozzon-e a képviselőház többségének álláspontjához), hanem az alkotmányos 

rendezést előmozdító taktika is, továbbá az is, hogy a külön felirat a főrendiház közvélemény 

általi megítélésre milyen hatással lenne. Ennek következtében a külön felirat ellen felszólalók, 

                                                           
2745

 Az adatok forrása: a Tiszti név- és címtár 1885–1918 között megjelent kötetei. 
2746

 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 2. (127. ülés) 564–565.; dec. 5. (131. ülés) 602–616. 
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illetve szavazók között voltak a képviselőház felirati javaslatának tartalmával egyetértő és egy 

lojálisabb hangú vagy tartalmát tekintve is mérsékeltebb feliratot kívánó főrendek is.2747 

Az 1885–1918 közötti név szerinti szavazások csaknem háromnegyedénél megfigyelhető, hogy a 

szavazó örökös tagok több mint fele ellenzéki pozíciót foglalt el. E közül a 25 szavazás közül 13 

esetben az ellenzék [„A” típus], 12 esetben a kormány támogatói értek el többséget [„B” típus]. 

Mindkét eredményű szavazásnál az ellenzék többsége az örökös tagok közül került ki. Kilenc 

esetben a szavazó örökös tagok többsége a kormány érdekével összhangban voksolt [„C” típus]. 

Ez utóbbi szavazások mindegyikének eredménye a kormány érdekének kedvezett. Másfelől 

viszont a kilenc szavazás közül csak egyetlen egynél (a horvátországi útlevelek nyelvének már 

említett ügyénél) állt elő az a helyzet, hogy az ellenzéki szavazók többsége nem örökös tag volt. 

Ezt a jelenséget, hogy az ellenzéki szavazók nagyobb része örökös tag volt még akkor is, amikor 

pedig a szavazó örökös tagok többsége a kormány érdekének megfelelően szavazott, az örökös 

tagoknak a tagságon belüli magas arányával, illetve azzal a grófoknál már említett ténnyel 

magyarázzuk, hogy ez a tagsági csoport a többinél politikailag megosztottabb volt. Az 

egyházpolitikai viták idején − összhangban azzal, hogy a törvényjavaslatok ellen a konzervatív 

főrendeknek jelentős számú örökös tagot sikerült mozgósítaniuk − nem volt egyetlen olyan 

szavazás sem, amely során a voksoló örökös tagok többsége a kormány érdekével összhangban 

szavazott volna [tehát mindegyik szavazás „A” vagy „B” típusú volt]. Mint ismeretes, az uralkodó 

megtagadta a Wekerle-kormánytól főrendiházi tagok tömeges kinevezését. Arra azonban hajlandó 

volt, hogy 1894 májusában, a polgári házasságról szóló törvényjavaslat másodszori tárgyalásánál 

„politikai okokból befolyást fog gyakorolni a magnásokra [!], hogy tartózkodás által segítsék elő a 

törvény megszavaztatását”.2748 A következő szavazáson a nemmel szavazó örökös tagok száma 
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 Festetics indítványa többséget nyert, a főrendiház 1866. február 27-én külön válaszfeliratban fordult az 

uralkodóhoz. FN 1865–1869. 1. köt. 1886. febr. 13. (6. ülés) 9–22.; 1866. febr. 26. (10. ülés) 30. 
2748

 Kállay Béni levele gr. Khuen-Héderváry Károlynak. Bécs, 1894. máj. 27. OSZK Kézirattár. Levelestár. 

Ld. még gr. Khuen-Héderváry Károly[?] levelét gr. Festetics Taszilónak (Zágráb, 1894. máj. 27.), amelyben arra 

kérte, hogy „ha magad személyét illetőleg nem is teljesítheted Ő felsége kívánságát, barátaid körében hassál arra, 

hogy azok, akik ellene szavaztak, most ne szavazzanak, azok, kik mellette szavaztak vagy pedig még nem 

szavaztak, most megszavazzák a törvényt”. (MOL P 253 2. t.). Vö. gr. Apponyi Albert beszédével: KN 

1892─1896. 18. köt. 1894. máj. 17. (341. ülés) 351. 

Ferenc József Kálnoky külügyminiszterhez 1894. május 27-én intézett levelében kilátásba helyezte 

beavatkozását: „Mir scheint es, dass es Zeit ist, auf einzelne Mitglieder des Oberhauses, behufs Erreichung der 

Majorität für das Ehegesetz, einzuwirken.” Idézi: Csáky, M.: Der Kulturkampf in Ungarn, i. m. 100. 

Ferenc József május végén feltehetően még nem hozta a Wekerle-kormány tagjainak tudomására döntését, hogy 

milyen módon (a főrendekre való nyomásgyakorlással) támogatja a törvényjavaslat elfogadását. Tisza István 

(nagybátyjától, Tisza Lajos király személye körüli minisztertől) május 28-án is még arról értesült: „a király csak 

annyit mond, hogy információ szerint meg lesz a többség a főrendiházban, de aktív közreműködést nem ígért”. 

Ennek következtében „kaszinóban és másutt legszemérmetlenebbül folyt most is a korteskedés a király nevében 

a javaslatok ellen” (Tisza István: Az 1894 május−június havi krízis történetéhez. In: Gr. Tisza I. összes munkái. 

1. köt. 2. rész, i. m. 683.) 

Ferenc József eljárásának oka az lehetett, hogy a bukásra szánt Wekerle miniszterelnök helyzetét nem kívánta 

megerősíteni. Az uralkodóra hivatkozó ellenzéki agitációhoz alapot szolgáltatott az, hogy Ferenc József (állami 

szempontokra hivatkozva) korábban (1892 októberében, az egyházpolitikai törvényjavaslatok minisztertanácsi 

tárgyalásán) a kötelező polgári házasság bevezetése ellen foglalt állást. Másfelől viszont azt megelőzően, 1892 

májusában, majd később, 1893 novemberében kész volt elfogadni a kötelező polgári házasság bevezetését 

(utóbbi alkalommal azért, hogy a közjogi alap védelme érdekében a kormány helyzete megerősödjön). A 

királynak a polgári házassági törvényjavaslat főrendiházi első leszavazása előtt tanúsított magatartásában is 

bíztatást látott az ellenzék. Thallóczy Lajos naplójában feljegyezte, hogy 1894 májusának elején Ferenc József 

„egy csöppet sem tartóztatta udvari embereit [gr. Hunyady Kálmán főszertartásmester, gr. Pálffy András 

testőrparancsnok, gr. Szécsen Antal főudvarnagy], hogy ellene szavazzanak a javaslatnak”, ellenben a javaslatot 

feltehetően támogató br. Nopcsa Ferenc, a királyné főudvarmestere és Barcsay József királyi testőr (mindketten 

kinevezett tagok) nem utazott Budapestre a szavazásra. Thallóczy azt is feljegyezte, hogy a főrendiházi ellenzék 

az uralkodó környezetében magas rangú támogatókkal rendelkezett (pl. Károly Lajos főherceg trónörökös 

felesége, Mária Terézia főhercegné). (Csáky, M.: Der Kulturkampf in Ungarn, i. m. 78.; Salacz G.: Egyház és 
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kb. tízzel csökkent, az igennel szavazóké pedig nagyjából ugyanennyivel nőtt, ami a kinevezett 

tagok plusz szavazataival együtt elégségesnek bizonyult a törvényjavaslat általánosságban való 

elfogadásához.2749 Megjegyezzük még, hogy az 1894–1895 közötti időszakban a főrendiházban 

kizárólag az egyházpolitikai törvényjavaslatokkal kapcsolatosan került sor név szerinti 

szavazásokra, összhangban azzal, hogy a főrendiházi ellenzék a törvényjavaslatokkal szembeni 

oppozícióját nem terjesztette ki a kormány teljes tevékenységére.2750 

 Az 1895 után következő másfél évtizedben mindössze négy név szerinti szavazásra került 

sor, ezek közül három esetben a szavazó örökös tagok többsége most is az ellenzéki javaslatot 

támogatta, de ezek közül csak egy olyan szavazás volt, amikor a kormánnyal szembeni ellenzéki 

indítvány többséget nyert (szemben azzal, hogy az 1894–1895-ös 21 név szerinti szavazásból 

tizenegy ilyen [„A”] típusú volt). Eltért az egyházpolitikai viták időszakától, hogy az indítvány 

olyan kormány ellen irányult (1905-ben a Fejérváry-kormány elleni bizalmatlansági indítványról 

van szó), amely nem rendelkezett a képviselőházban többségi támogatottsággal. 

 Az első világháborút megelőző évek valamennyi szavazása során az örökös tagok 

többsége a kormánypárt érdekének kedvezően szavazott [„C” típus]. A változás nem a Nemzeti 

Munkapárt kormányra kerülésével, hanem a név szerinti szavazásra előterjesztett kérdések 

jellegének megváltozásával együtt következett be. 1910 decemberében, amikor egy a vallások 

állami szerepének elismerését közvetve érintő kérdés került szavazásra (gr. Dessewffy Aurél azt 

indítványozta, hogy a polgári peres eljárás során a bíró a tanú vallását is kérdezze meg), a 

szavazáson részt vevő mintegy félszáz örökös tag2751 többsége (főként katolikus és már 1885 előtt 

örökös tagsági joggal rendelkező családok leszármazottai) szállt szembe a képviselőház által 

jóváhagyott törvényjavaslattal. Ennek ellenére az indítvány 50:53 szavazati arány mellett elbukott 

[„B” típus].2752 A főrendiházi örökös tagok többségében az egyház és állam szétválasztása még az 

1910-es évek elején is elutasításra talált. A liberális kormánypárt más vonatkozásban viszont 

számíthatott az üléseken részt vevő örökös tagok többségének támogatására az élesedő ellenzéki 

támadások idején. A Lukács- és a Tisza-kormány időszakában hét alkalommal került sor név 

szerinti szavazásra, az elsőre 1912 júniusában, az utolsóra 1914 februárjában. A név szerinti 

szavazásra kerülő indítványok kezdetben arra irányultak, hogy a főrendiház küldje vissza a 

napirendre tűzött törvényjavaslatot a képviselőházba, arra hivatkozva, hogy Tisza István 

házelnöknek a képviselőházban az ellenzékkel szemben alkalmazott retorziói, illetőleg az ellenzék 

távolléte miatt azok nem alkotmányos módon, illetve nem a törvényesség kellékeit megtartva 

kerültek ott elfogadásra. Az ellenzéki indítványozóknak (gr. Hadik János és gr. Dessewffy Aurél) 

mindkét esetben kevesebb, mint kéttucat örökös tagot sikerült támogatóként megnyerni, míg a 

javaslat ellen alkalmanként hetven örökös tag szavazott. Később az ellenzéki főrendek (Hadik és 

                                                                                                                                                                                     
állam 1867−1918., i. m. 91., 93.; Hermann E.: A katolikus egyh. tört. Mo-on, i. m. 465.; Thallóczy Lajos naplói 

és feljegyzései. 1894. máj. 8. OSZK Kézirattár. Quart. Hung. 2459. 481–482. fol.) 

Ferenc József azonban végül, május végén–június elején személyesen, közvetlenül is hajlandó volt befolyást 

gyakorolni a törvényjavaslat megszavazása érdekében. Budapestre érkezését követően, június 4-én br. Bánffy 

Dezsőnek és Szlávy József főrendiházi elnöknek kijelentette, hogy „Bécsben már beszélt néhány főrendiházi 

taggal”, és szándékában áll továbbiakkal beszélni, hogy a javaslat sikerét biztosítsa. (Tisza István: Az 1894 

május−június havi krízis történetéhez. In: Gr. Tisza I. összes munkái. 1. köt. 2. rész, i. m. 687.) 

Arra vonatkozó adat nem áll rendelkezésünkre, hogy az uralkodó a későbbiek folyamán is közvetlenül 

beavatkozott-e a szavazások alakulásába. 
2749

 Gr. Festetics Tasziló maga is távol maradt a második szavazásról. FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 10. (57. 

ülés) 232–234.; 1894. jún. 21. (58. ülés) 278–279. 
2750

 Ld. a költségvetési tárgyalásokról szóló fejezetet is. 
2751

 Ez az összes örökös tagnak mindössze hetede volt. 
2752

 FN 1910–1918. 1. köt. 1910. dec. 20. (6. ülés) 41. 
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Dessewffy mellett br. Prónay Dezső és gr. Károlyi Gyula) az interpellációikra2753 adott miniszteri 

válaszok tudomásul vételét bocsátották név szerinti szavazás alá. Ez a főrendiházban a korábbi 

évtizedek sohasem fordult elő. Miközben ez utóbbi szavazásokon már csak 38–43 örökös tag 

szavazott a kormány érdekének megfelelően, az ellenzéki javaslatok támogatottsága az örökös 

tagok körében csak kis mértékben (29 főig) nőtt. A kinevezett tagok szavazataival továbbra is 

biztos (félszázat meghaladó) szavazattöbbséggel kerültek tudomásulvételre a miniszteri válaszok. 

 Az első világháború kitörése után nem került sor név szerinti szavazásra egészen 1918. 

április 29-ig. Eleinte a képviselőházi politikai pártok főrendiházban is érezhető hatású 

fegyvernyugvása miatt, később pedig valószínűleg azért nem, mert az ülések fő napirendi 

pontjává az indemnitás időről időre történő megújítása vált. A főrendiház ellenzéki tagjai a 

költségvetés (indemnitás, appropriáció) megtagadására vonatkozó indítványt még békeidőben is 

csak elvétve nyújtottak be,2754 a háborús viszonyok között az állam pénzügyi működésének 

megakasztása hazafiatlan tettnek minősült volna. 1917–1918-ban a képviselőházban az ellenzéki 

szerepbe került Nemzeti Munkapárt is minden alkalommal megszavazta az Esterházy- és a 

Wekerle-kormánynak az indemnitási felhatalmazást. Az 1918. április 29-i (a főrendiházban 

utolsó) név szerinti szavazásnak a tárgya gr. Mailáth József indítványa volt, mely szerint a 

főrendiház „aggodalmas szózatot” intéz a törvényhozás minden faktorához, amelyben a háború 

alatti országgyűlés-berekesztés és képviselőválasztás ellen emeli fel szavát, továbbá kijelenti, 

hogy „a választójog széles alapon való kiterjesztését óhajtja ugyan, de csak úgy, hogy ez az 

egységes, ezeréves Magyarországot megtartsa és a magyarság szupremáciáját biztosítsa”, amellett 

kifejezi sajnálatát, hogy a pártok közötti megegyezés még nem jött létre.2755 Az indítványt 113:5 

arányban elfogadta a főrendiház. Mindössze két örökös tag szavazott ellene, míg 66 mellette. A 

szavazás eredménye (habár benyújtója hangsúlyozta, hogy az indítvány pártpolitikai színezet 

nélküli) a Nemzeti Munkapártnak kedvezett, amennyiben a kormányt megegyezésre igyekezett 

ösztönözni a Tisza vezette képviselőházi többséggel. Mind az öt1912–1914 közötti név szerinti 

szavazás eredménye azt mutatja, hogy a szavazáson részt vett örökös tagok a Nemzeti Munkapárt 

támogatói voltak. Mint láttuk, az 1885–1912 közötti csaknem harminc név szerinti szavazás közül 

mindössze egy alkalommal fordult elő, hogy az örökös tagok többsége a kormány érdekének 

kedvezően szavazott volna [„C” típus]. Ez utal egyrészt a Munkapárt, illetve a kormány erős 

főrendiházi támogatottságára, de azt is jelzi, hogy a főrendiház ellenzéki tagjai ebben az 

időszakban úgy kezdeményeztek név szerinti szavazásokat, hogy vagy előzetesen nem mérték fel, 

hogy indítványuk nem rendelkezik még az üléseket látogató örökös tagok többségében sem 

támogatottsággal, vagy (és ez tűnik valószínűbbnek) a vereség előzetes tudatában, a közvélemény 

figyelmének felkeltése érdekében, illetve a kormány helyzetének nehezítése érdekében 

demonstráltak név szerinti szavazás kezdeményezésével Lukács, majd Tisza miniszterelnök 

ellen.2756 Az, hogy a miniszterelnökök 1910 után interpelláció formájában sorozatosan kérdőre 

vonattak a főrendiházban,2757 nyilván kellemetlen volt a kormánynak, és nem vetett rá kedvező 

fényt, az ellenzéki főrendek indítványainak sorozatos leszavazása azonban végeredményben 

inkább erősíthette a kormány helyzetét a közvélemény, illetve az uralkodó előtt. A Nemzeti 

Munkapárt 1917-ben elvesztette a kormányzati, de megőrizte a képviselőházi többségi pozícióját, 

és – az 1918. tavaszi szavazás eredménye alapján – a főrendiházban politikailag aktív örökös 

tagok támogatását is. Mégsem lehet kijelenteni, hogy az örökös tagok ekkor szinte teljes 
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 1913 márciusában a Désy−Lukács ügy, 1914 februárjában Tisza miniszterelnök román politikája és a 

képviselőházi őrség tárgyában nyújtottak be interpellációt. 
2754

 Gr. Dessewffy Aurél 1893-ban a költségvetés, 1897-ben az appropriáció megtagadását kezdeményezte. 
2755

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. évi április 29-én (110. ülés) 144. 
2756

 Erre vonatkozóan ld. a főrendiházi interpellációkkal foglalkozó fejezetet is. 
2757

 Ld. az interpellációkról szóló fejezetben is. 
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egészében Tisza, illetve a Munkapárt támogatói lettek volna. Az összes örökös tagnak ismét csak 

hetede vett részt a szavazáson. A szavazók közül pedig egyesekről feltételezhető, hogy habár a 

Munkapárthoz egyébként nem kötődtek, a választójog terén a Vázsonyi-féle törvényjavaslattal 

szemben Tisza konzervatívabb elképzelésével értettek egyet. Emellett az indítványt benyújtó gr. 

Mailáth József és a mellette felszólaló főrendek hazafias feladatként állították be a nyilatkozat 

megszavazását.2758 

 A „főispánok előtt „kétféle kérdés van: a »nyugodt kérdés«, amit a főrendek magoktól 

szavaznak meg és a »nyugtalan kérdés«, amelynek eldöntésére a főispánok rendeltetnek fel” –

Mikszáthnak az 1880-as évek elején a főispánok főrendiházi szavazói magatartásáról írt 

jellemzése azt sugallja, hogy a főispánok elsősorban akkor vettek részt a szavazáson, ha várható 

volt, hogy a többi tagsági kategóriából (elsősorban a nagy létszámú örökös tagok közül, esetleg a 

katolikus püspöki karból) számosan a kormányéval ellenkező álláspontra helyezkednek.2759 A név 

szerinti szavazások adatai vajon alátámasztják-e ezt a feltételezést? Miközben a tagságnak 

kezdetben 5%-át, majd 8%-át, végül 1872-től 9%-át tették ki a főispánok,2760 nem volt olyan név 

szerinti szavazás, amikor a főispánok aránya a szavazók között ne érte volna el a 10%-ot. A 

szavazások felénél a szavazók 11–20%-a, négy szavazásnál 21–30%-a, két szavazásnál 31–40%-a 

volt főispán. Egyetlen alkalommal, 1883 májusában a középiskolai oktatásról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor ennél is magasabb, 42% volt a főispánok aránya a szavazók között. 

A magas százalékos arány nem feltétlenül jelentett magas létszámot is, hiszen például ez utóbbi 

szavazáson mindössze harminc főispán vett részt, vagyis a főispánok kevesebb, mint fele. A név 

szerinti szavazások közül csak néhány esetben, az 1883–1885 közötti évek szavazásaira 

mozgósította a kormány szinte a teljes főispáni kart. 1884 elején a vegyesházassági 

törvényjavaslat elfogadásához az 54 főispáni szavazat (a szavazók kb. 14%-a) 133 örökös tag, két 

országzászlós és két koronaőr voksával együtt sem bizonyult elégnek azonban (öt főispán, két 

országzászlós, 162 örökös tag és 35 katolikus főpap a törvényjavaslat ellen szavazott). A szavazó 
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 Ld. gr. Thoroczkay Miklós gr. Károlyi Gyulához intézett kérdését, miszerint tagtársa azt állította-e, hogy aki 

nem ért egyet az indítvánnyal, az az antant ügynöke, és nem hazafi. FN 1910–1918. 5. köt. 1918. ápr. 29. (110. 

ülés) 141. 
2759

 Mikszáth Kálmán: A t. Házból. [1883. nov. 21.]. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 17. köt., i. m. 182. 
2760

 A főispánhoz értjük itt a megyék, törvényhatósági jogú városok élén álló tisztviselők mellett az egyéb 

törvényhatósági jogú területi egységek (szék, kerület, vidék) a főrendiházban (1876-ig) hivatala révén tag más 

elnevezésű (főkapitány, főkirálybíró, ispán) vezetőit is.  

Elviekben 58 (1876-ig), majd 63 magyarországi megye (1881-től), hat horvát-szlavónországi megye (1868-tól), 

három vidék, egy kerület, öt székely szék és a Királyföld vezetője, vagyis összesen 74–77 tisztség betöltője 

rendelkezett meghívási joggal, a ténylegesen meghívott személyek száma a főrendiházban (országgyűlések 

elején meghívottakat tekintve) 42 (1865-ben – még az erdélyiek, horvát-szlavónországiak nélkül) és 71 (1872-

ben) között ingadozott. ([Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 5–10.; FI 1872–1875. 1. köt. 2. sz.) A 

különbség eredhetett több tisztség egyszemélyi betöltéséből, egyes tisztségek betöltetlenségéből, vagy 

egyszerűen a meghívás elmaradásából. 

A főkirálybírók legnagyobb számban az 1875-ben vettek részt a név szerinti szavazásokon (elsőfokú bíróságok 

újjászervezése, állami költségvetés megszavazása). A horvát-szlavónországi főispánok, habár a szábor 

küldötteivel ellentétben szavazati joguk volt valamennyi a magyar országgyűlés által tárgyalt kérdésben, 

adataink szerint a név szerinti szavazásokon csak egy ízben, 1885 tavaszán a főrendiházi reformtörvény vitájakor 

vettek részt (valamennyien Dessewffy Aurél ellenzéki indítványa ellen szavaztak). 

Nem találtam olyan név szerinti szavazást, amelyen részt vett volna a szász ispán vagy a két román nemzetiségi 

többségű vidék főkapitánya. Az 1875. május 13-i ülésen a főrendiház elnöke bejelentette, hogy Boér Kálmán 

Fogaras vidéki főkapitány bemutatta királyi meghívólevelét, de mivel az igazoló bizottság még nem igazolta, 

nem vetett részt az aznapi, az elsőfokú királyi bíróságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat kapcsán tartott 

név szerinti szavazáson, amelyen egyébként nagy számban szavaztak főispánok. (1875 FN 1872–1875. 3. köt. 

1875. máj. 13. (157. ülés) 335.). Moritz Conrad (Konrád Mór) szász ispán 1869-ben, 1872-ben, 1874-ben 

hivatalos elfoglaltságára hivatkozva (bizonytalan időre) felmentést kért a főrendiházi megjelenés alól (FN 1865–

1868. 1. köt. 1869. máj. 15. (8. ülés) 29.; FN 1872–1875. 1. köt. 1872. nov. 15. (16. ülés) 80.; 2. köt. 1874. febr. 

26. (78. ülés) 159.; 2. köt. 1874. nov. 16. (112. ülés) 5.) (Conrad személyére, viszonyára a szász universitashoz 

és a magyar kormányhoz ld.: Pál J.: Erdélyi főispánok, i. m. 86.) 
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főispánok száma meghaladta a negyvenet a vegyesházassági törvényjavaslat korábbi két 

szavazásán, de, mint említettük, akkor is az ellenzék kerekedett felül. 1885-ben viszont a 

főrendiház átalakítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásakor az elutasítás ellen szavazó 57 

főispán nélkül is nagyarányú győzelmet aratott volna a kormány, hiszen több mint félszáz örökös 

taggal több szavazott az elutasítás ellen, mint mellette, és ezúttal a püspöki kar jelenlevő 21 tagja 

is a kormány érdekének megfelelően szavazott. 1884 májusában az állandó országház építésére 

vonatkozó törvényjavaslat szavazásán a 47 főispáni szavazat nélkül is meglett volna a javaslat 

melletti többség az ügyet támogató örökös tagok és katolikus főpapok szavazatainak 

köszönhetően. Három esetben 31–40, három esetben 21–30, három esetben húsznál kevesebb 

főispán vett részt a név szerinti szavazáson. A vadászati törvényjavaslat részletes vitája során 

mindössze 16 főispán vett részt a szavazáson, a módosítás ellen szavazó 15 főispán voksa 

azonban ügydöntőnek bizonyult. További három esetben képezték még a főispáni szavazatok a 

„mérleg nyelvét”: 1866 áprilisában a főrendiház válaszfeliratáról szóló vitában, 1875 májusában 

az elsőfokú királyi bíróságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor, valamint 

1883-ban a középiskolai törvényjavaslat tárgyalása során. Az elsőfokú királyi bíróságok 

újjászervezéséről szóló törvényjavaslatot előzőleg a főrendiház elvetette: a többség a bírói 

függetlenséget veszélyeztetőnek tartotta azon rendelkezést, hogy a bíróságok számának 

nagyarányú csökkentésekor az igazságügy-miniszter válassza ki a nyugdíjazásra vagy 

áthelyezésre kerülő bírókat és hogy az átalakításra a kormány három évet vegyen igénybe, amely 

időszakba beleesett a következő képviselőválasztás is.2761 Ezért jegyzőkönyvi indoklás nélkül 

visszaküldte a képviselőháznak,2762 amely azonban változtatás nélkül ismét átküldte a 

főrendiháznak. Ez volt az első eset, hogy a főrendiház plénuma a bizottsági vélemény ellenére 

általánosságban elutasított egy törvényjavaslatot. Érthető, hogy a kormány súlyt helyezett arra, 

hogy a főispánok a javaslatról való második szavazáson minden korábbi név szerinti szavazásnál 

nagyobb számban jelenjenek meg és szavazzanak a kormány javaslatára. Harminchárom főispán 

vett részt a szavazáson, a törvényjavaslat 27 szavazat többséget nyert.2763 

A név szerinti szavazások felénél a főispánok nem egyöntetűen szavaztak. Többségük ekkor is a 

kormány érdekében szavazott, de egy-három főispán ideiglenesen ellenzéki pozícióba 

helyezkedett. Az alkalmanként a kormány ellenére szavazó főispánok általában olyan tekintélyes 

politikusok és/vagy főurak voltak, akik megengedhették maguknak ezeket a „kilengéseket”: 

Szőgyény-Marich László Fejér megyei főispán és főrendiházi alelnök (a vadászati 

törvényjavaslatnál), br. Majthényi László Hont megyei főispán (a vallásfelekezetek 

viszonosságára vonatkozó és a vadászati törvényjavaslatnál), gr. Szapáry István Pest-Pilis-Solt-

Kiskun megyei főispán és a főrendiház háznagya (a középiskolai és a vegyesházassági 

törvényjavaslatnál), hg. Esterházy Pál (1843–1898) (a vegyesházassági törvényjavaslatnál), gr. 

Khuen-Héderváry Károly Győr megyei főispán későbbi bán és miniszterelnök (a középiskolai 

törvényjavaslatnál). Kivételes eset volt az 1866. áprilisi szavazás, amikor 16 főispán gr. Cziráky 

János a képviselőház válaszfeliratánál (valamint tagtársai, gr. Péchy Manó Abaúj megyei és br. 

Wenckheim Béla Békés megyei főispánénál) mérsékeltebb, lojális feliratra vonatkozó 
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 Az 1872:9. tc. (a bírák és bírósági hivatalnokok áthelyezése és nyugdíjazása körüli eljárás szabályozásáról) 

lehetővé tette az áthelyezést abban az esetben, ha „a bírósági szervezetben törvényhozási intézkedések folytán 

változás történt” (1. § a) pont), valamint a bíró nyugdíjazását, ha „az általa elfoglalt állomást a törvény 

megszüntette” (6. §). Áthelyezésről az uralkodó az igazságügy-miniszter útján rendelkezett (2. §). Rendkívüli 

nyugdíjazáskor pedig az adott törvényszék elnöke a törvényszéki ügyészt meghallgatván döntött, és az érintett 

bírót felhívta arra, hogy kérvényezze nyugdíjazását, és amennyiben ennek nem tett eleget, akkor fegyelmi 

bíróság döntött a nyugdíjazásról (8. §). A hivatali állomásnak törvény általi megszüntetése esetében a 

nyugalomba helyezést az igazságügy-miniszter rendelte el (12. §). 
2762

 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. máj. 5. (153. ülés) 290.; 1875. máj. 7. (154. ülés) 292–294. 
2763

 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. máj. 13. (157. ülés) 354–355. 
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indítványára voksolt, míg 14 főispán ellene. A jelenség magyarázata talán az lehetett, hogy mint 

szó volt róla, a felirat erősen megosztotta a főrendeket, a központi kormányszervként működő 

Helytartótanács pedig ekkor, úgy tűnik, kevésbé tartotta szoros függésben az uralkodó által 

kinevezett főispánok főrendiházi szavazását, mint később a parlamentáris kormányok. 

 Az 1885 utáni név szerinti szavazások vizsgálata adalékot nyújt annak megítéléséhez, 

hogy a kormány által hangoztatott módon valóban az élethossziglan kinevezett tagok voltak-e a 

főrendiház legaktívabb tagjai,2764 valamint annak eldöntéséhez, hogy alapvetően a kormány 

érdekeit képviselték-e. Az élethossziglan kinevezett tagok aktivitása ingadozott, de mindvégig 

magasabb volt a többi tagénál. A tagságon belüli arányuk a korszak elején kevéssel 9% alatti, 

később általában 14% körül mozgott. A név szerinti szavazásokon részt vevők között a kinevezett 

tagok aránya viszont sohasem volt kevesebb 10%-nál, leggyakrabban (29 esetben) 15–21% 

közötti volt, néhány esetben – különösen az egyházpolitikai viták vége után, amikor az örökös 

tagok szavazási aktivitása alábbhagyott – a szavazók több mint ötöde kinevezett tag volt.2765 Az 

összesen harminc-ötven fő közötti létszámú kinevezett tag közül a név szerinti szavazásokon 

sohasem vett részt kevesebb tíznél, a 20. század elején (ekkora már a kinevezett tagok száma 

elérte a maximális ötven főt) 17–20, az 1910-es években 23–34 kinevezett tag vett részt a név 

szerinti szavazásokon. Különösen aktívak voltak a kinevezett tagok az egyházpolitikai viták 

idején, ekkor minden név szerinti szavazáson több mint háromötödük részt vett.2766 Jól mutatja a 

kinevezett tagok aktivizálódását, hogy míg az első ilyen szavazáson, 1894. május 10-én a 47 

kinevezett tagból harminc voksolt, másfél hónappal később, a következő név szerinti szavazáson 

viszont már az ötven kinevezett tagból 41 volt jelen.2767 Ezen a második szavazáson 

általánosságban elfogadásra került az előző szavazáson elbukott házassági jogi törvényjavaslat. A 

legtöbb kinevezett tag, 44 fő az 1895. május 14-i és az 1895. március 23-i név szerinti szavazáson 

vett részt. Az első alkalommal a főrendek egyetlen szavazat többséggel (117:116 arányban) 

elfogadták, hogy a főrendiház hármas bizottságának a vallás szabad gyakorlására vonatkozó 

törvényjavaslat III. fejezetére vonatkozó javaslata tárgyalásra kerüljön.2768 1895. március 23-án 

viszont a nagyszámú kinevezett tag támogató szavazata ellenére másodízben elbukott az izraelita 

vallás recepciójáról szóló törvényjavaslat.2769 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása 

során 1894–1895-ben tartott név szerinti szavazások közül mindazon szavazásokon, amikor az 

eredmény a kormánynak kedvezően alakult, a kinevezett tagok minden esetben kulcsszerepet 

játszottak (a 22 név szerinti szavazás közül nyolcnál a kormány álláspontja az élethossziglani 

tagok kormánypárti szavazatai segítségével többséget nyert, további három szavazásnál pedig a 

szavazatok egyenlősége, a szavazás megismétlésének, illetve az elnöki döntésének a lehetősége 
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 MOL K 26. 1893–2985., 314. cs., M.E. 1909–4991. (MOL K 26. 1904–III–5488., 594. cs.) 
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 A kinevezett tagok aránya a név szerinti szavazások részt vevői között a legnagyobb a 1903 elején, gr. 

Esterházy Jánosnak az útlevelek kiállítási nyelvére vonatkozó indítványának szavazásán volt: 30%. 
2766

 Hét szavazáson 31–40 kinevezett tag, 15 szavazáson 41–44 kinevezett tag. 
2767

 FN 1892–1894. 3. köt. 1894. máj. 10. (51. ülés) 232–233.; 1894. jún. 11. (58. ülés) 278–279. 

A két szavazás között, 1894. június 11-én nyert élethossziglani taggá kinevezésre id. gr. Esterházy Ferenc, br. 

Üchtritz Zsigmond és Zuber József. 1894-1279-ME, lelőhelye: MOL K K 26 1893-2985, 314. cs. 

Itt annyiban pontosítjuk Szabó Dániel megállapítását, miszerint a kötelező polgári házasságról szóló 

törvényjavaslat 1894. május 10-i főrendiházi elutasítását követően „Ferenc József nem volt hajlandó Wekerle 

kérésének eleget téve az újabb tárgyalás előtt a kormányjavaslatot támogató új főrendeket kinevezni”, hogy az 

uralkodó a törvény által lehetővé tett kinevezéseket már Wekerle lemondása előtt sem ellenezte (ezekre sor is 

került), a tömeges kinevezésekre nem volt hajlandó (sem ekkor, sem később). Szabó D.: Wekerle, i. m. 10.; 

Kállay Béni levele gr. Khuen-Héderváry Károlynak. Bécs, 1894. máj. 27. OSZK Kézirattár. Levelestár; Tisza 

István: Az 1894 május−június havi krízis történetéhez. In: Gr. Tisza I. összes munkái. 1. köt. 2. rész, i. m. 682. 
2768

 Az ellenzéki főrendek előzetesen a felekezetenkívüliséget megengedő fejezet kihagyását indítványozták, de 

az elnök ezt nem volt hajlandó szavazás alá bocsátani, arra hivatkozva, hogy a fejezetnek vannak már korábban a 

főrendiház által elfogadott szakaszai. FN 1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 14. (84. ülés) 145–157. 
2769

 FN 1892–1896. 5. köt. 1895. márc. 23. (79. ülés) 112–113. 
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szintén a kinevezett tagok szavazatai révén állt elő). 1895 után megritkult a kinevezett tagok 

ügydöntő szerepe a név szerinti szavazásokon. 1899 januárjában az ex lex állapot bekövetkezte 

miatt a királyhoz intézendő felirat, 1905 októberében a törvénytelen kormányzás ellen tiltakozó 

határozat, 1910 decemberében a polgári perrendtartásnak a tanúk felekezeti hovatartozására 

vonatkozó kérdéssel bővítése a kinevezett tagok ellenszavazatai nélkül elfogadásra került volna, 

ezzel szemben 1903 januárjában a horvátországi útlevelek nyelvére vonatkozó módosítvány az ő 

szavazataik nélkül is elutasításra került volna, 1905 júniusában a Fejérváry-kormánnyal szembeni 

bizalmatlansági indítvány pedig elfogadásra. A név szerinti szavazásokon 1912-től kezdődően az 

a tendencia volt megfigyelhető, hogy a kormány, illetve a képviselőház többségi pártja az 

ellenzéki indítványok leszavazásához a kinevezett tagok szavazatai nélkül is elégséges 

támogatóval rendelkezett, jelentős számú örökös tag szavazatának köszönhetően. Ezen örökös 

tagoknak csak kis része (legfeljebb negyede) volt olyan család tagja, amely a főrendiházi örökös 

tagsági jogot 1885 után nyerte el. A kormány számára az 1912–1914 közötti időszak név szerinti 

szavazásain a többséget biztosító örökös tagok régebbi (pl. gr. Degenfeld-Schonburg) vagy régi 

főnemesi családból (pl. Szapáry, Széchényi, Teleki) származtak. Az 1885–1918 közötti 

időszakban két olyan név szerinti szavazás volt, amikor a szavazáson részt vevő kinevezett tagok, 

illetve többségük nem a kormány érdekében voksolt: 1905 júniusában a Fejérváry-kormánnyal 

szembeni bizalmatlansági indítványra kilenc kinevezett tag szavazott (nyolc ellenében), 1918 

áprilisában a Wekerle-kormányt az országgyűlés feloszlatása helyett a képviselőházi többséggel 

való megegyezésre ösztönző határozati javaslatra szavazott mind a 21 jelenlevő kinevezett tag. 

Mindkét szavazásra olyan helyzetben került sor, amikor a kormány nem rendelkezett 

képviselőházi többséggel, és (ami talán a döntő ok volt) a Szabadelvű Párt, illetve az 

utódpártjának tekinthető Nemzeti Munkapárt, amelyek kormányzása idején került sor a kinevezett 

tagok többségének kinevezésére, nem támogatta a fennálló kormányt. Az 1918. áprilisi 

szavazáson kívül egyetlen olyan név szerinti szavazás volt, amikor a szavazó kinevezett tagok 

teljesen egységesen voksoltak: 1912 decemberében a képviselőházi őrség felállítására szavazott 

mind a 21 jelenlevő kinevezett tag. Az esetek többségében az ellenzéki indítványok mellett csak 

néhány (legfeljebb fél tucat) kinevezett tag szavazott.2770 Az 1894–1895. évi szavazásokon a 

konzervatív ellenzékkel szavazó kinevezett tagok az alábbiak voltak: Gervay Mihály (1819–1896) 

a kereskedelemügyi minisztérium volt tanácsosa, nyugalmazott országos posta-főigazgató; br. 

Máriássy János (1822–1905) altábornagy, a kassai honvédkerület nyugalmazott főparancsnoka; 

gr. Szécsen Antal (1819–1896) és Uzovics Pál (1833–1898) földbirtokos, 1884-től 1891-ig a 

Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője. Közös vonásuk, hogy valamennyien a római katolikus 

felekezethez tartoztak. 1905-ben következetesen ellenzékiként, tehát a Fejérváry-kormánnyal 

szembeni bizalmatlansági indítvány mellett az elnapolás elleni tiltakozásra is igennel szavazott 

négy kinevezett tag: Chorin Ferenc (1842–1925), a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elnöke; 

Hatvany-Deutsch Sándor (1852–1913) nagyiparos és nagybirtokos; Ludvigh János (1832–1907) a 

közigazgatási bíróság nyugalmazott másodelnöke és Rákosi Jenő (1842–1929) volt 

színházigazgató, 1881-től 1925-ig a Budapesti Hírlap című (nacionalista és deklaráltan pártok 

feletti, valójában a mérsékelt ellenzékhez több szállal kötődő) napilap főszerkesztője. 

Chorin Ferenc negyed évszázados országgyűlési képviselősége (1871–1896) alatt néhány évet a 

mérsékelt ellenzék sorában töltött (1876-tól 1884-ig és 1899-ben), de képviselői pályáját a 

Szabadelvű Pártban fejezte be. 1903-ban nyerte el a főrendiházi tagságot, és nemcsak a Fejérváry-

kormánnyal szemben, hanem később a Nemzeti Munkapárt kormányzása időszakában is 
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 A kivételek közé tartozott 1894. június 22-én az Andrássy Aladárnak a polgári házassági törvényjavaslathoz 

benyújtott módosítványa feletti név szerinti szavazás, amely nemcsak az ellenzéket, hanem a túlnyomóan 

kormánypárti kinevezett tagokat is megosztotta: közülük 24-en gr. Andrássy Aladár indítványa ellen, 11-en 

mellette szavaztak.  
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ellenzékiként szavazott a név szerinti szavazásokon. Chorinon kívül az 1910–1914 között még 

további egy-két kinevezett tag szavazott az ellenzékkel, legtöbbször Meczner Béla. Meczner 

(1850–1937) a koalíciós kormányzás időszakában, 1908-ban került a kinevezett tagok sorába, 

miután 1905-től a Függetlenségi és 48-as Párt országgyűlési képviselője volt.2771 

 A főrendiházban egyházi tisztségük révén tagok legnépesebb csoportja, a főrendiházba 

meghívott katolikus főpapok száma 1884 előtt kb. negyven-ötven közötti volt,2772 a főrendiház 

reformját követően (a stallumok betöltöttségétől függően) 28–33 prelátus rendelkezett tagsági 

joggal.2773 Az 1865 utáni két évtized folyamán a név szerinti szavazások felén a katolikus főpapok 

11–20 fő közötti létszámban vettek részt. Ennél többen csak az izraelita-keresztény házassági 

törvényjavaslatról és a főrendiházi átalakítására vonatkozó törvényjavaslatról szóló szavazásokon 

vettek részt. 1885 előtt egy olyan név szerinti szavazás sem volt, amelyen 35-nél több katolikus 

főpap szavazott volna, viszont mindössze három-hét katolikus püspök vett részt a vadászati, az 

elsőfokú bíróságok újjászervezéséről szóló és az ipartörvény-javaslat szavazásán. Ebben az 

időszakban a teljes tagság 5–7%-át tette ki a katolikus főpapok csoportja, míg a név szerinti 

szavazások résztvevőinek általában ennél nagyobb hányadát, amely azonban a 15%-ot soha, még 

az izraelita-keresztény vegyes házasságról szóló törvényjavaslat szavazásain sem érte el. 

A katolikus főpapok a főrendiház reformját követően az 1894–1895. évi, egyházpolitikai témájú 

szavazásokon vettek részt legnagyobb számban. Egy szavazás kivételével minden név szerinti 

szavazáson legalább kéttucatnyian voksoltak, több esetben teljes vagy szinte teljes létszámban az 

egész püspöki kar részt vett a szavazáson. A katolikus püspökök korábban 11–20 közötti számban 

vettek részt a név szerinti szavazásokon, 1895 után viszont általában ennél is alacsonyabb 

számban. 1905-ben, a Fejérváry-kormány ellen irányuló két név szerinti szavazáson egyetlen 

katolikus vagy ortodox főpap sem vett részt. 1885 után a katolikus püspökök aránya a főrendiházi 

tagságban 8–9% volt, a név szerinti szavazások résztvevői között 1885–1895 között ennél 

magasabb volt az arányuk (de sohasem haladta meg a 14%-ot), 1895 után viszont általában 8%-

nál alacsonyabb volt. A katolikus főpapok a név szerinti szavazásokon általában egységesen 

voksoltak, kivéve 1885 előtt három,2774 1885 után két szavazást,2775 de ezekben az esetekben 

általában csak egy-egy főpap szavazott az ellenzékkel. 

A címzetes püspökök elsősorban mint szavazók jöttek számításba. Ebbeli súlyukat az mutatta, 

hogy 1883 végén−1884 elején viszont a vegyesházassági törvényjavaslat feletti szavazáson nagy 

számban vettek részt. Az országgyűlésre meghívott 23 címzetes püspökből 1883 decemberében 

11, 1884 januárjában tíz, illetve 14 címzetes püspök szavazott. Jelenlétük biztosította a 

törvényjavaslatok ellenzőinek a győzelmet (hat, kettő, majd kilenc szavazattal nyert az elutasító 

álláspont).2776 Itt mérhető fel, hogy az 1885-ben (nádorfehérvári és tinnini (knini) felszentelt 

püspökök kivételével) kimaradt legalább húsz püspök szavazata az 1890-es években az 

egyházpolitikai törvényjavaslatokról való szavazások során milyen jelentős támogatást jelentett 

volna a reformok ellenzői számára. A prelátusok az 1866. áprilisi válaszfelirati szavazáson kívül 

kizárólag egyházpolitikai kérdésekben (1883–1884 és 1894–1895 folyamán) lezajlott szavazások 

alkalmával képezték szavazataikkal a mérleg nyelvét. A dualizmus időszakában a főrendiházban 
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 Meczner már főrendiházi tagsága idején került 1908-ban főispánként Háromszék megye élére, amely 

tisztségről a koalíciós kormány bukása után lemondott. Hosszabb időn át az alsó-zempléni református 

egyházmegye gondnokaként tevékenykedett. Ogy. almanach 1931–1936., i. m. 451. 
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 [Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek, i. m. 5–10. 
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 A tiszti név- és címtárakban közölt főrendiházi névsorok alapján. 
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 Vadászati, elsőfokú bírósági, ipartörvény-javaslat. 
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 1912. június 15-én, amikor gr. Hadik János, majd gr. Dessewffy Aurél indítványára a napirenden szereplő 

törvényjavaslatok képviselőházba visszaküldéséről szavaztak. 
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 FN 1881−1884. 2. köt. 1883. dec. 11. (91. ülés) 84−85., FN 1881−1884. 2. köt. 1884. jan. 12. (93. ülés) 
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hét-tíz görögkeleti főpap foglalt helyet, a név szerinti szavazásokon azonban az 1894–1895-ös 

időszakot kivéve nem vettek részt teljes létszámban, továbbá az 1885 előtti név szerinti 

szavazások közül hat, az 1885 utániak közül négy esetben teljes mértékben távol maradtak.2777 A 

név szerinti szavazásra került kérdésekben az ortodox főpapok egységesen szavaztak, függetlenül 

attól, hogy a román vagy a szerb egyházhoz tartoztak-e, és szavazatuk általában a katolikus 

püspöki karral egyező volt. Ez alól kivételt képeztek az 1883–1884 folyamán az izraelita-

keresztény házassági törvényjavaslat szavazásai és az 1893-ban a kormány egyházpolitikája feletti 

szavazás. Ezen az összesen négy szavazáson a katolikus főpapok a törvényjavaslat ellen, illetve a 

kormány egyházpolitikája miatt benyújtott bizalmatlansági indítványra szavaztak, a görögkeletiek 

azonban mindnyájan távol voltak (nemcsak a szavazásokon, hanem az azt megelőző vitákban sem 

vettek részt). 1894–1895-ben azonban már a katolikus egyházi vezetőkhöz hasonlóan ők is az 

egyházpolitikai törvényjavaslatok ellen szavaztak. Az ortodox metropoliták és püspökök szinte 

mindig egységesen szavaztak. Egyetlen alkalommal szavazott egy ortodox főpap a többi héttel 

ellentétesen: 1895 májusában Miron Romanul román görögkeleti metropolita arra voksolt, hogy a 

képviselőháztól visszaérkezett szabad vallásgyakorlatról szóló törvényjavaslatot a hármas 

bizottság véleménye alapján tárgyalják. Szavazatával többséget nyert az (a kormány számára 

kedvező álláspont), hogy a már a törvényjavaslat előző főrendiházi tárgyalása során elfogadott 

szakaszokat a ház ismét már ne tárgyalja.2778 Az 1897–1901. évi országgyűlési almanach szerint a 

metropolita „a keresztények és zsidók közti házasságról szóló törvényjavaslatot megszavazta”.2779 

Ténylegesen azonban Romanul az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat 

szavazásain 1883–1884-ben nem vett részt, 1894–1895-ben az izraelita vallás recepciójáról szóló 

törvényjavaslat ellen szavazott mindhárom általános szavazáson, a részletes vitában az áttérést 

szabályozó szakaszra kihagyásakor és végül a végszavazáson is. Igaz, előzőleg, 1894 

októberében, a recepciós javaslat első szavazása előtt kijelentette, hogy „nem elvi okokból, hanem 

csupán időszerűségi, vagyis opportunitási szempontból” szavaz nemmel.2780 Nem kizárható 

továbbá, hogy a részletes vitában igennel szavazott a törvényjavaslat további (név szerinti 

szavazásra nem bocsátott) paragrafusaira.2781 

 A protestánsok a felekezetek rangidős püspökei és világi elöljárói 1885 után tisztségük 

révén összesen 13 hellyel rendelkeztek a főrendiházban, 1918-ig azonban mindössze tíz évben 

töltötték be ezt teljes egészében, és ekkor is egy részük más jogon is (örökös jogon, koronaőrként) 

tagságra jogosult volt.2782 1894–1895-ben sem volt teljes a létszám, hivatala révén 12, majd tíz 

protestáns felekezeti elöljáró foglalt helyet a tagok között. Az ekkori, egyházpolitikai tárgyú név 

szerinti szavazások közül az első, a polgári házassági törvényjavaslatról szóló szavazáson vettek 

részt csak tízen, a későbbiek során ennél kevesebben, az izraelita vallás recepciójára vonatkozó 

első szavazáson mindössze öten (a javaslat 103:109 szavazati arány mellett megbukott). Erről a 
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 1871-ben a vadászati törvényjavaslat, 1875-ben az elsőfokú bíróságokról szóló törvényjavaslat, 1883–1884-
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a kormány egyházpolitikája felett, 1903-ban a horvátországi útlevélügyben, 1905-ben a Fejérváry-kormány 
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bízta meg a törvény végrehajtásával. 
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 A tiszti cím- és névtár által közölt főrendiházi névjegyzékek alapján. 
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szavazásról az egyházpolitikai törvények főrendiházi tárgyalását elemző Gergely Jenő azt a 

megállapította, hogy „[a]zon túl, hogy a főrendeknek szinte csak fele volt jelen:, a kérdésben a 

protestánsok fenntartásai is nyilvánvalóak”.2783 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok név szerinti 

szavazásairól rendszeresen távol maradt a protestáns elöljárók közül Karsay Sándor (1814–1902), 

a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke, Szentiványi Márton (1815–1895) a dunáninneni 

evangélikus kerület felügyelője2784 és gr. Bánffy Miklós erdélyi református főgondnok. Karsay 

1895 nyarán szembetegségére hivatkozva lemondott püspöki hivataláról, Szentiványi 1894 végén 

szintén lemondott, Bánffy (aki főpohárnok-mester is volt) pedig 1894 decemberében elhunyt. 

Mint Salacz Gábor katolikus egyháztörténész rámutatott, a protestáns egyházi és világi főrendek a 

kormánnyal szavaztak még a felekezetnélküliséget törvénybe iktató szakasznál is (1895. október 

21-én).2785 Az egyházpolitikai viták során a protestáns egyházak ex officio tagjai általában 

egységesen a kormányjavaslatok mellett szavaztak, a 22 név szerinti szavazásból csak kettőnél 

fordult elő ennek ellenkezője. 1894. október 6-án gr. Andrássy Aladár javaslatára, hogy a vallás 

szabad gyakorlatáról szóló törvényből maradjon ki a felekezeten kívüliségre lehetőséget adó 

fejezet, Szász Károly dunamelléki református püspök (a többséggel együtt) igennel szavazott 

(nemmel szavazott: Kun Bertalan tiszáninneni református püspök, Papp Kovács Gábor dunántúli 

református püspök, Zelenka Pál tiszai evangélikus püspök, Vályi János tiszántúli református 

egyházkerületi főgondnok, br. Prónay Dezső, az evangélikus egyház egyetemes felügyelője és 

Dániel Gábor, az unitárius egyház főgondnoka).2786 1894. október 10-én az állami anyakönyvezés 

bevezetése ellen szavazott Prónay Dezső (igennel: Papp Kovács, Szász, Zelenka, Radó Kálmán 

dunántúli evangélikus egyházkerületi felügyelője és Dániel Gábor).2787 1893-ban Teutsch György 

(1817–1893) erdélyi evangélikus püspök gr. Szapáry Gézának a kormány egyházpolitikai 

programját helytelenítő határozati javaslatára szavazott.2788 Teutsch előzőleg kifejtette, hogy az 

1868:53. tc. 12. §-nak (mely szerint a vegyes házasságokból származó gyermekek közül a fiúk 

apjuk, a leányok anyjuk vallását követik) fenntartását támogatja, a kötelező polgári házasság és az 

állami anyakönyvezés bevezetését azonban ellenzi, mert ezek ellenkeznének a több évszázados 

fejlődéssel és az egyházi rendtartásokkal, felekezeti békétlenséghez, továbbá a néptömegek 

vallásos érzületének és erkölcsi érzékének gyöngüléséhez vezetnének.2789 Teutschcsal ellentétben 

a szavazáson részt vevő további öt protestáns egyházférfi (Szász, Zelenka, gr. Bánffy Miklós 

erdélyi református egyházkerületi főgondnok és főpohárnok-mester, Radó és Dániel) a kormány 

egyházpolitikájának helytelenítése ellen szavazott (ennek ellenére az indítvány többséget nyert). 

1893-ban tehát összesen hat protestáns elöljáró szavazott,2790 1889-ben az önkéntesi tiszti vizsga 

nyelvére vonatkozó szavazáson pedig mindössze kettő vett részt,2791 és 1895 utáni másfél évtized 

név szerinti szavazásain is alacsony, két-három fős részvétel figyelhető meg. Kivételt képezett az 

1905. október 10-i szavazás, amelynek tárgya a kormány törvénytelen cselekedetei (beleértve az 

országgyűlés sorozatos elnapolását is) elleni tiltakozás volt. Ezen a szavazáson két protestáns 

főrend szavazott az indítvány mellett (az indítványt benyújtó, közjogi ellenzéki br. Prónay Dezső 
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és Laszkáry Gyula (1839–1912), aki a dunáninneni egyház evangélikus felügyelője volt és 

korábban a Szabadelvű Párt hívének számított, de ekkor már a Bánffy Dezső-féle Új Párthoz 

csatlakozott) és három ellene (Antal Gábor (1843–1914) dunántúli református püspök, br. Vay 

Béla (1830–1910) tiszáninneni református főgondnok, a főrendiházi volt alelnöke és Hegedüs 

Sándor (1847–1906) a dunamelléki református egyházkerület főgondnoka, aki korábban harminc 

éven át szabadelvű párti képviselő, 1899-től 1902-ig pedig kereskedelemügyi miniszter volt).2792 

A név szerinti szavazásokon 1912-től mérsékelten növekedett a protestáns egyházi vezetők 

aktivitása (számbelileg és a szavazókon belüli arányt tekintve is). Ebben az időszakban br. Prónay 

Dezső következetesen a Munkapárt ellenzékével szavazott, az 1914. február 26-i két szavazáson 

csatlakozott hozzá Berzsenyi Jenő (1845–1931) dunántúli evangélikus felügyelő, aki 1905–1912 

között függetlenségi párti képviselő volt. Az egy-két ellenzéki evangélikus felügyelővel szemben 

öt–tíz protestáns egyházi vezető a kormánypárt érdekével összhangban szavazott. 

 Az 1885-ben választás útján a tagsági jogát élethossziglan megőrző ötven főt magába 

foglaló, majd egyre kisebb létszámú tagsági csoportból a főrendiház reformját követő évtized két 

név szerinti szavazásán csak kevesen vettek részt: 1889-ben az életben levő és tagságát gyakorló 

38 választott tagból 16 (a magyar vagy horvát nyelvű tiszti vizsga lehetőségének törvénybe 

foglalására szavazott két, ellene 14 választott tag), 1893-ban a 33-ból tíz (a kormány 

egyházpolitikájával szembeni bizalmatlansági határozatra szavazott hat, ellene négy választott 

tag). Mind a két alkalommal csak gr. Pongrácz Ágoston (1841–1898) szavazott az ellenzéki 

javaslatra. A Trencsén megyei birtokos Pongrácz 1875–1878 között a Jobboldali Ellenzék, majd 

az Egyesült Ellenzék országgyűlési képviselője volt,2793 és a főrendiházban is következetesen a 

szabadelvű párti kormányok javaslatai ellen szavazott. 1894–1895-ben az egyházpolitikai 

tárgyalások során a választott tagok szavazási aktivitása megnőtt: a név szerinti szavazásokon 

kettő kivételével valamennyi tagsági jogát gyakoroló választott tag részt vett,2794 ülésenként 

kezdetben általában több mint kétharmaduk,2795 később is legalább felük szavazott. A 

törvényjavaslatok leghűségesebb támogatói a választott tagok közül gr. Béldi Ákos (1846–1932) 

Kolozs megyei főispán, br. Bornemisza Károly (1840–1911) Szolnok-Doboka megyei főispán, gr. 

Csáky Zénó (1840–1905), gr. Csáky Albin kultuszminiszter fivére, 1895-től Szepes megye 

főispánja, br. Fejérváry Géza, honvédelmi miniszter, br. Fiáth Miklós (1846–1901) Fehér megyei 

főispán, br. Kemény Kálmán (1838–1918), 1895-ig Alsó-Fehér megye főispánja és az 1848 előtt 

az erdélyi udvari kancellárián, illetve főkormányszéknél titkár, azt követően földbirtokán 

gazdálkodó gr. Wass Albert (1819–1911) volt. Ők 1894–1895-ben valamennyi név szerinti 

szavazáson a kormány egyházpolitikai törekvéseinek védelmezőjeként szavaztak. Számos 

szavazáson részt vett és szintén mindig a kormány érdekében szavazott még br. Jósika Samu 

(1848–1923), aki 1885–1888 között Kolozs megye főispánja volt, majd 1892-től szabadelvű párti 

országgyűlési képviselő, ezt követően pedig 1893 elejétől belügyminiszteri másodállamtitkár volt. 

Az Országgyűlési almanachban szereplő életrajza szerint ez utóbbi állásáról azért mondott le 1894 

májusában, hogy a főrendiházban az egyházpolitikai reformjavaslatokat megszavazhassa.2796 
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 Prónay indítványa nem nyert többséget. FN 1905–1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 68–69. 
2793

 Toth, A.: Parteien, i. m. 301. 
2794

 1894–1895-ben 35 választott tag volt életben, azonban négy (br. Bánffy Dezső, gr. Bethlen András, gr. 

Bethlen Gábor és gr. Pongrácz Károly) országgyűlési képviselő volt, gr. Batthyány Lajos pedig fiumei 

kormányzóként szavazott (rendszeresen a kormány javaslatai mellett). Az ekkori harminc tagként szavazásra 

jogosult főrend közül csak gr. Nyáry Kálmán (1838–1914) nyugalmazott járásbíró és br. Ottenfels-Gschwind 

Zsigmond (1825–1898) horvátországi földbirtokos nem vett részt egy név szerinti szavazáson sem. 
2795

 Az 1894–1895-ben életben levő és főrendiházi tagságát gyakorló 28, majd 29 választott tag közül 1894-ben 

18–26, 1895-ben 15–22 fő voksolt. 
2796

 Ogy. almanach 1897–1901, i. m. 134. 
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Jósikát, aki az erdélyi katolikus státus igazgató tanácsának alelnöke volt, egyháza részéről 

bírálatok érték szavazatai miatt.27971895 elején a Bánffy-kormányban király személye körüli 

miniszter lett.2798 Br. Eötvös Loránd 1894 folyamán, vallás- és közoktatásügyi minisztersége előtt 

és alatt szintén a kormány érdekében voksolt mindegyik név szerinti szavazáson. Gr. Zichy Antal 

(1859–1821) apjával, az örökös jogon tag gr. Zichy Pál Ferenccel ellentétben a törvényjavaslatok 

mellett szavazott.2799 A törvényjavaslatok elfogadása mellett szavazó választott tagok közé 

tartozott még br. Huszár Károly (1859–1912) erdélyi földbirtokos, az azonos nevű kormánypárti 

képviselő fia, aki 1895-ben minden név szerinti szavazáson részt vett. 

A választott tagok közül az egyházpolitikai reformok legkitartóbb híve gr. Dezasse Emil (1834–

1903) Nyitra megyei, gr. Pálffy Béla (1858–1924) Pozsony megyei földbirtokos, br. Vécsey 

Miklós (1835–1903) Szatmár megyei birtokos, a főrendiházban számos esetben hozzászóló, 

interpellációt benyújtó gr. Vécsey József konzervatív főrend (örökös tag) fivére, gr. Zichy Gábor 

(1827–1899) nyugalmazott őrnagy és a már említett gr. Pongrácz Ágoston volt. Gr. Sztáray 

Nepomuk János (1840–1900), az ismert versenyistálló-tulajdonos 1895 márciusáig vett részt név 

szerinti szavazásokon, és addig minden alkalommal a javaslatok ellenzékével szavazott.2800Az 

említett választott tagok tevékenysége a szavazásra korlátozódott, a vitákhoz nem szóltak hozzá. 

Az 1894–1895-ben következetesen az egyházpolitikai javaslatok ellen szavazó választott tagok 

között csak egy más időszakban és nemcsak szavazóként aktív tagot találunk, őrgr. Pallavicini 

Edét (ő 1894–1895-ben a név szerinti szavazások valamivel kevesebb, mint felén vett részt). Hg. 

Esterházy Pál (1843–1898) 1895 májusáig vett részt az egyházpolitikai viták név szerinti 

szavazásain, ez idő alatt mindig az ellenzékkel szavazott. Esterházy 1869-től 1871-ig Deák-párti 

képviselő, majd az 1870-es évek elején Moson, majd Sopron megye főispánja volt, de a későbbiek 

során inkább a lótenyésztésnek és -versenyzésnek szentelte idejét.2801 Gr. Festetics Vilmos (1848–

1931) szintén nem politikai téren, hanem földbirtokosként tevékenykedett (híres volt ügetőló-

istállója és simmenthali tehenészete): ő az első, 1894 májusában a polgári házassági 

törvényjavaslatról tartott szavazáson a javaslat ellen szavazott, a későbbiek folyamán azonban 

távol maradt. Festetics máskor, amikor részt vett a név szerinti szavazásokon (1893-ban és 1912-

tól) minden alkalommal a szabadelvű, illetve munkapárti kormány érdekében szavazott. Gr. 

Batthyány Elemér (1847–1932) (gr. Batthyány Lajos inkább a lóversenysportban, és nem a 

politikai életben jeleskedő fia), hg. Odescalchi Artúr (1836–1925) (korábban függetlenségi párti 

képviselő, hóbortoktól sem mentes amatőr történész) és ifj. gr. Széchényi Imre (1858–1905) (a 

Katolikus Központi Kongruabizottság tagja, agrárius politikus) a vallás szabad gyakorlatáról szóló 

törvényjavaslat végszavazásán igennel szavazott, miután a szöveget a főrendiház úgy módosította, 

hogy kimaradt a felekezetenkívüliség lehetőségét kimondó szakasz. Széchényi, aki egyébként a 

főrendiház egyik jegyzője volt, az állami anyakönyvezés bevezetését is megszavazta, de további, 

több mint egy tucatnyi szavazáson az ellenzéki álláspontot támogatta. Batthyány és Odescalchi 

csak néhány további szavazáson vett részt, de akkor ők is az ellenzékkel szavaztak, így Batthyány 

két alkalommal is az izraelita vallás recepciója ellen voksolt. Míg Batthyány, Odescalchi és 

                                                                                                                                                                                     
Jósika a belügyminisztériumi adminisztratív államtitkári pozíció elnyerése miatt 1893 elején mondott le 

képviselői mandátumáról. (Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei, i. m. 238.). Főrendiházi tagsági joga 

gyakorlásának feléledését azonban csak később, 1893 végén vagy 1894 elején kezdeményezte. Tagsági jogát az 

országgyűlés 1894 februárjában kezdődő harmadik ülésszakától gyakorolhatta. (FN 1892–1896. 3. köt. 1894. 

jan. 6. (41. ülés) 61.; FI 1892–1896. 7. köt. 369. sz. 137.) 
2797

 Báró Jósika Samu, Őfelsége személye körüli miniszter. Vasárnapi Újság 1895. (42. évf.) jan. 27. (4. sz.) 50. 
2798

 1898-ban lemondott a miniszterségtől, visszavonult a politikai élettől, míg 1910-ben a főrendiház alelnökévé 

nevezte ki az uralkodó, majd 1912-től 1917-ig, a nemzeti munkapárti kormány leváltásáig az intézmény elnöke 

volt. 
2799

 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 114., 141. 
2800

 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 141. 
2801

 Toth, A.: Parteien, i. m. 243.; Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 68. 
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Széchényi az egyházpolitikai reformok többségét ellenezte, csaknem minden esetben a kormány 

érdekében szavazott ifj. gr. Erdődy István (1848–1922) és gr. Kuun Géza (1838–1935), a vallás 

szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat felekezeten kívüliséget lehetővé tevő szakaszát 

azonban mindketten elutasították. Br. Nyáry Jenő (1836–1914) a viták elején kétszer is a 

házassági törvényjavaslat elfogadása ellen szavazott, 1894 őszétől viszont valamennyi szavazáson 

igennel voksolt, támogatta az izraelita vallás recepcióját, az állami anyakönyvezés bevezetését és 

a szabad vallásgyakorlatra vonatkozó javaslatot is. Br. Rudnyánszky József (1855–1933) 1894-

ben a házassági, a vallásgyakorlatra, az izraelita vallás recepciójára és az anyakönyvezésre 

vonatkozó törvényjavaslatokra nemmel szavazott, ezzel szemben amikor 1895-ben a 

vallásgyakorlatra vonatkozó javaslat másod- és harmadízben is a főrendiház elé került, már 

támogatta annak elfogadását. Nyáry és Rudnyánszky, akik az egyházpolitikai tárgyalások idején a 

főrendiház jegyzői voltak, és később (1901–1906, illetve 1906–1918 között) háznagyként a ház 

fizetett tisztségviselői lettek, az 1895 utáni név szerinti szavazásokon általában a mindenkori 

kormány érdekében szavaztak, kivételt ez alól Nyáry esetében a Horvátországban kiállított 

útlevelek nyelvének kérdése, Rudnyánszky esetében a Fejérváry-kormánnyal szembeni 

indítványok képeztek csak.2802 A választott tagok közül 1894-ben és eleinte 1895-ben is többnyire 

néhánnyal többen szavaztak az egyházpolitikai törvényjavaslatok mellett, mint ellene, de néhány 

esetben a szavazáson részt vevő választott tagok többsége a kormány érdekével szemben foglalt 

állást (a házassági jogi törvényjavaslat első szavazásán és két a felekezeten kívüliségre vonatkozó 

szavazáson). 1895 májusától megnőtt a szavazatok közötti különbség a kormány javaslatai mellett 

szavazó választott tagok javára. A választott tagok szavazatai 1894–1895-ben többször képezték a 

mérleg nyelvét, tíz alkalommal a kormánynak, egyszer viszont (az izraelita vallás recepciójáról 

szóló törvényjavaslat első szavazásán) az ellenzéknek kedvezett szavazati részvételük. 

 1895 után erősen ingadozott a választott tagok szavazási részvétele. A legmagasabb 

arányban az ex lex állapot miatt az uralkodóhoz intézendő feliratról szóló 1899. január 20-i név 

szerinti szavazáson vettek részt. Az indítványt gr. Széchényi Imre választott tag nyújtotta be, és 

rajta kívül további nyolc választott tag mellette, és ugyancsak nyolc ellene szavazott.2803 A 

legalacsonyabb a választott tagok részvétele az 1905. évi név szerinti szavazásokon volt, 

júniusban a Fejérváry-kormánnyal szembeni bizalmatlansági szavazáson a húszból mindössze 

négy választott tag jelent meg,2804 ugyanazon év októberében pedig öt.2805 A következő név 

szerinti szavazáson, 1910 decemberében a 19 választott tag közül négy szavazott. A még életben 

levő 16 választott tagból 1912-ben tíz, majd kilenc, 1913-ben először hat, majd hét szavazott. 

1914-ben és 1918-ban az utolsó három név szerinti szavazáson a 13, majd 12 választott tagból hét 

szavazott. 1912-től a szavazó választott tagok túlnyomó többsége a kormány érdekével 

összhangban voksolt. Ezekben az években általában csak egy-két választott tag szavazott az 

ellenzéki javaslatra, 1912 júniusában, amikor gr. Dessewffy Aurél a napirenden szereplő 

törvényjavaslatok képviselőháznak való visszaküldését javasolta, és 1913 márciusában, amikor 

Lukács László miniszterelnök a korrupciós vádakra adott interpellációs válaszának tudomásul 

vétele volt a szavazás tárgya, egyetlen választott tag sem foglalt el ellenzéki alapállást. A 

választott tagok általában hűek maradtak 1894–1895-ben elfoglalt ellenzéki vagy kormánypárti 
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 Az, hogy Nyáry 1905-ben nemmel szavazott a Fejérváry-kormánnyal szembeni bizalmatlansági és tiltakozó 

indítványra, hozzájárulhatott ahhoz, hogy 1906-ban vele szemben Rudnyánszky nyert többséget a 

háznagyválasztáson. 
2803

 FN 1896–1901. 3. köt. 1899. jan. 20. (49. ülés) 28. 
2804

 Az indítvány ellen szavazott br. Nyáry Jenőn kívül br. Kemény Kálmán, mellette br. Rudnyánszky Józsefen 

kívül őrgr. Pallavicini Ede választott tag. Br. Fejérváry Géza maga is választott tagja volt a főrendiháznak 

(1885–1886-ban, 1892–1896 között és 1903-től gyakorolta is tagsági jogát), de az 1905. évi szavazásokon nem 

szavazott.  
2805

 Ekkor gr. Pálffy Béla is az indítvány ellen szavazott. 
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alapállásukhoz. A már említett két kivétel, Batthyány Elemér és Erdődy István mellett az 

egyházpolitikai javaslatok ellenzékéhez tartozó őrgr. Pallavicini Ede 1903-ban a horvát 

útlevélügyben, gr. Pálffy Béla 1905 októberében a Fejérváry-kormánnyal szembeni határozati 

javaslatra és 1912 júniusában a Lukács-kormány, illetve Tisza István házelnök képviselőházi 

ellenzékkel szembeni fellépésére reagáló indítványra szavazott nemmel. Gr. Batthyány Lajos 

(1860–1951) (az azonos nevű miniszterelnök unokája, ifj. gr. Andrássy Gyula sógora), miután 

1896-ban lemondott a fiumei kormányzóságról, előbb szabadelvű párti, majd 1904-ben az 

Andrássy-féle disszidens, végül alkotmánypárti, végül 1910-ben pártonkívüli képviselőként 

politizált, és csak mandátumáról lemondása után, 1911-től foglalt helyet ismét a főrendiház 

választott tagjai sorában.2806 Ezt követően a főrendiházban a munkapárti kormányokkal szemben 

ellenzéki pozíciót foglalt el, az 1912–1914. évi név szerinti szavazásokon minden esetben a 

Lukács-, illetve a Tisza-kormánnyal szemben voksolt. A korábbi név szerinti szavazásokról 

távolmaradt br. Nyáry Kálmán (1838–1914) 1899-ben támogatta az ex lex miatt az uralkodóhoz 

intézendő feliratot, ami a Bánffy-kormány menesztését mozdította volna elő, 1913-ban és 1914-

ben viszont a Lukács-, illetve a Tisza-kormány érdekében szavazott. 

 A főrendiház reformja során hivatalánál fogva helyet kapott a tagok között a Királyi Curia 

elnöke, másodelnöke, a budapesti királyi ítélőtábla elnöke, majd 1896-tól a közigazgatási bíróság 

elnöke és másodelnöke.2807 Az említett bíróságok vezetői („főbírók”) 1896-ig szinte minden név 

szerinti szavazáson teljes létszámban vettek részt (ez a későbbiekben alig fordult elő), és 

egységesen a kormány érdekével egybeeső álláspontra szavaztak. 1894–1895-ben három olyan 

szavazás volt, amelyen a kormány a három bíró szavazata nélkül kisebbségben maradt volna, és 

1910 decemberében a polgári perrendtartás tárgyalásakor a tanú vallására vonatkozó kiegészítő 

indítvány szavazataik nélkül szintén nem került volna elutasításra. Olyan név szerinti szavazást 

nem találtunk, amelyen egyetlen bíró sem vett volna részt. Csak egy-egy főbíró szavazott 1905-

ben tartott név szerinti szavazásokon: júniusban a Fejérváry-kormánnyal szembeni 

bizalmatlansági indítványra igennel szavazott Wekerle Sándor, aki 1896-tól 1906-ig a 

közigazgatási bíróság elnöke volt, októberben a kormány eljárása ellen tiltakozó indítványra pedig 

Csathó Ferenc (1845–1928), aki 1904-tól állt a budapesti ítélőtábla élén2808 (ez utóbbi indítvány 

azonban nem nyert többséget). 1918 áprilisában, az utolsó név szerinti szavazáson szintén csak 

egy főbíró voksolt, igennel szavazott Benedek Sándor (1854–1936), a közigazgatási bíróság 

másodelnöke. A fent említett 1910. decemberi szavazáson négy bíró vett részt, ami szokatlanul 

magas számnak számított, és minden bizonnyal a napirenden szereplő törvényjavaslat tartalmával 

volt magyarázható. Ezen kívül csak egy alkalommal vett részt négy főbíró név szerinti 

szavazáson, 1912. június 15-én. Az akkori ülés második szavazásán pedig – a név szerinti 

szavazások között egyedülálló módon – a főrendiház mind az öt bíró tagja jelen volt. Ennek 

magyarázata szintén a napirendben kereshető, két jogi témájú törvényjavaslat (a közös véderő és a 

honvédség katonai perrendtartásáról szóló) tárgyalása is szerepelt az ülés tárgyai között. 1910 

decemberével ellentétben 1912 júniusában nem egységesen szavaztak a főrendiház bíró tagjai, 

ráadásul a vezető bírók és helyetteseik eltérően voksoltak. Hadik, illetve Dessewffy ellenzéki 

indítványára, a törvényjavaslatok a képviselőházhoz visszaküldésére szavazott Günther Antal 

kúriai elnök és Wlassics Gyula közigazgatási bírósági elnök, míg ellene Szilassy Aladár 

közigazgatási bírósági másodelnök, (a második szavazáson) Vavrik Béla kúriai másodelnök, 

valamint Csathó Ferenc, a budapesti ítélőtábla elnöke. A szavazatokat a bírók politikusi múltja 

érthetővé teszi. Günther Antal (1847–1920) 1901-től szabadelvű párti képviselő volt, de 1903-ban 
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 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 82–83.; FN 1910–1918. 1. köt. 1911. jan. 20. (8. ülés) 56. 
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 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 70. 
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Apponyi Albertet követve kilépett a pártból és az újraalakult Nemzeti Párthoz, majd a 

Függetlenségi és 48-as Párthoz csatlakozott, ennek színeiben nyert 1905-ben és 1906-ban 

mandátumot. A koalíciós kormány igazságügyi államtitkára, majd 1907-től 1909-ig minisztere 

volt.2809 Wlassics Gyula (1852–1937) politikai pályája szintén a Szabadelvű Pártban indult, 1892-

től a kormánypárt országgyűlési képviselője, 1895-től nyolc éven keresztül vallás- és 

közoktatásügyi miniszter volt. 1905-ben azonban már alkotmánypárti programmal szerzett 

mandátumot – igaz, a következő év tavaszán elnyerve a közigazgatási bíróság elnöki tisztét, 

lemondott a képviselőségről.2810 Szilassy Aladár (1847–1924) 1909-ben, tehát még a koalíciós 

kormány idején nyerte el a közigazgatási bírósági másodelnöki kinevezést, de már 1897-től a 

törvényszék bírája, 1909-től tanácselnöke volt.2811 Vavrik Béla (1835–1917) 1910 elején a 

Lukács-kormány megalakulásakor igazságügyminiszter-jelölt volt.2812 Nem sokkal a fent említett 

ülés után, 1912 szeptemberében a főrendiház alelnöke lett.2813 Később, az Esterházy-kormány 

kinevezése után helyét Günther Antal vette át, hogy majd 1918 nyarán, a harmadik Wekerle-

kormány átalakítását (jobbratolódását) követően, a Nemzeti Munkapárt kormányzati befolyásának 

megerősödésekor elnöktársaival együtt lemondjon. Ezt követően Wlassics (aki időközben bárói 

rangot nyert, de főrendiházi örökös tagsági jog nélkül, így továbbra is mint főbíró volt tag) lett a 

főrendiház elnöke, amit lehetővé tett, hogy 1912. június 15-i szavazata dacára Tisza Istvánnal jó 

kapcsolatot ápolt annak miniszterelnöksége alatt.2814 

 A tucatnyi zászlósúr és a pozsonyi gróf az uralkodó által kinevezett méltóság volt, a két 

koronaőrt pedig az uralkodó két-két jelöltje közül az országgyűlés két háza együttes ülésen 

választotta meg. Az 1848:3. tc. 8. §-a kimondta, hogy az „ország zászlósainak kinevezése […] 

mindig az illető felelős magyar minister ellenjegyzése mellett, egyenesen Ő Felségét illeti”. A 

mindenkori kormánynak (kezdetben a király személye körüli miniszternek, majd 1872-től 

miniszterelnöknek)2815 azonban javaslattétel formájában beleszólása volt a méltóságok 

betöltésébe,2816 és arra vonatkozóan is rendszeresen előterjesztést tett, hogy koronaőr választáskor 

ki kerüljön első helyen kandidálásra.2817 Az uralkodó mind a zászlósurak, mind a koronaőr-

jelöltek esetében elfogadta a kormánytól érkező javaslatokat, így csak az lehet a kérdés, hogy ezen 

kormánybefolyással betöltött méltóságok viselői főrendiházi működésük során milyen mértékben 

mutatkoztak a kormány mindenkori érdeke képviselőinek. Ugyanakkor a tényleges hatalommal 

járó báni tisztség betöltésekor, habár a magyar kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a kinevezés a 

miniszterelnök javaslatára és ellenjegyzésével történjék, több alkalommal is Ferenc József és nem 

                                                           
2809

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 64–66. 

A Magyar életrajzi lexikonban tévesen szerepel, hogy 1901-től 1909-ig [!] szabadelvű párti képviselő volt. 
2810

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 67–69. 
2811

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 69–70. 
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 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 67. 
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 Bejelentése: FN 1910–1918. 2. köt. 1912. okt. 30. (33. ülés) 24. 
2814

 Ld. Gr. Tisza István Wlassics Gyulának 1914–1917 között írt leveleit: MOL P 1445 2. d. 12. t. 7. sz. 
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 Különös hatásköre az Ő Felsége Személye melletti magyar ministernek.[1867]. 20. §. Másolat lelőhelye: 

Tisza Lajos király személye körüli miniszter levele Wekerle Sándor miniszterelnöknek. Bécs, 1894. febr. 15. 

MOL K 26 1895-344., 339. cs.;Min.tan. jkv. 1872. ápr. 10. (32. ülés) 2. pont MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57947&MT=1 [2015.06.14.]) 
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 Ld. pl. az alábbi Minisztertanácsi jegyzőkönyveket: 1872. márc. 10. (22. ülés) 2. pont; 1872. ápr. 10. (32. 

ülés) 2. pont; 1872. aug. 11. (62. ülés) 5. pont; 1873. júl. 21. (39. ülés) 2. pont; 1882. nov. 7. (43. ülés) 17. pont; 

1888. febr. 2. (4. ülés) 16. pont; 1899. márc. 1. (13. ülés) 2. pont; 1900. szept. 26. (27. ülés) 3. pont; 1904. nov. 

5. (33. ülés) 21. pont; 1912. szept. 16. (20. ülés) 76. pont; 1913. febr. 28. (3. ülés) 9. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/kereso.jsp [2015.06.14.]) 

Többször előfordult, hogy az országbírói vagy tárnokmesteri (nagyobb zászlósúri) méltóság megürülésekor 

valamelyik kisebb zászlósúri méltóság betöltője került kinevezésre mintegy „előléptetésként”. 
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 Ld. pl. Min.tan. jkv. 1872. márc.10. (32. ülés) 2. pont; 1882. nov. 7. (43. ülés) 17. pont; 1900. szept. 26. (27. 

ülés) 4. pont; 1900. nov. 21. (35. ülés) 1. pont; 1900. dec. 5. (37. ülés) 1. pont; 1906. nov. 14. (50. ülés) 37. pont; 
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a magyar kormányfő döntött a bán személyének kiválasztásról.2818 A név szerinti szavazások 

alapján megállapítható, hogy a szavazásra bocsátott témákban egyes országzászlósok 

következetesen kormánypártiként viselkedtek, míg mások a szabadelvű kormányokkal szemben 

ellenzéki alapállást képviseltek. Az 1865–1885 közötti időszakban a zászlósurak közül általában 

kevesen vettek részt a név szerinti szavazásokon. A népiskolai törvényjavaslat tárgyalásakor 

mindössze egy, 1866-ban a válaszfelirattal kapcsolatos szavazásokon, 1871-ben a vadászati 

törvényjavaslathoz, 1883-ban a középiskolai törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítvány 

szavazásán kettő-kettő, 1868-ban a vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslat 

szavazásán összesen három, 1875-ben az elsőfokú bíróságok újjászervezéséről szóló és a 

költségvetési törvényjavaslat, valamint 1883–1884-ben az izraelita-keresztény házassági javaslat 

voksolásán összesen négy-négy, 1884-ben az ipartörvény-javaslat szavazásán öt zászlósúr vett 

részt, az állandó országházról és 1885-ben a főrendiházi reformról pedig nyolcan-nyolcan 

szavaztak közülük. A név szerinti szavazáson résztvevő zászlósok egységesen szavaztak a 

válaszfelirati vitában (a főrendiház külön felirata mellett, majd Cziráky indítványa ellen). Szintén 

egységesen szavaztak a vadászati, az ipartörvény-javaslat módosítása ellen, továbbá utasították el 

az országházra és a főrendiházra vonatkozó törvényjavaslat elvetését. Ez utóbbi szavazásokon a 

kormány javaslata mellett álltak ki a zászlósurak, előfordult azonban az is, hogy a kormánnyal 

szemben, vagy megosztva szavaztak. Így a módosítványra szavazott a népiskolai 

törvényjavaslatnál a szavazáson részt vevő egyetlen zászlósúr (gr. Cziráky János 

főkamarásmester), a középiskolai törvényjavaslat esetében szavazó mindkét zászlósúr (Cziráky és 

gr. Bánffy Miklós főpohárnok-mester). Megoszlott a zászlósurak szavazata a vallásfelekezetek 

viszonosságára vonatkozó, az elsőfokú bíróságok újjászervezésére vonatkozó, az 1876. évi 

költségvetési, valamint a házassági javaslat szavazásán. A példák alapján elsősorban felekezeti 

kérdésekben és konzervatív jellegű ellenzéki pártszerveződés idején fordult elő, hogy a 

zászlósurak nem egységesen szavaztak. Az 1885 előtti időszakban a zászlósurak közül 

legtöbbször gr. Cziráky János szavazott ellenzékiként. 1875-ben az elsőfokú királyi bíróságok 

újjászervezéséről szóló törvényjavaslat másod ízben való elutasítására szavazott a zászlósurak 

közül Czirákyn kívül gr. Károlyi György (1802–1877) főudvarnagy, aki a konzervatív Czirákyval 

szemben a reformkorban a főrendi reformerekhez tartozott, 1848 végéig részt vett a 

forradalomban és szabadságharcban, 1848-ban és a kiegyezést követően egy évig Szatmár megye 

főispánja volt.2819 Lehetséges, hogy Károlyi osztozott a bírói függetlenség megsértése miatti 

aggodalmában (hasonlóan más liberális főnemesekhez, így például gr. Andrássy Manóhoz).2820 

Mint említettük, a középiskolai törvényjavaslat valláserkölcsi nevelésre vonatkozó 

kiegészítésének támogatásában Czirákyhoz gr. Bánffy Miklós (1801–1894) főpohárnok-mester 

csatlakozott. Bánffy, aki egyébként a főrendiházi üléseken hozzászólóként is aktív volt, később, a 

vegyesházassági törvényjavaslat mindhárom szavazásán az elfogadás mellett szavazott és a 

főrendiházi reformtörvény-javaslat általánosságban való elfogadását is támogatta. A 

vegyesházassági szavazásokon az akkor már tárnokmester Czirákyhoz gr. Szapáry Géza 

főudvarmester csatlakozott a javaslat elutasításában. Rendszeresen a liberális, illetve 

kormánypárti álláspontot támogatta gr. Almássy György (1805–1880) fő-ajtónállómester és id. gr. 

Erdődy István (1813–1896) főlovászmester. Mindkettőjüknek volt Deák-párti kötődése: Almássy 

1861-ben a Határozati Párt, 1865–1868 között a Deák-párt országgyűlési képviselője volt,2821 

Erdődy 1868-tól 1871-ig Sáros megye főispánja volt. Erdődyt az 1892. évi országgyűlési 

                                                           
2818

 Soksevits D.: Horvátország, i. m. 373. 
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 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 1077–1078. 
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 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. máj. 5. (153. ülés) 278–279. 
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 Toth, A.: Parteien, i. m. 217. 
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almanach „a kormánypárt határozott híveként” jellemezte.2822 1885 előtt a név szerinti szavazások 

kétharmadán mindkét koronaőr részt vett, többnyire egységesen a kormány javaslata mellett 

szavaztak. Kivételt képezett a népiskolai és a középiskolai törvényjavaslat tárgyalása. Az első 

esetben br. Vay Miklós a felekezeti befolyás hangsúlyozása ellen, míg gr. Károlyi György (aki 

ekkor még koronaőr volt) mellette szavazott, a második esetben ismét Vay voksolt az eredeti 

szövegezés fenntartása mellett, míg Szlávy József (aki egyébként a többi szavazáson a kormány 

érdekében voksolt) a módosítást támogatta. Úgy tűnik, hogy a koronaőrök szavazatainál, 

legalábbis a név szerinti szavazásokon, az, hogy az egyik koronaőr mindig katolikus, a másik 

protestáns volt, nem játszott szerepet. 

 1885 után a zászlósurak szavazási aktivitása megnőtt az előző korszakhoz képest, négynél 

kevesebben szinte sohasem szavaztak. 1894–1895-ben általában hat-hét zászlósúr vett részt a név 

szerinti szavazásokon. Gr. Pálffy András testőrkapitány csak a legelső szavazáson vett részt, 

amikor nemmel voksolt a polgári házasság bevezetésére,2823 a továbbiakban távol maradt, 

lehetséges, hogy az uralkodó kérésére.2824 Az egyházpolitikai szavazásoktól távol maradt a 

korábbi név szerinti szavazásokon általában a kormány álláspontját támogató gr. Bánffy Miklós 

főpohárnok-mester és id. gr. Erdődy István főlovászmester, valamint az agg Pálffy-Daun Lipót 

Nándor (1807–1900) pozsonyi gróf.2825 1893–1910 között elvétve fordult elő, hogy a zászlósurak 

egységesen szavaztak volna. Az 1890-es években általában az ellenzéki indítványokra szavazott a 

Szabadelvű Párt egyházpolitikájával már korábban is szembenálló gr. Szapáry Géza 

főudvarmester, gr. Zichy Ferenc tárnokmester, valamint gr. Festetics Tasziló, aki 1895 elején 

nyert főpohárnok-mesterré kinevezést, majd 1904-től főudvarmester volt.2826 A kormány 

javaslatait támogatta br. Orczy Béla (a korábbi szabadelvű párti kormányok alatt többszörös 

miniszter) főkamarásmester, majd (1895 februárjától) országbíró, gr. Khuen-Héderváry Károly 

bán (az 1894 tavaszi kormányválság idején miniszterelnök-aspiráns), gr. Csáky Albin 

főasztalnokmester (1888 szeptemberétől 1894 júniusáig vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1894 

végéig zászlósúr),2827 gr. Széchényi Gyula (később, a Széll-kormány alatt király személye körüli 

                                                           
2822

 Zászlósúri kinevezését 1882-ben nyerte el, 1885 után a főrendiháznak cenzus alapján is tagja volt. Ogy. 

almanach 1892–1896., i. m. 51–52. 
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 Thallóczy Lajos tudni vélte, hogy Barcsay József testőrtiszt, a főrendiház kinevezett tagja, aki támogatta a 
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Kálmán belügyminiszterhez. 1888. [nov. 17. ?]. [Fogalmazvány]. MOL K 3 1888-551., 18. cs. 
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 Ld. Kállay Béni 1894. május 27-én gr. Khuen-Héderváry Károlyhoz írt fent idézett levelét. 
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 1895. október 21-én, azon az ülésen, amelyen az egyházpolitikai törvényhozás két utolsó név szerinti 
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szavazásokról távol maradt. 
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Szapáry ez utóbbi alkalommal nemmel szavazott, előzőleg azonban, 1894 októberében általánosságban és 

később, 1895 májusában a végszavazáson támogatta a recepciót. Ezzel szemben Festetics 1894 októberében 

(amikor a főrendiházban örökös jogon foglalt helyet) nem vett részt a szavazáson, később pedig (már zászlósúr 

korában) elutasította ezt a törvényjavaslatot. 
2827

 Csákyt miniszterré kinevezésekor az uralkodó felmentette Szepes megye főispáni és főrendiházi alelnöki 

tisztsége alól. (Tisza Kálmán miniszterelnök átirata br. Vay Miklós főrendiházi elnöknek. 1888. szept. 23. 1888-

3400-ME, lelőhelye: MOL K 3 1888-506., 18. cs.) Csáky, miután 1894 novemberében képviselői mandátumot 

szerzett, lemondott zászlósúri méltóságáról. 1900-ban Ferenc József a főrendiház elnökévé nevezte ki, ekkor 
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miniszter) és gr. Andrássy Aladár, aki Festetics Taszilóval egyidejűleg nyerte el zászlósúri 

(főkamarásmesteri) méltóságát. Andrássy sajátos szerepet játszott az egyházpolitikai viták azon 

időszakában, amikor még kizárólag örökös jogon volt főrendiházi tag. 1894 júniusában a polgári 

házasságra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalásakor indítványozta, hogy kerüljön bele a 

törvénybe, hogy az a házasságkötésre vonatkozó vallási kötelességeket érintetlenül hagyja. Ez 

lehetett a polgári házasság bevezetése valláserkölcsi romboló hatása miatt aggódó ellenzékiek 

megnyugtatására hivatott javaslat, de a kormány taktikája is az ellenzék megosztására.2828 

Andrássy indítványa mindenesetre sikerrel járt: a többség elutasította a prímás javaslatait, hogy a 

törvénybe kerüljön be a kötelező egyházi házasság, ezt követően megszavazásra került Andrássy 

javaslata.2829 Andrássy a vallás szabad gyakorlatára vonatkozó törvényjavaslat részletes vitája 

során, 1894 októberében a felekezeten kívüliséget tartalmazó szakasz kihagyását indítványozta. 

Javaslatát azzal indokolta, hogy „lesznek egyesek s csoportok, akik a vallási formákra, a 

felekezeti állásra, különösen a szertartásokra nem szorulnak, de a szegények ezekre ezután is 

reászorulnak, így ezeket a vallástól elzárni sem idő-, sem alkalomszerűnek nem találom”.2830 

Andrássy Aladárt zászlósúri méltóságra br. Bánffy Dezső miniszterelnök javasolta,2831 ez azonban 

nem akadályozta meg Andrássyt abban, hogy 1899-ben szembeforduljon a Bánffy-kormánnyal. 

Mint már említettük, az ex lex állapot bekövetkezését követően a főrendek egy csoportja 

kezdeményezte, hogy a főrendiház intézzen a királyhoz feliratot, melyben egyrészt kifejezi, hogy 

„az ország átalános óhajtása, hogy a törvényhozás rendes működése minél előbb megkezdessék” 

(ti. az obtrukció megszűnjön), ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a gazdasági kiegyezés 

megkötésére „átalános a készség a törvényhozásban” (vagyis a megegyezés nincs Bánffy Dezső 

vagy a Szabadelvű Párt kormányzásához kötve), valamint kéri, hogy az uralkodó „alkotmányos 

jogait akképp méltóztassék gyakorolni, hogy az alkotmányos állapotok mielőbb teljesen 

                                                                                                                                                                                     
lemondott képviselői mandátumáról és főrendiházi tagságát örökös jogon gyakorolta. 1900-tól 1906-ig, majd 

1910-től 1912-ig volt a főrendiház elnöke. 1912 szeptemberében betegsége miatt lemondott az elnökségről, ezt 

követően ismét a zászlósurak sorába került, ugyanis az uralkodó tárnokmesterré nevezte ki. Csáky azonban alig 

három hónappal később elhunyt. FN 1892–1896. 4. köt. 1894. dec. 14. (70. ülés) 147.; FN 1910–1918. 2. köt. 

1912. okt. 30. (33. ülés) 26. 
2828

 Lehetséges, hogy hasonlóról volt szó, mint ami bizottsági tárgyalásra nézve a kormány terve volt, ti. hogy „a 

kormánynak pár híve némi jelentéktelen compromissum-javaslatokat fog tenni, hogy így a felsőházi többség 

megbontassék, s ha aztán a kormány-javaslatok elfogadtatnának a képviselőházban, ekként az egész törvény 

elfogadottnak tekinthessék”. Kállay Béni levele gr. Khuen-Héderváry Károlynak. Bécs, 1894. máj. 27. OSZK 

Kézirattár. Levelestár. 
2829

 A polgári házasság bevezetése támogatóinak egy része, pl. protestáns egyházi vezetők Andrássy indítványa 

ellene szavaztak, de az ellenzék nagy része elfogadta (FN 1892–1896. 3. köt. 1894. jún. 22. (59. ülés) 295–303.) 

A főrendiház a módosított szövegű törvényjavaslatot a végszavazáson elfogadta. (Uo. 308.) Az Andrássy által 

kezdeményezett kiegészítő cikkelyt a képviselőház is jóváhagyta (1894:31. tc. 149. §). 
2830

 A főrendiház többsége megszavazta az indítványt (FN 1892–1896. 1894. okt. 6. (65. ülés) 72–78.) 

Ha Andrássy esetleg azt remélte, hogy a törvényjavaslat említett szakaszának törlése elősegíti a többi rész 

elfogadását, csalódnia kellett. A főrendiház többsége a végszavazáson még a módosításokkal együtt sem fogadta 

el a törvényjavaslatot (Uo., 84.). A képviselőház viszont 1894. október 24-i ülésén ragaszkodott az általa 

korábban elfogadott szöveghez (FI 1892–1896. 12. köt. 532. sz. 24.). Ezt követően a főrendiház 1895. március 

22-i ülésén gr. Esterházy Miklós Mór indítványára a cikkely ismét törlésre került, majd a képviselőház 

elutasítása (FI 1892–1896. 15. köt. 685. sz. 40.) után az 1895. május 15-i ülésen gr. Zichy Nándor indítványára a 

főrendiház újra törölte. A képviselőház azonban 1895. szeptember 30-i ülésén továbbra is ragaszkodott korábbi 

álláspontjához. (FI 1892–1896. 16. köt. 765. sz. 81–82.) Ezt követően a főrendiházban az 1895. október 21-i 

ülésen gr. Zichy Nándor ismét kezdeményezte a kihagyást, de indítványa 111:118 szavazati arány mellett 

elbukott (FN 1892–1896. 6. köt 1895. okt. 21. (91. ülés) 14–15.), így a törvény szövege végül is tartalmazta a 

felekezetenkívüliség lehetőségének elismerését (1895:43. tc. 23. §). 

Gergely Jenő megállapítása szerint ennek ellenére „az államhatalom nem tartotta kívánatosnak a felekezeten 

kívüliséget, és a közigazgatási hatóságok kötelességévé tette az ilyen személyek nyilvántartását.” Gergely J.: A 

liberális állami egyházjog-alkotás, i. m. 178. 
2831

 Min.tan. jkv. 1895. jan. 31. (6. ülés) 16. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57438&MT=1 [2015.06.14.]) 

http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57438&MT=1
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helyreállíttassanak”. Mikszáth Kálmán úgy vélte, hogy az ifj. gr. Széchényi Imre által benyújtott 

indítvány értelmi szerzője Andrássy (Széchényi apósa) volt.2832 Mindenesetre Andrássy Aladár az 

indítvány aláírói között szerepelt és a név szerinti szavazáson (a zászlósurak közül egyedüliként) 

az indítvány mellett szavazott.2833 

Az 1895 utáni időszakban Andrássyn kívül ellenzékiként csak br. Bánffy Dezső főudvarmester, 

gr. Bánffy György fő-ajtónállómester, valamint Csekonics Endre főasztalnokmester szavazott 

egy-egy név szerinti szavazáson. Br. Bánffy Dezső, kormánya bukását követően, 1899 

márciusában nyert főudvarmesteri kinevezést.2834 A főrendiházban más jogalapon is tagsággal 

rendelkezett, mivel az 1885-ben élethossziglani tagságra választott ötven főrend közé tartozott, 

továbbá mint az erdélyi református egyházkerületet hivatalban legidősebb főgondnoka is tagsági 

joggal rendelkezett.2835 Bánffy zászlósúri működése idején egyetlen név szerinti szavazásra került 

sor, 1903-ban a Horvátországban kiállításra kerülő útlevelek nyelvének tárgyában. A 

törvényjavaslat szerint Horvátországban az útlevelek horvát és francia nyelven kerülnek kiállításra 

(összhangban azzal, hogy Horvátországban a horvát a hivatalos nyelv). A képviselőházban a 

Rátkay László függetlenségi képviselő részéről benyújtott indítvány, hogy az útlevelek horvát és 

francia mellett magyar nyelven kiállíttassanak, nem nyert többséget.2836 Bánffy érdeklődését az 

útlevélügy iránt, illetve politikai aktivitásának megélénkülését2837 mutatja, hogy már az általános 

vitában is hozzászólt, a törvényjavaslat elutasítását indítványozta, majd miután nem járt sikerrel, a 

részletes tárgyalás során a magyar nemzet egységét még a gr. Esterházy János által 

indítványozottnál2838 is fokozottabban kívánta kidomborítani.2839 Miután indítványa kisebbségben 

maradt, a név szerinti szavazáson elfogadta Esterházy javaslatát.2840 Bánffy az útlevéltörvény 

tárgyalásakor tagadta, hogy pártpolitikai szempontok vezérelnék, de mint ismeretes, még 

ugyanazon év novemberében megalakította az Új Pártot, amely a magyar nemzeti érdekek és 

állameszme hatékonyabb érvényesítését tekintette céljának.2841 1904 márciusában az uralkodó 

Bánffy Dezsőt saját kérésére felmentette főudvarmesteri méltóságától.2842 Miután májusban 

képviselővé választották, egyházi tisztsége révén betöltött helye is megürült a főrendiházban.2843 

                                                           
2832

 Mikszáth Kálmán: A temető előszobájában. [Eredeti megjelenése: Országos Hírlap 1899. jan. 19.]. In: 

Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1899. http://mek.oszk.hu/07400/07469/07469.htm [2015.04.02.] 
2833

 FN 1896–1901. 3. köt. 1899. jan. 19. (48. ülés) 22–23.; 1899. jan. 20. (49. ülés) 28–29. 
2834

 Min.tan. jkv. 1899. márc. 1. (13. ülés) 2. pont. MOL K27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57602&MT=1 [2015.06.14.]) 
2835

 FI 1892–1896. 12. köt. 569. sz. 293–294. 

Maga Bánffy egyházi tisztségére hivatkozott, amikor 1899 márciusában bejelentette, hogy lemond képviselői 

mandátumáról és a továbbiakban a főrendiház tagjaként kíván tevékenykedni. Br. Bánffy Dezső levele gr. 

Károlyi Tibor főrendiházi elnöknek. 1899. márc. 6. Főrendiház. Elnöki iratok 1899-92. Forrás: MOL K 3 100. 

köt. (A főrendiház iktatókönyve 1899.) 
2836

 Rátkay arra hivatkozott, hogy az egységes magyar nemzet nyelve a magyar, továbbá horvát állampolgárság 

nincs, egységesen csak magyar állampolgárság létezik. KN 1901–1905. 10. köt. 1903. jan. 13. (182. ülés) 264–

265., 269–270. 
2837

 Bánffyt a főrendiházba visszatérését követően beválasztották a közjogi és mentelmi bizottságba és később az 

országos fegyelmi bíróságba is, de a nyilvános üléseken a horvát útlevélügy volt az első és az utolsó, amelyben 

1899–1904 között hozzászólt. 
2838

 Esterházy azt indítványozta, hogy a Horvátországban kiállításra kerülő útlevelek nyomtatványa ne horvát és 

francia nyelvű legyen, mint az a törvényjavaslatban szerepelt, hanem magyar, horvát és francia nyelvű. A 

nyomtatott formula kitöltésének nyelvét nem kívánta a törvényben meghatározni. FI 1901–1905. 4. köt. 234. sz. 

1. sz. mell. 376. 
2839

 Bánffy azt javasolta, hogy a társországban kiállított útlevelek magyar és francia nyelvűek legyenek. FI 1901–

1905. 4. köt. 234. sz. 3. sz. mell. 376. 
2840

 FN 1901–1905. 2. köt. 1903. jan. 26. (18. ülés) 25−29.; 1903. jan. 23. (19. ülés) 52–53., 62. 
2841

 Mo-i politikai pártok lexikona. 1. köt., i. m. 139. 
2842

 FI 1901–1905. 12. köt. 327. sz. 137. 
2843

 FI 1901–1905. 16. köt. 472. sz. 347. 

http://mek.oszk.hu/07400/07469/07469.htm
http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=57602&MT=1
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Gr. Bánffy György 1905 júniusában a Fejérváry-kormánnyal szembeni bizalmatlansági 

indítványra szavazott igennel, de az októberi szavazásról, amikor a kormány magatartását 

helytelenítő főrendek tiltakozó feliratot kívántak elfogadtatni, már távol maradt. Gr. Csekonics 

Endre ezzel szemben Festetics Taszilóval együtt 1905 júniusában a bizalmatlansági indítványra 

nemmel szavazott, és az októberi szavazáson is a kormány érdekében szavazott (gr. Apponyi 

Sándor főkamarásmesterrel, hg. Esterházy Alajos testőrkapitánnyal, gr. Festetics Tasziló 

főudvarmesterrel, gr. Pejacsevich Tivadar bánnal és gr. Pálffy István pozsonyi gróffal). Csekonics 

főasztalnokmester korában következetesen kormánypárti volt, kivételt ezt alól az 1910 

decemberében a polgári perrendtartási javaslat tárgyalásakor lezajlott név szerinti szavazás 

képezett (tanúk vallásának megkérdezése kihallgatáskor). Az indítványt beterjesztő gr. Dessewffy 

Aurél a „szabad gondolkozási irány” befolyásának, laicizálási törekvésének tudta be azt, hogy a 

vallás kimaradjon az ország egy jövendő törvényéből. Csekonics nemcsak, hogy igennel szavazott 

a módosítványra (amely azonban nem nyert többséget), hanem (gr. Dessewffy Auréllal, őrgr. 

Pallavicini Edével, gr. Cziráky Antallal és gr. Mailáth Józseffel együtt) maga is az indítvány 

kezdeményezői között volt.2844 Csekonics Endre gr. Cziráky János veje volt. Apósához hasonlóan 

a felekezeti kérdésekben a liberális állami egyházpolitikával szemben konzervatív-katolikus 

nézeteket valllott, ám vele ellentétben más esetekben a kormány álláspontját támogatta. Politikai 

alapállását megvilágítja fiának, gr. Csekonics Ivánnak alábbi visszaemlékezése: „Mint erősen hívő 

és vallásos katolikus érzelmileg közel állott volna gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Miklós 

Móric által vezetett [N]éppárthoz, a megyei és az országos politikában azonban mégsem 

csatlakozott hozzájuk, mert az volt a véleménye, hogy lent a végeken, az erősen nemzetiségű [!] 

vármegyében nem lehet ellenzéki politikát csinálni. Ő azt is tudta,hogy a 48-as politika felkavarná 

a megyei nemzetiségeket, s ezt nemcsak a társadalmi béke, hanem az országos politika 

szempontjából is aggályosnak tartotta. − Ezért mint konzervatív politikus, nagy támasza volt a 

kormánynak és végig kitartott gróf Tisza és Széll Kálmán politikája mellett. − Csak egyszer 

fordult a kormány ellen és pedig az egyházpolitikai vitánál. Ő ugyanis az egyház álláspontját 

vallotta és szintén ellenezte a polgári házasság bevezetését.”2845  

Bánffy György és Csekonics Endre mellett a bibliofilként és nem politikusként ismert gr. 

Apponyi Sándor (1844–1925)2846 és hg. Esterházy Miklós (1869–1920)2847 vett részt az 1910-es 

évek legtöbb név szerinti szavazásán. 1912-től a név szerinti szavazásokon részt vett zászlósurak 

mindegyike (szavazástól függően kettő-hat országzászlós) a kormány érdekében voksolt. 

Korábban, az 1885–1910 közötti 29 név szerinti szavazás között mindössze három ilyen, a 

zászlósurakat tekintve egyöntetű szavazás volt. A szavazó zászlósurak többsége azonban a többi 

esetben is szinte mindig a kormány érdekében voksolt. Kivételt ez alól csak az izraelita vallás 

recepciójáról szóló szavazás képezett 1895 májusában, amelyen csak br. Orczy Béla országbíró 

szavazott igennel a keresztény vallások és az izraelita vallás kölcsönösségét kimondó szakaszra, 

míg gr. Festetics Tasziló, gr. Szapáry Géza és gr. Zichy Ferenc nemmel voksolt. Az utóbbi 

álláspont nyert többséget.2848 Két esetben fordult elő, hogy a zászlósurak közül ugyanannyian 

                                                           
2844

 FN 1910–1918. 1. köt. 1910. dec. 20. (6. ülés) 40–41. 
2845

 Gróf Csekonics Endre – gróf Csekonics Iván. In: Kornitzer B.: Apák és fiúk, i.m. 119. 

Csekonics az 1894–1895. évi egyházpolitikai viták során (ekkor még csak örökös jogon volt főrendiházi tag) 

rendszeresen az ellenzékkel szavazott, így nemcsak a polgári házassági törvényjavaslatot, hanem az izraelita 

vallás recepcióját és a felekezetenkívüliség törvényes ét is elutasította. 
2846

 Gr. Apponyi Sándor Andrássy Aladár halálát követően, 1903-ben lett főkamarásmester.  
2847

 Hg. Esterházy Miklós gr. Wenckheim Frigyes halálát követően, 1912 szeptemberében nyert főpohárnok-

mesteri kinevezést. 
2848

 FN 1892–1896. 5. köt. 1895. máj. 15. (85. ülés) 180. 

A törvényjavaslat végszavazásán már csak Festetics és Zichy szavazott a javaslat ellen, míg öt zászlósúr 

elfogadta a törvényjavaslat módosított, a kölcsönösséget nem tartalmazó szövegét (gr. Andrássy Aladár 
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szavaztak egy indítvány mellett, mint ellene (1895 májusában a szabad vallásgyakorlatról szóló 

törvényjavaslat második főrendiházi tárgyalásának részletes vitája során a felekezeten kívüli 

szülőtől származó gyermekek vallására vonatkozó cikkelyek kihagyására, valamint 1903 

januárjában a Horvátországban kiállított útlevelek ügyében). 1895 után egy-egy név szerinti 

szavazások ritkán vett részt a zászlósurak félénél több. A legtöbb (hat) zászlósúr 1905 

októberében a Fejérváry-kormány működése ellen tiltakozó felirat leszavazásában, valamint 1912 

júniusában a napirenden szereplő törvényjavaslatok képviselőháznak való visszaküldésének 

elutasításában vett részt. Fejérváry miniszterelnöknek 1905 augusztusában és szeptemberében a 

kormány főrendiházi támogatása érdekében a zászlóurak mozgósítására kifejtett törekvései2849 

alapján valószínűsíthető, hogy a zászlósurak 1905 októberében a kormány ösztönzésére vettek 

részt a szavazáson. 1912 nyarán, figyelembe véve a Lukács-kormány támogatóinak nagyarányú 

győzelmét, szintén nem zárható ki, hogy a zászlósurak (a kinevezett és egyes örökös tagokkal 

együtt) a kormány által előre megszervezett módon szavaztak az ellenzéki javaslat ellen. 

 A koronaőrök voksolását a név szerinti szavazásokon 1885 után kezdetben gátolta, hogy a 

főrendiház reformját követően egyikük, br. Vay Miklós a főrendiház elnöke, másikuk, Szlávy 

József a ház első alelnöke volt, aki Vayt távolléte esetén helyettesítette. Az egyházpolitikai 

tárgyalásokat a főrendiházban Szlávy József koronaőr vezette,2850 ennélfogva a szavazásokban 

rendes esetben nem vett részt. Mint már említettük, kivételt képezett az a három név szerinti 

szavazás, amikor szavazategyenlőség állt elő, és így az elnök szavazata volt hivatva dönteni. Vay 

halálát követően, 1894 decemberében br. Radvánszky Bélát (1849–1906) választották 

koronaőrré.2851 Ő 1895-ben valamennyi név szerinti szavazáson részt vett és a törvényjavaslatok 

elfogadása érdekében szavazott. A politikai szerepléstől (felszólalástól) egyébként ódzkodó 

Radvánszky állásfoglalását a szavazásokon megmagyarázza politikai múltja (1875-től 1882-ig 

szabadelvű párti képviselő, 1882–1892 között Zólyom megye főispánja volt), mind családi 

kapcsolata a Szabadelvű Párt korábbi vezérével (1885-től Tisza Kálmán veje volt), mind 

felekezeti szerepvállalása (az evangélikus egyház „egyik oszlopa”, az egyház egyetemes 

gyámintézetének világi elnöke volt).2852 Az 1895 utáni név szerinti szavazások többségén részt 

vett legalább egy-egy koronaőr, aki általában a kormány érdekével összhangban szavazott. 1914 

februárjában viszont, amikor mind a két koronaőr részt vett, ellentétesen szavaztak: Tisza István 

miniszterelnöknek a román kérdésben, illetve a képviselőházi őrségnek a delegációban való 

alkalmazása ügyében hozzá intézett interpellációra adott válaszának tudomásul vételére szavazott 

gr. Széchenyi Béla (1837–1918), br. Wesselényi Miklós (1845–1916) viszont ellene. Széchenyi 

Béla, akit Szlávy József halálát követően, 1901-ben választottak koronaőrré, gr. Széchenyi István 

fia volt, az 1860-as évek első fele után a (párt)politikai életben nem vett részt, ellentétben 

                                                                                                                                                                                     
főkamarásmester, gr. Khuen-Héderváry Károly bán, Orczy, Szapáry és gr. Széchényi Gyula főlovászmester). A 

végszavazáson is csak a főrendiházi elnök szavazata révén nyert többséget a törvényjavaslat. FN 1892–1896. 5. 

köt. 1895. máj. 16. (86. ülés) 185–186. 
2849

 Gr. Festetics Tasziló, gr. Csekonics Endre zászlósurak, valamint több örökös tag és katolikus püspök a 

főrendiházi megjelenésének szükségességéről: Daruváry Géza [?] feljegyzése br. Fejérváry Géza 

miniszterelnöknek Ferenc József számára a politikai helyzetről adott szóbeli tájékoztatásról. [Bécs,] 1905. aug. 

23. 

Hg. Esterházy Alajos testőrkapitány főrendiházi megjelenése ügyében: br. Fejérváry Géza levele Daruváry 

Gézának. Wien, den 12-ten Sept. 1905.; br. Fejérváry Géza levele Daruváry Gézának. Wien, den 14-ten Sept. 

1905. 

Valamennyi a jegyzetben említett irat lelőhelye: MOL I 35 2. d. 1. t.  
2850

 Először alelnöki minőségében a gyengélkedő br. Vay Miklós (szintén koronaőr) elnök helyett, majd Vay 

elhunytát követően, 1894 szeptemberétől a főrendiház elnökeként. 
2851

 FN 1892–1896. 4. köt. 1894. dec. 18. (a főrendiház és a képviselőház 1. együttes ülése) 155–157. 

Radvánszky, ahogy Szlávy kivételével az összes 1885 utáni többi koronaőr is, megválasztása előtt örökös jogon 

gyakorolt tagsági jogot a főrendiházban. 
2852

 Zsilinszky M.: Br. Radvánszky B. emlékezete, i. m. 16., 27. 
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koronaőr elődeivel és koronaőr társával, Wesselényi Miklóssal.2853 Wesselényi (az azonos nevű 

reformkori politikus fia volt) ugyanis Szilágy megye főispánja volt 1888-tól 1903-ig, amikor a 

hadseregre vonatkozó nemzeti követelések támogatójaként szembekerült a kormánnyal és 

lemondott. 1905-ben és 1906-ban az Új Párt programjával országgyűlési képviselő lett, 1906-ban 

a függetlenségi párt egyik alelnökévé választották. Még ugyanazon évben azonban a koalíciós 

kormány javaslata alapján az uralkodó első sorban őt jelölte a Radvánszky Béla halálával 

megüresedett koronaőri méltóságra, és a két ház december 4-i együttes ülésén közfelkiáltással, 

egyhangúlag meg is választotta koronaőrnek.2854 Amögött, hogy Wesselényi 1914. február 26-án 

nemmel szavazott Tisza miniszterelnök interpellációs válaszainak tudomásul vételére, az eltérő 

politikai táborhoz tartozáson kívül még személyes konfliktus is állhatott. Ez a személyes ellentét a 

főrendiház a szavazást következő ülésein került nyilvánosságra. Wesselényi a főrendiház 1914. 

február 27-i ülésén a sajtótörvény-javaslat tárgyalásakor a Munkapárt politikai rendszeréről azt 

állította, hogy az megengedhetőnek tartja „a köztisztesség legelemibb fogalmával” ellentétes 

cselekedeteket és az uralkodó félretájékoztatását. Tisza István miniszterelnök visszautasította ezt 

és kijelentette, hogy neki magának nagy szerepe van abban, hogy Wesselényi „a szabadsághős 

szerepében tetszeleghet” és a fennálló rendszer ellenfelei közé tartozik.2855 Tisza a következő 

ülésen belügyminiszteri iratok felolvasásával bizonyította, hogy Wesselényi 1903-ban, a Khuen-

Héderváry-kormány idején egy a megyei közgyűlésen mondott ellenzéki beszéde miatt hozzá 

intézett belügyminiszteri megrovásra a főispánságról való lemondása benyújtása helyett azzal a 

mentegetőzéssel válaszolt, hogy ellenzékisége csak színlelt, valójában egyetért a kormány 

álláspontjával, és később Tisza kormányzása és belügyminisztersége idején is csak többszöri 

felszólítás után volt hajlandó lemondani.2856 Tisza rámutatott annak visszásságára, hogy 

Wesselényi magát lemondása után „szabadsághősként ünnepeltette”, hogy „olcsó babérokat 

szerezzen”.2857 Wesselényi ezt követően 1916-ban bekövetkezett haláláig már nem szólalt fel a 

főrendiházban. Az utolsó, 1918. áprilisi név szerinti szavazásról gr. Széchenyi Béla távol maradt, 

csak gr. Ambrózy Gyula (1872–1934) (az elhunyt Wesselényi helyére választott koronaőr) vett 

részt, aki igennel voksolt.2858 

 Az 1868−1885 közötti időszakban a főrendiházban 11 alkalommal került sor név szerinti 

szavazásra, de ebből csak négy volt horvát-magyar közös ügy. Ezek közül három szavazáson 

voksoltak a szábor küldöttei. 1875-ben az állami költségvetés általános vitája végén tartott 

szavazáskor megszavazták a büdzsét.2859 1884-ben az ipartörvény vitájában Zichy Nándornak az 
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 „Közkeletű felfogás szerint Széchenyi Béla nem volt nagy ember; ízlése, demokratikus hajlamai, nemesen 

ideális életfelfogása távol tartotta őt a politikától” – írta róla megemlékezésében kelet-ázsiai expedíciójának 

útitársa, Lóczy Lajos. Lóczy L.: Gr. Széchenyi B. emlékezete, i. m. 14. 
2854

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 62–63.; KN 1906–1910. 4. köt. (a főrendiház és a képviselőház 1. együttes 

ülése) 261–263. 
2855

 FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 27. (53. ülés) 174–175. 
2856

 Az Est című bulvárlap aznapi száma közölte Wesselényi nyilatkozatát, miszerint lemondatásának oka egy, a 

belügyminiszter meggyőződésével nem egyező beszéde volt, továbbá főispánsága előtt és után is ellenzéki volt, 

nem a lemondatás tette azzá. Miután Tisza erről értesült, a főrendiházi ülésnek a délutáni szünetet követő 

részében kijelentette, hogy Wesselényit nem ellenzéki beszéde, hanem a belügyminiszteri megrovásra adott 

reakciója miatt mondatta le, és kifogásolta, hogy Wesselényi nem szólt akkori mentegetőzéséről. FN 1910–1918. 

3. köt. 1914. febr. 28. (54. ülés) 181–195., 200–201. 
2857

 Wesselényinek a Magyar Tudósító által kiadott 1906. évi országgyűlési almanachban (még a képviselők 

között) szereplő életrajzában az olvasható, hogy „[e]rős nemzeti érzülete miatt, melynek a nemzeti hadsereg 

kérdésében már több ízben kifejezést adott, 1903-ban lemondott főispáni állásáról”. Az 1910. évi országgyűlési 

almanachban szereplő életrajz az ugyancsak önkéntes távozást sejtető „megvált főispáni állásától” 

megfogalmazást használta. Ogy. almanach 1906–1911., i. m. 196.; Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 63. 
2858

 Ambrózy 1925-ben A magyar szent korona története címmel egy füzetet jelentett meg, amelyben beszámolt 

a korona megóvására az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején tett próbálkozásairól. 
2859

 FN 1875−1878. 1. köt. 1875. dec. 21. (16. ülés) 112. 
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ipartestületek kötelező megalakítására vonatkozó indítványa ellen szavaztak.2860 A főrendiház 

reformjának tárgyalásakor az általános vitában gr. Dessewffy Aurél elutasító indítványával 

szemben ragaszkodtak a kormány javaslatának tárgyalásához.2861 A szábor küldöttei tehát 

mindhárom alkalommal a kormány érdekének megfelelően szavaztak, azonban egyik esetben sem 

volt az ő egy-két szavazatuk az eredmény szempontjából döntő. Az 1885−1918 közötti időszak 37 

név szerinti szavazása közül haton vettek részt. Továbbra is a kormány érdekének megfelelően 

szavaztak, és ebben az időszakban sem találtunk olyan név szerinti szavazást, amikor ők képezték 

volna a mérleg nyelvét. Egyetlen olyan név szerinti szavazás volt, amikor a szábor mindhárom 

küldötte voksolt. Ez a 1889. április 10-i szavazás volt, amikor a főrendek br. Vécsey József azon 

indítványáról döntöttek, hogy törvény biztosítsa az egyéves önkéntesek jogát a tiszti vizsga 

elméleti tárgyainak az állam nyelvén (magyarul, illetve horvátul) való letételére. A szábor 

küldöttei egyöntetűen nemmel szavaztak. Az indítvány leszavazásra került.2862 Mindhárom horvát 

küldött távol volt viszont akkor, amikor, mint már említettük, 1903-ban gr. Esterházy János az 

útlevelekről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor indítványozta, hogy annak érdekében, hogy „a 

magyar nyelv elfoglalja az útlevélben a magyar államot megillető helyet”, az okmányok 

nyomtatott szövege Horvátországban – ne csak mint az a törvényjavaslatban szerepelt – horvát és 

francia nyelvű, hanem magyar, horvát és francia nyelvű. Miután Széll Kálmán miniszterelnök 

felhívta arra a figyelmet, hogy az 1868:30. tc. az „administratióban” a horvát nyelv 

kizárólagosságát írja elő, nem tanácsos a horvát „sovéneknek” tápot adni, az indítvány elbukott, 

maradt a szakasz eredeti szerkezete.2863 A szábor küldöttei az egyházpolitikai törvényjavaslatok 

tárgyalásakor értelemszerűen nem szavazhattak. Mégis részt vettek egy a kormány 

egyházpolitikájával kapcsolatos név szerinti szavazáson, 1893-ban, amikor gr. Szapáry Géza azt 

indítványozta, hogy mondja ki a főrendiház, hogy nem támogatja a kormánynak „az államot és 

társadalmat alapjában megtámadó és a vallástalanságot törvényesítő és istápoló egyházpolitikai 

programját”.2864 Az indítvány benyújtására az állami költségvetés általános tárgyalása folyamán 

került sor, ez pedig közös ügy volt, így a horvátok részt vehettek a szavazásban, Svetozar Kušević 

(Kussevich Szvetozár) Szapáry indítványa ellen szavazott. A horvát képviselők nem szavaztak 

1905-ben a Fejérváry-kormány ellen intézett indítványokra. A szábor küldötteinek egyike utoljára 

1912 decemberében vett részt a főrendiházban név szerinti szavazáson, ekkor Juraj Dedović 

(Dedovics György) a képviselőházi őrség felállítására vonatkozó törvény elfogadására 

szavazott.2865 

 A név szerinti szavazások vizsgálata az egyes tagok, tagsági csoportok aktivitásának 

megítélésre önmagában nem elégséges. Például 1883–1884-ben vagy az 1890-es évek 

egyházpolitikai vitáiban a név szerinti szavazók közül számosan csak a szavazások idején jelentek 

meg a főrendiházban, a főrendiház ülésein korábban vagy a későbbiekben nem vettek részt. A 

főrendeknek ettől az üléseken fel nem szólaló, de egy-egy kérdés tárgyalásakor aktivizálható 

tagoktól (akiknek köre pontosan nem körülhatárolható, hiszen nem az összes, hanem csak a név 

szerinti szavazások résztvevőit tudjuk megvizsgálni ebből a szempontból) jól elkülöníthető a 

főrendiház plenáris (nyilvános) tanácskozásain felszólaló tagok csoportja. 
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 FN 1881−1884. 2. köt. 1884. máj. 7. (113. ülés) 292−293. 
2861

 FN 1884−1887. 1. köt. 1885. márc. 24. (27. ülés) 195−196. 
2862

 FN 1887−1892. 2. köt. 1889. ápr. 10. (33. ülés) 99. 
2863

 FN 1901−1905. 2. köt. 1903. jan. 27. (19. ülés) 61−63. 
2864

 FN 1892−1896. 2. köt. 1893. máj. 10. (29. ülés) 149. 
2865

 Juraj Dedović (Dedovics György) (1855–1914) unionista politikus, aki 1887-től 1905-ig a szábor 

küldöttjeként foglalt helyet a képviselőházban. 1910–1911-ben Modrus-Fiume megye főispánja volt, ezt 

követően lett a szábor főrendiházba delegált tagja. Ogy. almanach 1905–1910., i. m. 438.; FI 1910–1918. 4. köt. 

140. sz. 354. 
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21.2. A főrendiház nyilvános ülésein felszólaló tagok 

A főrendiház üléseiről készült napló köteteinek névmutatója alapján összeállítottuk azon 

főrendiházi tagok jegyzékét, akik 1865−1918 között legalább egy alkalommal érdemben 

hozzászóltak a plenáris tanácskozáson.2866A rendelkezésre álló névsor alapján meg tudjuk 

állapítani a főrendiház reformja előtti évtizedekben vagy 1885 után hozzászólók,2867 illetve a 

plénumon legtöbbször szereplők tagsági jog szerinti megoszlását, továbbá kideríthető az is, hogy 

kik voltak azok, akik 1884 előtt és után is aktívan részt vettek a nyilvános üléseken. Mikszáth 

Kálmán a főrendiháznak a reform végrehajtása után, 1885 őszén összeülő tagságát így jellemezte: 

„Általában úgy veszi ki magát, az egész főrendiház elkülönítve ülő kasztjaival, mint egy közökre 

osztott mező. Egy nagy darabon kukorica díszlik, elhagyott avar jön azután, egy kis darabkán zab 

[…], egy folton tiszta búza, közte bőven konkoly és pipacs, van aztán cukorrépa, lednek, de a 

legnagyobb rész a dísznövényeké. [kiemelés: az eredetiben]”2868 A „dísznövények” kifejezés, 

figyelembe véve, hogy az író 1885 előtt és után is számos esetben hangot adott a főrendiházzal 

kapcsolatos kedvezőtlen véleményének, aligha fogható fel úgy, hogy a főrendiház tagságának 

legnagyobb része a haza „dísze” lenne. Sokkal valószínűbb, hogy arra utalt, hogy a korábbi 

tapasztalatok alapján azt állapította, illetve jósolta meg, hogy a főrendek többsége a tagságot és az 

üléseken való megjelenést csak reprezentációs feladatnak tekinti, tényleges törvényhozói vagy 

politikai működést nem fejt ki. Jogosult volt-e ez a kritika? Kutatásunk szerint az 1865–1885 

közötti időszakban a főrendiházi tagoknak csak kis töredéke, 195 személy szólalt fel, az 1885–

1918 közötti (az előzőnél több mint egy évtizeddel hosszabb) időszakban (amikor azonban a 

főrendiház mindenkori létszáma kevesebb mint fele volt a reform előttinek) pedig összesen 205 

főrendiházi felszólalót találtunk. Gr. Keglevich István 1889-ben a véderőről szóló törvényjavaslat 

tárgyalásakor mondott beszédének alábbi részlete bizonyítja, hogy egyes kortársak is alacsonynak 

tartották a főrendek felszólalási aktivitását, és arról is tanúskodik, hogy veszélyt láttak ebben a 

jelenségben: „Fájdalmasan tapasztaltam, hogy Magyarországon úgy a törvényhozás termében, 

mint más gyűlésekben rendszerént nagyon kevesen szólanak, kevesen − bár nem keveset − 

összehasonlítva más országokkal, ahol a fontosabb tárgyakban minél többen a lehető rövidséggel 

nyilatkoznak, de férfiasan és egyszerűen kimondják véleményöket. Ezzel a külföldi szokással 

szemben nálunk 400 tag közül 30-an szólanak minden tárgyhoz, mennél hosszasabban, a többiek 

pedig szavaznak. Én ezt az eljárást a tanácskozás érdekében nem tartom helyesnek, nem kivált 

azért, mert abból lassan-lassan, idő folytán az következik be, hogy a közvélemény pártkérdések 

uralmát látja a vitában és nincs tisztában arra nézve, vajon az egyesek csakugyan 

meggyőződésből, vagy másoknak alárendelve magokat bizonyos tekintetben, járnak el. Egy másik 

következménye az ily helyzetnek az, hogy nagyon sok esetben megszűnik az illető testületben az 

önálló vélemény, mert egyesek, nem lévén kénytelenek nyilatkozni, nem is foglalkoznak az illető 

tárgyakkal és a végén azután szavaznak, de tulajdonképpen saját magokból fejlődött véleményük 

nincs. Ez okozza másrészről azt is, hogy úgy, mint a jelen esetben csakugyan constatálni merném, 
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 A Palmer Kálmán által szerkesztett kumulált név- és tárgymutatót (Általános mutató a magyar országgyűlés 

főrendiházának naplóköteteihez. 1. kötet, A főrendiház tárgyalásai 1861−1906/10.) nem tudtuk felhasználni 

ehhez a vizsgálathoz: nem öleli fel az 1910−1918 közötti időszakot és a feldolgozott években sem tartalmazza 

valamennyi hozzászóló nevét. 

A kötetenkénti névmutatókból csak azokat a személyeket vettük fel adatgyűjtésünkbe, akik érdemi hozzászólást 

tettek (a közbekiabálások, az ügyrendhez való egy mondatos hozzászólások, a név szerinti szavazáskor a 

szavazatok leadását esetleg kísérő megjegyzéseket nem vettük figyelembe).  
2867

 1885. május 21-ét, a főrendiház átalakítását megelőző utolsó ülését tekintettük a reform előtti időszak záró 

dátumának, a 1885. szeptember 26-i ülést a reform utáni korszak kezdődátumának. 
2868

 Mikszáth Kálmán: Az új főrendiház első ülése. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt., i. m. 92. 

Kiemelés az eredetiben. 
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országszerte, de még a törvényhozó testületben is olyannyira feltűnő a vélemények eltérése és a 

vélemények annyira ingadozók.”2869 

 Mint már többször említettük, a főrendiház tagságának legnépesebb csoportját a dualizmus 

időszakában mindvégig az örökletes jog alapján tag főrendek alkották, bár arányuk a főrendiház 

reformja következtében jelentősen csökkent. A főrendiház nyilvános ülésein felszólalók között 

szintén az örökös tagok voltak a legtöbben 1885 előtt és után is. A főrendiházi reform 

országgyűlési vitájában kormánypárti oldalról hangot adtak azon várakozásnak, hogy az örökös 

tagsági jog gyakorlásának feltételhez kötése, a cenzus bevezetése megnöveli a tagsági jog 

presztízsét, a tagsági jog gyakorlásával járó felelősségérzetet és ez az örökös tagok fokozott 

aktivitását eredményezi majd. Ha az 1885 előtt és az után felszólalt örökös tagok számát a 

meghívottakéhoz viszonyítjuk, akkor ez igazolódni látszik. Az 1865–1885 között (kizárólag) 

örökös jogon meghívást nyert kb. 1200 főnemes közül2870 és az 1885–1918 között meghívott 

kevesebb, mint 500 örökös tag közül2871 egyaránt kb. hetvenen szólaltak fel.2872 Érdemes 

figyelembe venni azonban azt is, hogy az örökös tagok aránya az összes felszólaló között 

mindvégig alacsonyabb volt, mint az összes tag között. 1865–1885 között az összes tag kb. 80%-

a, míg a felszólaló főrendiházi tagok 63%-a, 1885–1918 között az összes tag 50–60%-a, míg a 

felszólalóknak csak 40%-a volt örökös tag.2873 A fenti adatok alapján a főrendiház reformját 

követően az örökös tagok aránya a felszólalók között nagyjából annyi százalékponttal csökkent, 

mint arányuk az összes tag között. Kisebb a két korszak közötti különbség, ha csak azokat az 

örökös tagokat tekintjük, akik hozzászólásuk időpontjában kizárólag örökös jogon gyakorolták 

tagságukat (1865–1885: 35%, 1885–1918: 33%), de még így is megfigyelhető, hogy a főrendiházi 

reformot követően a plénumon való hozzászólók számát tekintve lényegesen nem emelkedett az 

örökös tagok aktivitása.  

  A plénumon aktív örökös tagoknak 1885 előtt 30%-a, 1885 után viszont csak 7%-a volt 

felszólalásakor egyidejűleg más jogcímen is tagja a főrendiháznak (mint zászlósúr, koronaőr, a 

szábor küldötte, egyházi hivatal betöltője vagy [1885 előtt] főispán). A főrendiház reformját 

megelőzően a több jogcímen tagok között a legnépesebb azoknak a csoportja volt, akik születési 

jogon és főispánként voltak tagok (30 fő – a felszólaló örökös tagok több mint ötöde), míg a 

reform után (amikor a főispánok hivatalból már nem voltak tagok) a zászlósúrként is tagsággal 

rendelkező örökös tagok voltak a legtöbben (tíz fő). Mint ismeretes, a zászlósúri méltóságok a 

polgári korszakra elvesztették közjogi, szerepük a reprezentációra korlátozódott.2874 Azt, hogy e 

méltóságok viselői mégis viszonylag nagy számban jelentős vagy legalábbis aktív tényezőként 

szerepeltek a főrendiházban2875 azzal magyarázzuk, hogy az uralkodó többnyire a tekintélyes és 
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 FN 1887–1892. 2. köt. 1889. ápr. 10. (33. ülés) 76. 
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 A főrendiházi naplókban az országgyűlések elején közzétett névjegyzékek alapján. 
2871

 A főrendiház nyilvántartó könyve és a főrendiház igazoló bizottságának jelentései alapján. 
2872

 Közülük azonban mindössze csak heten mind a két időszakban. 
2873

 Ha az 1885–1918 között felszólaló örökös tagokhoz hozzászámítjuk a hozzászóló választott tagok közül 

azokat, akik a cenzus teljesítésére képtelen örökös tagok voltak (a tucatnyi hozzászóló választott tagból 11 

személy tartozott ide), akkor megállapíthatjuk, hogy az örökös tagsági joggal rendelkező családból származók 

aránya a nyilvános ülésen felszólalók között 45% volt. 
2874

 A zászlósúri méltóságok közjogi és politikai súlyvesztésére vonatkozó általános vélekedéssel is 

magyarázzuk, hogy az 1848 utáni időszakra vonatkozóan nem áll rendelkezésre a zászlósurak archontológiai 

jegyzéke. 
2875

 Mailáth György országbíró, id. Szőgyény-Marich László főkamarásmester, tárnokmester, majd országbíró, 

br. ’Sennyey Pál főtárnokmester, országbíró, gr. Cziráky János főtárnokmester nemcsak a főrendiházi elnöke, 

illetve alelnöke volt, hanem a plénumon sokszor hozzászóló tagok közé is tartozott. Az 1885 utáni időszakból gr. 

Szapáry Antal fő-ajtónállómester, gr. Szapáry Gyula tárnokmester, gr. Zichy Nándor tárnokmester, gr. 

Dessewffy Aurél országbíró is ebbe a kategóriába sorolható. Az üléseken szintén nagyfokú aktivitást tanúsító gr. 

Károlyi György, br. Vay Miklós és Szlávy József koronaőr volt, ezen kívül Károlyi több cikluson keresztül az 
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(különösen az udvari méltóságok esetében) vele, illetve a bécsi udvari körökkel szorosabb 

kapcsolatban álló („aulikus”) főnemesek soraiból nevezte ki a zászlósurakat. Tehát nem 

méltóságuk volt súlyukból eredeztethető, hanem súlyuknak köszönhették méltóságukat, ami 

azonban természetesen tovább erősít(he)tte tekintélyüket.  

A főispánok főrendiházi aktivitása 1865–1885 között (hozzászólók 34%-a) jelentősen meghaladta 

a tagságon belüli számarányukat (kb. 8%). Ez alátámasztani látszik azon visszaemlékezéseket, 

melyek szerint 1885 előtt (az egyházi méltóságok mellett) a főispánok látogatták a leginkább az 

üléseket. Érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy különösen a főnemesi ranggal rendelkező 

(pontosabban: az örökös jogon is tag) főispánok voltak aktívak. Ők tették ki a felszólaló főispánok 

45%-át, ami a főnemeseknek a főispánok összességén belüli arányánál magasabb arány volt (a 

korszak elején, az örökös főispánságot hivatalviselésre nem jogosító címmé transzformáló 

1870:42. tc. megszületése előtt volt csak a főispánoknak fele főnemes, 1884-ben viszont már csak 

harmaduk volt arisztokrata). 

A főrendiház reformja során a kinevezett tagok és a bírók tagságának bevezetése mellett szóló 

egyik érv a törvényhozói munka szakszerűségének növelése volt. 1885-ben megfogalmazódott az 

a jóslat is, hogy az átalakított főrendiház legtevékenyebb tagjai a kinevezett tagok lesznek. A 

szakszerűség megállapításához a felszólalások tartalmi elemzésére, illetve a szakbizottságok 

munkájában való részvétel mértékének vizsgálatára lenne szükség. Azt azonban számadataink 

alapján is meg tudjuk állapítani, hogy az élethossziglan kinevezett tagok aránya lényegesen 

magasabb volt a hozzászólók között (25%), mint a tagság egészén belül (8–14%). Az 1885–1918 

között kinevezett tagok közül csaknem minden harmadik felszólalt a főrendiház ülésein, 

miközben az örökös tagok között a felszólalók aránya nem érte el a 20%-ot. A tagságon belüli 

arányt meghaladó mértékű aktivitás volt megfigyelhető a bírók esetében is (a tagok kevesebb mint 

2%-a, a hozzászólók 7%-a). Részben talán a bírók ezen aktivitásával magyarázható, hogy többen 

közülük nyugalmazásukat követően élethossziglan kinevezett tagként továbbra is helyet kaptak a 

főrendiházban. 

A főrendiházi tagok csoportjai közül szintén tagsági arányuk mértékét meghaladó volt a 

hozzászólók között az egyházi méltóság és hivatal révén tagok aránya. 1885 előtt a tagság kb. 8%-

át, ezzel szemben a hozzászólóknak 18%-át, 1885 után a tagság 14%-át, a hozzászólóknak viszont 

22%-át tették ki ezek a tagok. Az utóbbi magas érték részben az egyházpolitikai törvényhozás 

előidézte aktivitással magyarázható. 1885–1918 között a plénumon a felekezetek hivatalos 

képviselői közül tagságon belüli arányukhoz mérten a protestánsok közül került ki a legtöbb 

hozzászóló. 

 

1885 előtt és után is felszólaló főrendek, továbbá a részvételi jogukat kinevezéssel vagy 

választással megőrző tagok aktivitása 

Negyvennégy olyan személyt találtunk, aki a főrendiház reformja előtti és utáni időszakban 

egyaránt hozzászólt a főrendiház ülésein. Ők voltak azok, akik a főrendiház reformját követően 

nemcsak megőrizték, esetleg újra megszerezték az üléseken való részvétel jogát, hanem az 

üléseken való felszólalás lehetőségével is éltek 1885 előtt és után is. Ezeknek a tagoknak 

háromnegyede rendelkezett örökös tagsági joggal, azonban közülük mindössze hét olyan személy 

volt, aki mindvégig kizárólag örökös tagsági jogosultsága révén vett részt az üléseken. Négy 

főnemes választott, három kinevezett tagként maradt a főrendiház tagja azt követően, hogy nem 

                                                                                                                                                                                     
igazoló bizottság elnöke, Vay a főrendiház alelnöke, Szlávy több bizottság elnöke, továbbá a főrendiház 

alelnöke, majd elnöke is volt. 
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tudta gyakorolni örökös tagsági jogát.2876 A főispánok és volt főispánok törvényhozásbeli 

aktivitásáról tanúskodik, hogy az 1885 előtt és után is felszólalók csaknem harmada közülük 

került ki (1885 után nagyobb részük örökös tagként, kisebb részük kinevezett tagként gyakorolta 

tagságát).2877 A főrendiház átalakítása tárgyában a miniszterelnök által a képviselőházban 

benyújtott törvényjavaslat szövegében még szerepelt az elv, hogy az élethossziglani kinevezésre 

való a javaslattételkor a kormány tekintettel lesz a részvételi jogukat elvesztő korábban a 

főrendiház ülésein aktív tagokra. A törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása során, miután a 

kinevezhetők száma leszállításra, a választott tagok kategóriája pedig bevezetésére került, Tisza 

Kálmán ragaszkodott ahhoz, hogy a szövegből kimaradjon ez a passzus. A kinevezett tagok első, 

1885 őszén kinevezett harminc fős csoportjának csaknem harmada volt korábban tagja a 

főrendiháznak (hárman születési jogon, hatan [nem főnemes] főispánként). Közülük mindössze 

ketten szólaltak fel korábban a főrendiház plenáris ülésein: Ormós Zsigmond Temes megyei és 

Perczel Miklós Baranya megyei főispán. Perczel Miklós2878 a kormány főrendiházi támasza volt, 

felszólalásaiban rendre a kormány javaslatait támogatta, különösen sokszor szólt hozzá 1875-ben, 

a Deák-párt és a Balközép Párt fúzióját követő hónapokban, amikor aktívan támogatta a pénzügyi 

helyzet rendezését célzó törvényjavaslatok elfogadását.2879 1885-ben kinevezéssel elnyert 

főrendiházi tagsági jogával nem sokáig élt, ugyanis 1887-ben országgyűlési képviselői 

mandátumot vállalt (pártonkívüli mérsékelt képviselő volt 1892-ig), amelynek következtében 

elvesztette főrendiházi tagságát. Ormós Zsigmond 1885 előtti viszonylag kis számú főrendiházi 

felszólalásai során utalt a főispáni hivatal betöltése során szerzett tapasztalataira (megyéje 

nemzetiségi viszonyaira hivatkozva ellenezte, hogy a közjegyzői okiratok kizárólag magyar 

nyelven kerüljenek kiállításra) vagy művészettörténeti ismereteire (a büntetőtörvénykönyv 

tárgyalásakor kincsek találására vonatkozó szakaszt kifogásolta).2880 Ormós Perczellel szemben 

kinevezett tag korában is felszólalt a főrendiházban, igaz, csak egy ízben: 1886-ban a 

törvényhatósági törvény vitájában mint főispáni hivatal betöltője szólalt fel a javaslat elfogadása 

mellett, idealisztikus hangütéssel.2881  

Az 1885-ben kinevezett tagok közül a főrendiház átalakítását megelőzően szintén tagja volt már 

az intézménynek, de nem főispánként, hanem örökös jogon br. Simonyi Lajos (családja utolsó 

férfi leszármazottja). Simonyi az 1860-as, 1870-es években jelentős képviselőházi politikus volt, 

aki azonban 1878 után visszavonult a politikai életből.2882 1881-ben királyi meghívólevelét a 

                                                           
2876

 Hg. Odescalchi Artúr, gr. Kálnoky Dénes, őrgr. Pallavicini Ede, br. Rudnyánszky József választott tagként 

maradtak 1885-ben főrendiházi tagok. Kinevezett tagként őrizte meg, illetve szerezte meg újra a főrendiház 

ülésein való részvétel jogát a korábban örökös tagsági jogát gyakorló gr. Keglevich István és Szécsen Antal 

1891-ben, gr. Széchényi Pál 1900-ban 
2877

 A választott tagok között nem volt olyan főispán, aki a főrendiház reformja előtt és után is aktív lett volna. 
2878

 Perczel Miklós (1812–1904) Perczel Mór honvédtábornok öccse, 1849-ben honvéd alezredes. Kossuth 

Lajossal együtt Kütahyában internálták, majd Amerikába távozott, ahol a polgárháborúban ezredesi 

rangfokozattal harcolt. A kiegyezést követően tért vissza Magyarországra és lett Baranya megye főispánja 1868-

tól 1887-ig. 
2879

 FN 1872–1875. 3. köt. 1875. ápr. 19. (144. ülés) 205., 1875. ápr. 21. (146. ülés) 235–236.; FN 1875–1878. 1. 

köt. 1875. dec. 20. (15. ülés) 48–56. 
2880

 FN 1872–1875. 3. köt. 1874. nov. 16. (112. ülés) 23.; FN 1875–1878. 2. köt. 1878. febr. 23. (117. ülés) 390–

391. 
2881

 Ormós annak a nézetének adott hangot, hogy a törvény által "a főispáni hajdani hatáskör nem kitágítva, 

hanem megszorítva” lesz, ami azonban nem okoz fennakadást, mert „[a] főispánok hatalma nem a codificált 

törvény paragraphusaiban, hanem személyes tulajdonságaikban rejlik. A műveltség és tudomány hatalma hódit, 

mely előtt önkényt meghajlunk. […] A főispánnak, hogy megyéjében hatása legyen, nem codificált törvényre, 

hanem bizalomra van szüksége; bizalomra a kormány és bizalomra a megyei népesség körében, és míg a főispán 

ezen kettős bizalommal bír, addig befolyását korlátozni nem lehet.” FN 1884–1887. 2. köt. 1886. máj. 18. ([a 

főrendiház reformját követő] 30. ülés) 162. 
2882

 Br. Simonyi Lajos (1824–1894) a Balközép tagja, 1875-ben a Deák-párttal való fúzió egyik előkészítője volt, 

1875-ban földművelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter lett, de a gazdasági kiegyezési tárgyalások során 
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főrendiházban bemutatta, de a főrendiház ülésein nem szólt hozzá. 1885-ben a Tisza-kormány 

nem vállalt az ellenzékiként visszavonult Simonyi főrendiházi taggá kinevezésével politikai 

kockázatot, mert rossz egészségi állapota, családi problémái miatt nem volt várható nagyobb fokú 

aktivitása. Simonyi kinevezett tag korában felszólalt ugyan a főrendiházban, de csak egy 

alkalommal és akkor is egy mellékes kérdésben, 1887-ben gr. Batthyány Elemér mentelmi 

ügyének tárgyalásakor.2883 Főrendiházi passzivitásához tovább romló egészségi állapota is 

hozzájárulhatott (élete utolsó öt évében több szélütés is érte, amik betegágyhoz kötötték). Ennek 

ellenére nem sokkal halála előtt, 1894-ben az egyházpolitikai viták idején részt vett a főrendiház 

ülésein.2884 

 A későbbiek folyamán, 1886–1918 között tagságot nyert mintegy 130 élethossziglan 

kinevezett tag tizede volt korábban a főrendiház tagja, kb. fele-fele arányban örökös tagként, 

illetve főispánként. Közülük azonban csak nagyjából minden második szólalt fel a főrendiházban 

1885 előtt. Mindez arra utal, hogy az élethossziglani kinevezésre kiválasztáskor többnyire 

mellékes (a miniszterelnök által a kinevezésre javasoló felterjesztésben nem is szereplő) szempont 

volt a korábbi főrendiházi tagság és csak kivételesen a korábbi főrendiházi aktivitás.2885 Fontosabb 

                                                                                                                                                                                     
ellentétbe került Tisza miniszterelnökkel, lemondott és távozott a Szabadelvű Pártból, 1878 után nem vállalt 

mandátumot. 
2883

 Támogatta a mentelmi bizottságnak a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó javaslatát, hangsúlyozta, 

hogy a főrendiház feladata nem az ítélkezés, hanem jogszerű megkeresés esetén annak biztosítása, hogy senki 

sem kerüljön elvonásra bírája elől. FN 1884–1887. 2. köt. 1887. márc. 28. ([a főrendiház reformját követő] 50. 

ülés) 82. 
2884

 Szinnyei József Simonyi életrajzában lejegyezte, hogy amikor a főrendiház a kötelező polgári házasság ügyét 

tárgyalta, Simonyi súlyos betegen az ülésterembe vitette magát, hogy szavazhasson a tervezet mellett. (Szinnyei 

J.: Magyar írók élete és munkái. 12. köt., i. m. 1104. h.) Merényi-Metzger Gábor ehhez hozzátette, hogy „[e]z a 

gesztus nem lehetett véletlen, hiszen a báró maga is szeretett volna elválni nejétől és még – a hamarosan 

bekövetkező – halála előtt házasságot kötni élettársával, Pretzner Karolinnal”. (Merényi-Metzger G.: A vitézvári 

báró Simonyi család, i. m. 439.) A főrendiházi napló azonban nem erősíti meg Szinnyei állítását. A napló 

ugyanis Simonyit a házassági törvényjavaslat mindkét szavazásánál a távollévő tagok között említette. (FN 

1892−1895. 3. köt. 1894. máj. 10. (51. ülés) 234., 1894. jún. 21. (58. ülés) 280.) Ezzel szemben részt vett és a 

törvényjavaslat mellett szavazott a vallás szabad gyakorlatáról szóló és az izraelita vallás recepciójáról szóló 

törvényjavaslat név szerinti szavazásain 1894 októberének elején. (FN 1892−1895. 4. köt. 1894. okt. 5. (64. ülés) 

50., 1894. okt. 8. (66. ülés) 100.) Annyiban tehát mégis igaza van Szinnyeinek, hogy Simonyi utolsó politikai 

szereplése a liberális egyházpolitikai elképzelések védelmében való kiállás volt. 
2885

 Gr. Keglevich István és gr. Szécsen Antal esetében egyértelmű a korábbi aktivitás szerepe, mindketten 

röviddel az örökös tagsági jogosultság gyakorlásának elvesztését követően nyertek kinevezést, amely biztosította 

számukra, hogy továbbra is részt vehessenek a főrendiház munkájában. Ernuszt Kelemen, Mihajlovics Miklós és 

br. Roszner Ervin esetében viszont nagy valószínűséggel kizárható hasonló összefüggés. Az ő főrendiházi taggá 

való kinevezésükre több évtizeddel főrendiházi felszólalásaik után került sor, és időközben a kormánynak, illetve 

az államnak fontos, főrendiházi tagsággal jutalmazásra méltó szolgálatot tettek.  

Ernuszt Kelemen (1832–1917) 1885 előtt csak két ízben, a 1872-ben a költségvetési vitája során a megyei 

igazgatási költségek tárgyalásakor szólt hozzá. (FN 1869–1872. 2. köt. 1872. febr. 21. (150. ülés) 425., 426.) A 

főispánságról történt 1875. évi lemondását követően országgyűlési képviselő lett, a Szabadelvű Párthoz, majd 

rövidesen a mérsékelt ellenzékhez csatlakozott, 1894-ben azonban kilépett a Nemzeti Pártból az egyházpolitikai 

kérdések miatt. 1897-ben nyerte el a főrendiházi taggá kinevezést, majd 1900-ban a főrendiház alelnökévé 

nevezte ki az uralkodó, amely tisztséget 1905 őszéig töltötte be. Kinevezett tagsága idején felszólalt a 

közigazgatási tisztviselők fizetésének emelése érdekében, a választási bíráskodásról szóló, valamint az 

összeférhetetlenségi törvényjavaslat mellett, 1901 végén az indemnitás megszavazása érdekében, majd az 

útlevélügyi javaslat tárgyalásakor többször is közjogi bizottsági elnöki minőségében, és végül 1912-ben gr. 

Dessewffy Aurél határozati javaslatával szemben a véderő-fejlesztési törvényjavaslat megszavazása mellett (FN 

1896–1901. 3. köt. 1899. ápr. 24. (46. ülés) 71., 1899. máj. 10. (47. ülés) 108–111., FN 1896–1901. 5. köt. 1901. 

júl. 5. (80. ülés) 165–166., 174.; FN 1901–1905. 1. köt. 1901. dec. 14. (5. ülés) 39–40.; 2. köt. 1903. jan. 26. (18. 

ülés) 29–30.; FN 1910–1918. 1. köt. 1912. jún. 15. (25. ülés) 183–184.)  

Mihajlovics Miklós (1811–1895) Bács-Bodrog megyei főispánsága (1867–1869) idején szólalt fel először a 

főrendiházban a görögkeleti román és szerb metropólia szétválasztásáról (a szerb nemzeti egyházi kongresszus 

önállóságának elismeréséről) szóló törvényjavaslat tárgyalásakor (Mihajlovics maga is görögkeleti vallású volt), 

valamint a szőlődézsma megváltása kapcsán, mindkét esetben részletkérdésben. (FN 1865−1868. 1. köt. 1868. 

máj. 16. (88. ülés) 355.; 5. köt. 1868. okt. 5. (114. ülés) 454.) A hatvanas évek végétől kezdődött meg 
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lehetettek más szempontok, így a korábbi politikai vagy szakmai teljesítmény jutalmazása, a 

szavazás esetére a kormányjavaslat többségének biztosítása, a főrendiház pénzügyi, gazdasági, 

jogi kérdésekhez értő szakemberekkel ellátása. 

 A főrendiházi tagság által 1885 tavaszán saját soraiból megválasztott ötven tag között egy 

tucat személy szólalt fel 1885 előtt legalább egy ízben a plenáris üléseken. Mint említettük, 

közülük csak négy arisztokrata maradt aktív választott tag korában is: hg. Odescalchi Artúr, őrgr. 

Pallavicini Ede, gr. Kálnoky Dénes és br. Rudnyánszky József. Pallavicini Ede jelentékeny és 

Odescalchi Artúr említésre alig érdemes főrendiházi tevékenységéről már a korábbiakban 

szóltunk. Gr. Kálnoky Dénes 1839-től 1847-ig háromszéki királybíró, 1847-ban Fehér megye 

főispánja volt, amely pozíciójából azonban a következő évben mint konzervatívot 

felmentették.2886 1865–1875 között Háromszék főkirálybírójaként jelent meg a főrendiházban, ezt 

követően születési joga révén gyakorolta tagságát. 1865–1867 között, majd 1872-től haláláig 

tevékenyen részt vett a főrendiház tanácskozásaiban. Különösen az 1878–1881. évi országgyűlés 

alatt szólalt fel sok alkalommal. Számos törvényjavaslat tárgyaláshoz szólt hozzá, érdeklődése 

előterében közigazgatási és nagy horderejű közjogi témák álltak, de több más törvényjavaslatról is 

véleményt nyilvánított. Az 1880-as évek első felében az állami költségvetési tárgyalásokon is 

felszólalt, továbbá 1877-ben szűkebb pátriáját, Erdélyt érintő közbiztonsági (határőrizeti) 

kérdésben interpellációt intézett a miniszterelnök-belügyminiszterhez.2887 Kálnoky 1885-ben részt 

vett a főrendiház reformjáról szóló vitában, majd br. Nyáry Jenő választott taggal együtt a 

főrendiházi reform végrehajtásával kapcsolatos intézkedések kidolgozására kiküldött 21 fős 

főrendiházi bizottságnak is tagja volt. A főrendiház reformját követően 1886-ban először az 

országgyűlések időtartamának háromról öt évre emelését célzó törvényjavaslat mellett szólalt 

fel,2888 majd a törvényhatósági törvény részletes tárgyalása során nyújtott be egy kis horderejű 

módosítványt (a főispánok ellenőrző körútjai tárgyában), amit azonban a főrendiház többsége 

elutasított.2889 Kritikai észrevételeket is megfogalmazott, de a törvényjavaslatokat minden 

alkalommal elfogadta. Így volt ez utolsó főrendi hozzászólásánál is, amelyet a népfelkelési 

                                                                                                                                                                                     
törvénykezési karrierje, amelynek csúcsán 1883-ban a budapesti királyi ítélőtábla elnöke lett. Ezen hivatala 

folytán a főrendiház reformja során ismét az intézmény tagja lett. Miután 1887-ben az uralkodó saját kérésére 

bírói hivatalából nyugalmazta, élethossziglani főrendiházi tagságot nyert. Ez utóbbi minőségében egy 

alkalommal szólt hozzá a főrendiházban: a polgári házasság bevezetése ellen érvelt azzal, hogy az a nép vallási 

és erkölcsi érzületére káros hatással lenne. (FN 1892−1895. 3. köt. 1894. máj. 8. (49. ülés) 182.) 

Br. Roszner Ervin (1852–1928) 1885 előtt örökös jogon volt a főrendiház tagja. Ekkoriban a nagyváradi 

jogakadémia egyházjogi tanára volt, 1883 végén a főrendiházban a vegyesházassági törvényjavaslat érdekében is 

jogi érvekben gazdag beszédben szólalt fel (FN 1881–1884. 2. köt. 1883. dec. 10. (89. ülés) 43–46.). A Pesti 

Napló szerint azért szólalt fel, hogy a kormány időt nyerjen még behozni a szavazásra a törvényjavaslat 

távollévő támogatóit. ([Cím nélkül]. Pesti Napló 1884. (35. évf.) jan. 12. (esti kiad.) (12. sz.) 1.) 

Miután 1885-ben nem tudta a cenzust teljesíteni, kiesett a tagok közül. 1887-től szabadelvű párti országgyűlési 

képviselő, majd Hont, utóbb Máramaros megye főispánja. 1903–1905 között fiumei kormányzóként lett ismét a 

főrendiház tagja, ebben az időszakban azonban nem szólalt fel a főrendiházban. 1912-től kinevezett tagként 

foglalt helyet a második kamarában. Röviddel azután, hogy 1915-ben király személye körüli miniszter lett, 

képviselői mandátumot szerzett, így ismét elhagyta a főrendiházat. 

Gr. Széchényi Pál (1838–1901) közgazdasági tevékenysége elismeréseként részesült élethossziglani 

kinevezésben (1882–1889 között földművelésügyi miniszter, a későbbiekben a Magyar folyam- és 

tengerhajózási rt. igazgatótanács elnöke volt. 1901 márciusában sürgősségi indítványt nyújtott be a költségvetés 

és több törvényjavaslat soron kívüli tárgyalása érdekében (FN 1896–1901. 5. köt. 1901. márc. 22. (76. ülés) 

105.), ezt követően azonban hirtelen bekövetkezett betegsége és halála megakadályozta további főrendiházi 

működését. 
2886

 Ogy. almanach 1887., i. m. 75. 
2887

 FN 1875–1878. 2. köt. 1877. jún. 30. (92. ülés) 222–223. 
2888

 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. jan. 16. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 16. ülés) 55–56. 
2889

 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. máj. 19. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 31. ülés) 183., 187. 
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törvényjavaslat vitájában tett. Kifogásolta a törvényjavaslat címét, figyelmeztetett a néptömegek 

felfegyverzésében rejlő veszélyre, rámutatott a kötelezettség alóli kibúvás lehetőségére és 

hiányolta az alkalmatlanok pótadóját, ugyanakkor „nélkülözhetetlennek” tartotta a törvény 

megszületését.2890 

 A választott tagok közül egyedül br. Rudnyánszky József (1855–1933) volt 1885 előtt és 

után tartósan aktív. Azt követően, hogy 1876-ban a főrendiház tagja lett, szinte minden ciklusban 

felszólalt. Kivételt csak a főrendiház reformja körüli évek és az 1905–1906-es évpár képezett, de 

jegyzőként ekkor is részt vett a főrendiház ülésein. Rudnyánszky, aki jogi (ügyvédi) végzettséggel 

rendelkezett, és a kultuszminisztériumban titkárként, a magyar királyi államvasútaknál 

felügyelőként dolgozott, majd 1888-ban a vallási és tanulmányi alapokat felügyelő és ellenőrző 

bizottság előadójává nevezte ki az uralkodó.2891 Főrendiházi felszólalásai a témák széles skáláját 

felölelik, de úgy tűnik, hogy legélénkebben pénzügyi- és adókérdések tárgyalásában vett részt. 

Rudnyánszky (egyéb bizottsági tagságai mellett) hosszú ideig (1887–1910) a főrendiház pénzügyi 

bizottságának jegyzője volt, és két országgyűlés alatt (1892–1896, 1906–1910). a gazdasági 

bizottságának jegyzőségét is ellátta.  

A főrendiház reformja során élethossziglani tagságra megválasztottak között nyolcan − hét 

főnemes és Kubicza Pál (1816–1893)2892 − az üléseken 1885 előtt aktívak voltak, de választott tag 

korukban már nem szóltak hozzá az üléseken. Pontosabban közülük br. Fejérváry Géza a 

főrendiház reformja utáni időszakban is felszólalt a főrendiházban, de akkor már csak honvédelmi 

miniszteri minőségében, nem mint főrendiházi tag. Fejérváry 1875-ben a honvédség szervezése 

körüli érdemeiért nyerte el a magyar bárói rangot és azzal a főrendiházi tagsági jogot. 1872-től a 

honvédelmi minisztérium államtitkára, majd 1884-től 1903-ig honvédelmi miniszter volt. A 

főrendiházban 1885 előtt nem államtitkári vagy miniszteri minőségében is csaknem mindig 

katonai jellegű kérdésekben szólt hozzá. 1876 elején ifj. Lónyay Menyhért (Lónyay Menyhért volt 

miniszterelnök második fia) mentelmi ügyében szólalt fel. A budapesti törvényszék azért kérte 

Lónyay mentelmi jogának felfüggesztését, mert ellene újoncozás elől való szökés gyanúja merült 

fel. Javasolta, hogy a főrendiház tekintse hatósági zaklatásnak az ügyet és ne függessze fel 

Lónyay mentelmi jogát. Lónyay mentelmi joga (más okból) végül nem került felfüggesztésre.2893 

Fejérváry 1878-ban a büntetőtörvénykönyv-javaslat tárgyalása során indítványozott a 

véderőtörvény (a 1868:40. tc.) szakaszaira hivatkozó betoldásokat. Ezeket az igazságügy-

miniszter nem ellenezte, a főrendiház megszavazta a szakaszok felvételét.2894 Az 1880. évi 

újoncjutalék tárgyalásakor Fejérváry br. Prónay Dezső felszólalására reflektált (a kormányt a 

vitában Szende Béla honvédelmi miniszter képviselte). Tagadta, hogy a közös hadsereg 

germanizálna és hogy szervezete aggasztó lenne. A német nyelv (mint lingua franca) használatát a 

soknemzetiségű hadseregben elkerülhetetlennek tartotta. Saját előmenetelének példájával cáfolta 

azt a magyarokat üldöznék a hadseregben, továbbá rámutatott, hogy a honvédségnél is tiszthiány 

mutatkozik.2895 A csak 1885 előtt hozzászóló választott tagok többsége a főrendiház reformját 

követő években elhunyt (gr. Berényi Ferenc, Kubicza Pál, Mesznil Viktor, gr. Pejacsevich Márk, 

valamint a jegyzőként is működő br. Pongrácz Emil). Mások a képviselőházba tették át 

működésüket (gr. Bethlen Gábor, gr. Pongrácz Károly). Br. Nyáry Jenő pedig, bár a plénumon 
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 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. máj. 22. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 33. ülés) 214–215. 
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 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 162–163. 
2892

 Kubicza 1867-től 1885-ig Trencsén megye főispánjaként volt főrendiházi tag. Az életpályáját ismertető 

életrajz tévesen a főrendiház örökös tagjaként említi. 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m.  
2893

 FN 1875–1878. 1. köt. 1876.febr. 5. (25. ülés) 154–156. 
2894

 FN 1875–1878. 1. köt. 1878. febr. 23. (117. ülés) 411. 
2895

 FN 1878–1881. 1. köt. 1879. dec. 2. (68. ülés) 328–329. 
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már nem szólalt fel, jegyzőként, majd 1901-től háznagyként továbbra is részt vett a főrendiház 

munkájában. 

Az ötven választott tag közül nyolc olyan főnemes volt, aki korábban a plénumon nem volt aktív, 

de választott tag korában immár felszólalt az üléseken. Br. Bánffy Dezső volt miniszterelnök, gr. 

Bethlen András későbbi földművelésügyi miniszter, br. Fiáth Miklós későbbi Veszprém megyei 

főispán, br. Kemény Kálmán (1900-tól 1911-ig) főrendiházi alelnök, gr. Kuun Géza, ifj. gr. 

Széchényi Imre (1885-től főrendiházi jegyző), br. Szentkereszty Ferenc, gr. Zichy Antal (1885-től 

jegyző). Közülük azonban csak ifj. Széchényi Imre fejtett ki lényegesebb aktivitást 

hozzászólóként, a többieknek csak egy-két hozzászólását örökítette meg a főrendiházi napló. Ifj. 

gr. Széchényi Imre a főrendiházban a legaktívabb az 1892–1900 közötti időszakban volt, több 

alkalommal felszólalt az egyházpolitikai és a költségvetési viták során.2896 Bár a választott 

tagoknak több mint fele sem 1885 előtt, sem azután nem szólalt fel a nyilvános üléseken, de a 

tagok ezen csoportjának aktivitása még így is meghaladta az örökös tagsági jogukat gyakorló 

főnemesekét. 

A reform előtt és után is aktív főrendek 16%-a volt egyházi méltósága révén tag (négy római 

katolikus prelátusok, egy görög katolikus püspök, két görögkeleti főpap).2897 Csaknem 

mindegyikük a főrendiház sokszor hozzászóló tagjai közé tartozott.  

 

A főrendiházi plénumon aktív tagok és a képviselőség 

A főrendiház nyilvános ülésein hozzászólók két népes csoportja, az örökös tagok és a kinevezett 

tagok esetében vizsgáltuk az országgyűlési képviselőséget. Azon örökös tagoknak, akik 

képviselők is voltak, 28–29%-a szólalt fel a főrendiház plénumán legalább egy ízben (ez az arány 

1885 előtt és után azonos volt). 1885–1918 között az igazolt örökös tagok kb. 13%-a származott 

olyan családból, amely 1885 után nyert tagsági jogot. Az aktív örökös tagoknak mindössze 9%-a 

tartozott ebbe a kategóriába. A főrendiház képviselő örökös tagjainak ugyanakkor negyede, a 

közülük aktívaknak ötöde új családból származott. Vagyis az új családok leszármazottai jelentős 

arányban képviselők is voltak. Az élethossziglan kinevezett tagok között szintén magas, csaknem 

40% volt azok aránya, akik (többnyire a kinevezés elnyerése előtt) képviselők voltak, de ennél is 

magasabb volt a főrendiházban aktív kinevezett tagok között az egykori képviselők aránya (43%). 

Mivel a képviselőség ezen esetek döntő többségében kormánypárti képviselőséget jelentett, 

mindez az élethossziglani tagsági jog adományozásának politikai szempontjaira utalt. Az örökös 

főrendiházi tagok közül a képviselőséget vállalók pártmegoszlása hasonlóan alakult a főrendiház 

reformja előtt és után: kb. kétharmaduk kormánypárti, kb. egyharmaduk mérsékelt ellenzéki 

képviselő volt, míg függetlenségi párti csak egy-kettő volt közöttük. A dualizmus időszakában a 

főrendiházban felszólaló örökös tagok között mindvégig magasabb volt a képviselői mandátumot 

vállalók aránya, mint az örökös tagok összességén belül.2898 Megfigyelhető, hogy azon örökös 

tagok többsége, akik a főrendiházban felszólaltak, képviselőként a másik ház üléseinek is aktív 

résztvevői voltak. Ez azt sugallja, hogy a főrendiházi aktivitás nem elválasztható az általános 

törvényhozási aktivitástól. Egy másik vizsgálat is megerősíti ezt. Megnéztük azokat a családokat, 

amelyekből sohasem szólt hozzá a főrendiházban senki, ellenben volt képviselőséget vállaló 
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 Főrendiházi felszólásait a költségvetési tárgyalásokkal foglalkozó fejezetben vizsgáljuk. 
2897

 Haynald Lajos (1816–1891) kalocsai érsek, Császka György szepesi püspök, 1891-től Haynald utóda a 

kalocsai érsekségben, Samassa József egri érsek, Schlauch Lőrinc szatmári püspök, valamint Miron Romanul 

román ortodox metropolita. 
2898

 Az összes a plénumon aktív örökös tagnak az 1885 előtti időszakban negyede, az 1885 utáni időszakban 

harmada vállalt képviselői mandátumot. Az 1865–1885 közötti időszakban 172 olyan örökös tagot találtunk, aki 

képviselő is volt. Ezen időszak összes örökös tagjainak számára vonatkozóan nincs pontos adatunk, de 

bizonyosan nagyobb volt nyolcszáznál. Az 1885–1918 közötti időszakban számításaink szerint az összes igazolt 

örökös tag ötöde volt képviselő is. 
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családtagjuk. Ezek közül 11 családból 12 személy a cenzust teljesítette (a főrendiház igazolt tagja 

volt), de 1885 után mégis mandátumot vállalt. Ezek a főrendiház plénumán passzív főnemesek 

egy kivételével a képviselőházban sem szóltak hozzá a tárgyalásokhoz.2899 Miért vállaltak akkor 

mégis képviselőséget, ha nem szólaltak fel? Egyes esetekben felmerülhet a hivatalszerzés mint 

motiváció (gr. Berchtold Artúr képviselői mandátuma letételét követően, négy évvel később 

Nógrád megye főispánja lett, gr. Nopcsa Elek is előbb volt kormánypárti képviselő, mint hogy az 

operai és színházi kormánybiztosságot elnyerte volna). Többnyire azonban nem tudtunk pontos 

választ adni a kérdésre. Csak feltételezhetjük, hogy szerepet játszott az, hogy a főrendiház 

tagjaival szemben, akik a házelnök és a háznagy kivételével fizetésben vagy javadalmazásban 

nem részesültek, 2900 a képviselők nemzetközi viszonylatban is jelentős díjazással rendelkeztek. 

Gerő András megállapítása szerint „[a] képviselői díj […] – különösen 1893 után – önmagában 

sem megvetendő életnívót biztosított”, emellett „a gazdaságfejlődés felkínálta a lehetőséget, hogy 

képviselői helyzetét [minden honatya] saját gazdasági pozíciójának erősítésére használja fel”.2901  

 

A főrendiház nyilvános ülésein legaktívabb főrendek 

Megvizsgáltuk azon főrendiházi tagok csoportját is, akik 1865–1885 májusa, illetve 1885 

szeptembere–1918 ősze között a legaktívabbak voltak a főrendiház nyilvános ülésein. Azokat 

tekintettük „legaktívabbnak”, akik legalább egy országgyűlési ciklusban több mint tíz alkalommal 

vagy legalább két ciklusban minimum hat alkalommal érdemben hozzászóltak a tárgyalásokhoz. 

Szembetűnő az ilyen tagok alacsony száma. A főrendiház reformja előtti két évtized felszólalói 

között 53 ilyen személyt találtunk. A főrendiház átalakítása utáni évtizedekben a korábbinál 

kisebb aktivitás volt megfigyelhető: az 1885 ősze utáni 33 évben csak húsz a „legaktívabb” 

kategóriába sorolható főrend volt. 

Az 1865–1885 között legtöbbször felszólalók csaknem háromnegyede születési jogon volt tagja a 

főrendiháznak. Ezeknek az örökös tagoknak azonban majdnem 40%-a főispáni hivatalt is viselt, 

15%-a pedig zászlósúrként vagy koronaőrként méltóság alapján is tagja volt a főrendiháznak. A 

főispánok közül került ki a legaktívabb tagok több mint harmada. A főrendiházban legaktívabb 

főispánok több mint 70%-a örökös jogon is tagja volt a főrendiháznak. Ez azt jelenti, hogy a 

főnemesek aránya a főrendiház plenáris ülésein legaktívabb főispánok között lényegesen 

magasabb volt, mint az összes főispán között (1884-ben: egyharmad), vagyis a főispánok közül a 

főrendiházban inkább azok szólaltak fel, akik főnemesek voltak. A legtöbbször hozzászóló 

főrendek között a főrendiház teljes tagságán belüli arányukhoz képest némileg felülreprezentáltak 

voltak a római katolikus főpapok: csaknem minden tizedik „legaktívabb tag” tartozott sorukba. Az 

1885 előtt legtöbbször hozzászóló főrendiházi tagok között görög katolikus főpapot nem találunk 
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A kivétel, br. Nopcsa Elek hozzászólásai is arra korlátozódtak, hogy az Operaház és a Nemzeti Színház 

intendánsaként évről évre védekezett a költségvetési viták során a működését ért támadások ellen. Több cikluson 

keresztül nem a plénumon, hanem a bizottsági munkában, a vízügyi bizottság jegyzőjeként fejtett ki aktivitást gr. 

Karácsonyi Jenő. 
2900

 1885:7. tc. 15. §. 

Mikszáth Kálmán egy 1886-ban megjelent karcolata szerint a felsőház tagjainak fizetésben részesítése külföldi 

államokban sem volt elterjedt jelenség (a kivételek közé tartozott Portugália és Svájc – egyik sem állt 

túlnyomóan születési jogon tagokból). Mikszáth azt is megjegyezte, hogy Görögországban a szenátorok juttatása 

a képviselők fizetésének kétszerese, hozzáfűzve: „Nincs is ott aztán arra eset, hogy a szenátor képviselőnek 

kívánkozzék, mint nálunk.” Görögországban azonban az 1864. évi alkotmány megszüntette a szenátust. 

Mikszáth Kálmán: Képviselői napidíjak. In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 23. köt., i. m. 150.; 

Niederhauser E.: A dualista állam és a kelet-európai államtípusok, i. m. 150. (Vö.: „országgyűlés egyetlen 

kamarából áll 150 képviselővel, kiket az ország szótöbbség útján választ a 3 évig tartó parlamenti időszakra”. 

„Görögország” szócikk. In: Pallas nagylex. 11. köt., i. m. 175–196. [a kötet megjelenési éve: 1894.]) 
2901

 Gerő A.: Az elsöprő kisebbség, i. m. 164–165. 



566 

és ortodox főpapot is csak egyet, Miron Romanul (Román Miron) (1828–1898) nagyszebeni 

ortodox metropolitát. 

A főrendiház reformját követően csökkent nemcsak a tagok, hanem az ülések száma és átlagos 

hossza is, ami részben megmagyarázza a gyakran hozzászólók számának csökkenését. Mindezen 

a tényezők együttesen sem adnak azonban maradéktalan magyarázatot arra, hogy az 1885 utáni 

több mint harminc év folyamán miért esett vissza a kiemelkedően aktív tagok száma majdnem 

harmadára. Szembetűnő, hogy kevés új személy került be 1885 után a legaktívabbak csoportjába. 

A húsz fős csoportnak alig több mint fele volt olyan, aki 1885 előtt még nem tartozott a 

legaktívabb tagok közé (három örökös tag, két katolikus főpap, három protestáns egyházi vezető, 

három kinevezett tag). A főnemesség fiatalabb nemzedékének országgyűlési részvételre vágyó 

tagjai eleve inkább a képviselőházban kezdték pályájukat, aminek oka részben a cenzus 

bevezetése volt (sokan csak az apai örökség átvételét követően tudták realizálni főrendiházi 

tagsági jogukat).  

Az 1885–1918 között legtöbbször felszólaló főrendeknek több mint harmada örökös tag, mintegy 

negyede katolikus főpap, mintegy ötöde kinevezett tag, ugyanennyi protestáns egyházi vezető, 

huszada választott tag volt. Adataink alapján tehát a főrendiházi üléseken 1885 után a legtöbbször 

felszólalók 40%-a a főrendiház átalakításakor újonnan megjelent tagsági kategóriából (kinevezett, 

protestáns egyházfőnök) került ki. 1885 után a legaktívabb örökös tagok között egyaránt találunk 

a főrendiházban több évtizeden keresztül ciklusonként akár tíz-húsz esetben felszólaló 

főnemeseket (br. Prónay Dezső, gr. Zichy Antal, br. Vécsey József), a főrendiházi tárgyalásokba 

aktívabban csak az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásakor (gr. Esterházy Miklós Mór) 

vagy az 1910-es években (gr. Hadik János) ellenzékiként bekapcsolódó főrendet, valamint új, 

örökös tagsági jogban csak 1885 után részesült főnemest (br. Żeleński Róbert). A főrendiház 

ülésein 1885–1918 között öt legaktívabb katolikus főpap közül három az egyházpolitikai 

tárgyalások idején fejtett ki kiemelkedő aktivitást, ezzel szemben a három protestáns egyházi 

vezető közül csak Szász Károly dunamelléki református püspök esetében állapítható ez meg. 

A főrendiház reformja előtti évtizedekben a plénumon legtöbbször hozzászólók között találjuk a 

főrendiház elnökeit, alelnökeit és a jegyzői kar egyes tagjait. Ebben a korszakban a legaktívabbak 

több mint ötöde felszólalásai idején a főrendiház vezető tisztségviselője volt.2902 Két egymást 

erősítő tényező állhat ennek hátterében: ezeknek a főrendeknek főrendiházi aktivitása, az üléseken 

való megjelenési, felszólalási hajlandósága minden bizonnyal szerepet játszott abban, hogy ők 

kerültek kinevezésre az elnöki, alelnöki, illetve megválasztásra a jegyzői poszt(ok)ra, a posztjuk 

betöltése idején pedig hivatalból jelentős számú ülésen részt kellett venniük, ami alkalmat adott, 

sőt esetleg (a tagság nagy részének általános távolmaradása, passzivitása következtében) a 

főrendiház tekintélyének megóvása érdekében erkölcsi kötelességet is jelenthetett számukra a 

gyakori felszólalásokra. Azt, hogy a főrendiház tisztségviselői milyen témákban szólaltak fel, 

természetesen befolyásolták egyéni ismereteik, szaktudásuk, így Mailáth György főrendiházi 

elnök, országbíró és kúriai elnök a napirendhez legtöbbször törvénykezési kérdésekben szólt 

hozzá. 

1885 után a fent említett tendencia már kevésbé érvényesült, a főrendiház vezető tisztségviselői 

továbbra is hozzászóltak a főrendiházban tárgyalt kérdésekhez, de közülük egyedül br. 

Rudnyánszky József jegyző neve szerepel a legaktívabb tagoké között. Ekkor talán erősebben 

hatott az elnök (látszólagos) pártatlansága iránti elvárás, aminek eredményeképpen a hivatalban 

levő házelnökök ritkán szóltak hozzá a tárgy érdeméhez. Gr. Dessewffy Aurél példája 

alátámasztani látszik ezt: főrendiházi elnöksége idején, 1906–1910 között (nem elnöki 

                                                           
2902

 Az aktivitás számolásánál természetesen az elnöki, jegyzői hivatal betöltéséből eredő felszólalásokat nem 

vettük figyelembe. 



567 

minőségében) egyáltalán nem szólalt fel az üléseken, szemben az 1890-es években ciklusonkénti 

hét-tíz hozzászólásával és azzal, hogy a főrendiházi elnökségéről történt lemondását követően (a 

munkapárti kormányok főrendiházi ellenzékének tagjaként) az ülések egyik leggyakrabban 

felszólaló résztvevője volt. 

Szalai Miklós az alábbi módon határozta meg az 1867–1885 közötti főrendiház karakterét: „A 

főrendiház nemcsak szervezetében, hanem szellemét tekintve is idegen test volt az 1867 utáni 

Magyarország politikai rendszerében. A politikai elitet ugyanis belső ellentétei dacára is 

egyesítette a nemzeti liberalizmus ideológiája, a reformkor és a szabadságharc eszmei öröksége. 

[…] Ezzel szemben […] a főrendiház többségében azoknak az arisztokrata és főpapi köröknek a 

»rezervátuma« volt, akik ezen az eszmei örökségen kívül álltak, az 1848 előtti idők 

konzervatívjaiból és az ő leszármazottaikból, szellemi és politikai örököseiből.” Danielik János 

pristinai címzetes püspököt, gr. Apponyi Györgyöt és gr. Szécsen Antalt említi a régi főrendiház 

tipikus aktív tagjaiként, bár hozzáteszi, hogy „[t]ermészetesen ez nem jelenti, hogy a 

főrendiháznak ne lettek volna liberális beállítottságú tagjai is, így mindenekelőtt Andrássy 

Gyula”. 2903 Szalai megállapításait a nyilvános üléseken felszólalókra, illetve legaktívabb 

főrendekre vonatkozó kutatásunk részben igazolja. 1865–1885 között a felszólalók nagyobb 

hányada (az összes felszólaló 64%-a, legaktívabb tagok több mint 60%-a) főispáni tisztet be nem 

töltő arisztokrata vagy főpap volt.2904 A Szalai által emblematikusnak tekintett főrendek közül gr. 

Apponyi György (1808–1899) (aki 1861-ben a főrendiház elnöke volt) és gr. Szécsen Antal az 

1870-es évek közepéig a főrendiház legaktívabb tagjai közé tartoztak (a főrendiházi reform után 

már csak rövid időre – Apponyi 1885–1887 között, Szécsen az egyházpolitikai viták idején – 

aktivizálódtak). Danielik János (1817–1888) azonban mindössze egy alkalommal szólt hozzá a 

plénumon, a főrendiházi reform tárgyalása idején. Gr. Andrássy Gyula főrendiházi részvétele 

kevesebb mint egy évtizedet (1881–1890) ölelt fel, ekkor azonban, mint a főrendiházi reformjának 

tárgyalásakor láthattuk, döntő befolyása volt a ház állásfoglalására. 

Azt a kérdést, hogy a főrendiház a nemzeti liberalizmus ellenfeleinek gyűjtőhelye, illetve 

általában véve politikai „rezervátum” volt-e, segíthet megválaszolni a főrendiházi tagok 

pártszimpátiájának vizsgálata. Mivel, mint többször szó volt róla, a főrendiházban tartósan nem 

álltak fenn pártalakulatok, azon a főrendiház plénumán felszólaló főrendek párthovatartozását 

vizsgáltuk, akik képviselői mandátumot vállaltak. A képviselőként is szereplő legaktívabb 

főrendek vizsgálata egy másik történészi megállapítás faktografikus verifikálására is lehetőséget 

ad. Szabó Dániel az arisztokráciának az 1905–1906-os politikai válság idején megfigyelhető 

aktivizálódása, pontosabban azon jelenség kapcsán, hogy ekkor „szinte valamennyi párt újonnan 

belépő kültagjai között találkozunk egy sor »csak« főrendiházi tag arisztokratával”, rámutatott, 

hogy általában véve „[m]agán [a főrendiházi] üléseken tulajdonképpen csak ők és a 

képviselőházból kimaradók szerepelnek aktívan és karakterisztikusan”.2905 Saját kutatásaink 

részben megerősítik az összefüggést a főnemesek képviselői mandátum-vállalása és főrendiházi 

aktivitása között. Az 1865 és 1885 között a főrendiházban legaktívabb mintegy félszáz 

főrendiházi tagnak valamivel kevesebb mint fele, 22 főrend foglalt helyet politikai pályafutása 

során a képviselőházban is. Közülük 19 születési jogon vagy születési jogon is tagja volt a 

főrendiháznak. Az 1865 utáni két évtizedben legaktívabb örökös tagoknak valamivel kevesebb, 

mint feléről állapítottuk meg, hogy pályája során képviselői mandátumot vállalt. Hozzá kell ehhez 
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azonban tenni, hogy a többiek esetében nem zárható ki, hogy a képviselőházi pártok klubjaihoz 

kültagjaként csatlakoztak. A pártokhoz kültagként csatlakozás a forrásadottságok következtében 

nehezen megállapítható,2906 a később az országgyűlési almanachokban megjelent életrajzokban 

pedig nem történik erre utalás (ami összefügghet a főrendiház „pártok felettiségre” vonatkozó 

elképzeléssel).2907 Az 1885 és 1918 közötti időszakról is megállapítható, hogy a legaktívabb 

főrendiházi tagoknak valamivel több mint fele képviselőként is működött. Ekkor azonban a 

legaktívabb örökös tagok közül (hét főrend) gr. Esterházy Miklós Móric kivételével már 

valamennyien (!) országgyűlési képviselők is voltak. Esterházy pedig, mint ismeretes, szintén 

erősen kötődött a pártpolitikához, amennyiben a Néppárt egyik alapítója, szervezője és vezetője 

volt. 1895 márciusában tagadta, hogy az ellenzéki mozgalom politikai horderejét csökkentené, 

hogy élén főrendiházi tagok, nem pedig képviselők állnak: „Én büszke vagyok arra, hogy politikai 

jogaimat ezen ország minden polgárával egyformán gyakorolhatom. (Helyeslés jobbfelől.) […] Én 

nem ismerhetem el azt, hogy azért, mert örök címen, hagyomány útján, politikai jogaimat talán 

régebben gyakorolhatom, ezen jogaim ezért gyöngébbek lennének. 2908 1896-ban azonban, gr. 

Zichy Nándorhoz hasonlóan ő is képviselőjelöltként lépett fel.2909 Igaz, a későbbiek folyamán 

szakított a Néppárttal, de főrendiházi aktivitása az ezt megelőző időszakra esett. Miután 

megállapítottuk, hogy a főrendiház legaktívabb tagjai között igen magas volt azok aránya, akik 

főrendiházi tagsági joguk gyakorlása előtt vagy után országgyűlési képviselők voltak, nézzük meg 

ennek a csoportnak a tagsági jog és a politikai színezet szerinti összetételét. Ezen képviselők kb. 

háromnegyede az örökös tagok közül került ki, 1885 előtt ezek negyede főispán is, 1885 után 

harmada kinevezett tag is volt. A főrendiházi reform előtti évtizedekben egy ortodox főpap 

(Miron Romanul), 1885–1918 között két protestáns egyházi vezető (br. Prónay Dezső, Szász 

Károly) volt még megtalálható a törvényhozásban képviselőként is részt vevő legaktívabb 

főrendiházi tagok között. Mind a főrendiház reformja előtti, mind az azutáni időszakban azok a 

főrendek voltak a legtöbben, akik a képviselői pályájuk befejeződése után váltak a főrendiház 

sokszor felszólaló tagjaivá (1885 előtt: 27 főrendből 12, 1885 után: 11 főrendből 7). Közöttük 

főispánt, szenior politikusokat és a képviselőház nyújtotta pártkeretekben helyüket nem találókat 

egyaránt találunk. Az 1885 előtti és utáni korszakban egyaránt megfigyelhető, hogy a 

képviselőként is szereplő legaktívabb főrendek mintegy harmada (9, illetve 4 személy) a 

főrendiházi aktivitását megelőző és azt követő években is vállalt képviselői mandátumot. Ebbe a 

csoportba többnyire ismert politikusok tartoztak: gr. Apponyi György és Albert, gr. Hadik János, 

br. Prónay Dezső, gr. Szapáry Gyula, Tisza Lajos, gr. Zichy Nándor. Közülük egyesek a 

főrendiházi tagsági jogot arra használták, hogy átmenetileg, két képviselőség között, a 

pártkereteken kívül állva is részt vegyenek a törvényhozásban, illetve a politikai életben. Ezek a 

főrendek, amikor pártkeretek között politizáltak, többségükben konzervatív és/vagy mérsékelt (a 

67-es alapot elfogadó) ellenzékiek voltak. Nem tekinthetjük azonban a főrendiházi tagsági jog 

gyakorlását a képviselőházi ellenzéki pártpolitizálásban elszenvedett kudarc esetére szolgáló 

szereplési pótléknak Tisza Lajos esetében. A kormánypárti Tisza Lajos Bihar megyei főispánsága 

idején volt a főrendiház aktív tagja (grófként már nem). Főispánként nem vállalhatott 

mandátumot, a kormány(párt) támogatójaként törvényhozásbeli működését csak a főrendiházban 
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fejthette ki. Amikor már lehetősége nyílt a törvényhozás két háza közötti választásra, a 

képviselőházat részesítette előnyben: 1883-ban elnyert örökös főrendiházi tagsági jogát sohasem 

gyakorolta (noha 1885-ben a cenzust teljesíteni tudta volna), 1872-től 1898-ban bekövetkezett 

haláláig mindvégig képviselő volt. Részben hasonló a helyzet gr. Andrássy Aladár és Manó (gr. 

Andrássy Gyula miniszterelnök fivérei), valamint gr. Gyürky Ábrahám esetében. A két Andrássy 

főispánsága alatt, illetve közvetlenül azt követően, az 1870-es évek közepéig tartozott a 

legtöbbször felszólaló tagok közé. Azután, hogy szabadelvű párti képviselők lettek (Manó 1881-

től, Aladár csak 1901-től), többé már nem tértek vissza a főrendiházba. Gyürky Ábrahám szintén 

1872–1875 között, főispánsága első éveiben volt a főrendiházban különösen aktív. A 

főispánságról való lemondása után, 1890-től kormánypárti képviselő lett, de az egyházpolitikai 

viták idején, mivel csak a kényszerbeni polgári házasságot tartotta elfogadhatónak, kilépett a 

Szabadelvű Pártból. A későbbiek folyamán újra csatlakozott a kormánypárthoz, de mandátumot 

1896-ban már nem kapott. Ekkor – és itt pályája már a másik csoporttal mutat hasonlóságot – 

visszatért a főrendiházba, de csak átmenetileg tudta újra gyakorolni örökös tagsági jogát, mert 

vagyoni okból hamarosan részvétele szüneteltetésére kényszerül.2910 Br. ’Sennyey Pál 

törvényhozásbeli pályafutása szintén a főrendiházban kezdődött és – anélkül, hogy a legtöbbször 

hozzászólók közé került volna – ismét ott is fejeződött be. Miután 1867-ben lemondott a 

főrendiházi elnökségről, aktívan bekapcsolódott a házban folyó tárgyalásokba, különösen a 

pénzügyi kérdések vitájába. 1872-től azonban a képviselőházba tette át működését, kezdetben a 

Deák-párt keretei között, majd 1875-ben saját pártot alapítva (Jobboldali Ellenzék), később a 

Mérsékelt Ellenzék keretei között. Miután utóbbival szakított és 1884-ben visszatért a 

főrendiházba, jelentősebb politikai aktivitást már nem fejtett ki, ugyanis hamarosan a ház elnöke 

lett, és mint ilyen az üléseken egyéni véleményének nyilvánítását mellőzte. A főrendiházban 

különösen aktív és pályájuk valamely szakaszában a képviselőházban is helyet foglaló főrendiházi 

tagok tehát két csoportba sorolhatóak. Az egyik csoport, amelybe főnemesi ranggal rendelkező 

főispánok tartoztak, nem illethető a konzervatív jelzővel és számukra nem rezervátum volt a 

főrendiház. A másik, népesebb csoport tagjai számára a képviselőházi politizálásból kiszorulás 

vagy kivonulás vezetett a főrendiházba való visszatéréshez (esetenként anélkül, hogy ott újra 

politikai aktivitást fejtettek, fejthettek volna ki). Ők azok, akiknek egy részére valóban illik Szalai 

Miklós jellemzése. Itt említjük meg, hogy a képviselőként is szereplő legaktívabb főrendiházi 

tagok pártmegoszlása lényegesen különbözött a képviselőházban általánostól. Körükben ugyanis 

csaknem azonos arányban voltak a kormánypártban és a mérsékelt ellenzék sorában működő 

honatyák. A leggyakoribb az volt, hogy egyetlen személy képviselői pályája során a mérsékelt 

ellenzéknek (1885 előtt az esetek felében, 1885 után az esetek harmadában valamely konzervatív 

árnyalatnak) és a kormánypártnak is képviselője volt. Csak két függetlenségi képviselő (gr. 

Apponyi Albert, br. Prónay Dezső) volt a legaktívabb főrendek sorában. A fenti adatok amellett, 

hogy adalékot szolgáltatnak a főrendiház politikai karakterének megismeréséhez, természetesen 

nem alkalmasak általánosításra, hiszen a képviselőséget (esetleg éppen a konzervatív pártalakulat 

hiánya miatt) nem vállaló főrendiházi tagok ideológiai vonzalmairól nem árulnak el semmit. 

Annak megismeréséhez egy a főrendiházi felszólalások tartalmi elemzésére kiterjedő, nagyobb 

volumenű későbbi vizsgálat vihet majd közelebb. 

 

Az üléseken felszólalók számának alakulása 1865 és 1918 között 

A főrendek felszólásainak száma alapján, a hozzászólások tartalmának ismerete nélkül 

természetesen csak korlátozottan tudjuk megismerni a plénumon folyó munkát. Felidézzük itt gr. 

Andrássy Gyula felfogását, mely szerint a főrendiház súlyát, tevékenységének jelentőségét nem az 
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intézmény permanens aktivitása, hanem az adja, hogy igazán fontos kérdésekben érett 

megfontolásra képes, a nemzet sorsát meghatározó törvényjavaslatokról mintegy esküdtszékként 

ítél. Andrássy felfogását követve érdemes megnézni, hogy a főrendiház tagjai számára melyek 

voltak azok időszakok, amikor a legtöbb felszólalás történt.2911  

Az 1865–1884 közötti időszakban, miközben a főrendiház meghívót kapott tagjainak száma 

esetenként meghaladta a 800 főt, az egy-egy országgyűlés alatt a nyilvános üléseken érdemben 

hozzászóló főrendek száma általában 50–60 fő körül mozgott. Kiemelkedik az 1865–1868. évi 

országgyűlés, amikor a felszólalók száma megközelítette a százat. Ezt a főrendiház 

viszonylatában magas számot egyrészt az országgyűlés esetén a későbbi válaszfelirati vitáknál 

jóval élénkebb tárgyalásokkal magyarázzuk.2912 Emellett szerepet játszhatott, hogy kiemelt 

horderejű törvényjavaslatok (pl. a kiegyezési, a nemzetiségi) kerültek napirendre. A másik véglet 

1878–1881 volt, amikor a plénumon aktív tagok száma ennek fele volt.2913 Ez utóbbi jelenség 

kapcsán felmerülhet, hogy az talán a mérsékelt ellenzéki főnemeseknek az Egyesült Ellenzék 

megalakulását követő képviselőházba áramlásával magyarázható, ugyanis leginkább a születési 

jogon tag főrendiházi tagok száma csökkent az előző ciklushoz képest. A feltételezést azonban a 

részletes vizsgálat nem igazolta, ugyanis az 1875–1878 között felszólaló, de a következő 

országgyűlés alatt a főrendiházban nem aktív negyedszáz főnemes között csak négy képviselőt, 

köztük pedig egyetlen Egyesült Ellenzékhez tartozót találunk.2914 

A születési jogon tag főrendek aránya ciklustól függően 69% (64 fő, 1865–1868) és 79% (48 fő, 

1875–1878) között változott. A felszólaló főispánok arányában a legnagyobb eltérés a 

százalékpontokat tekintve jóval nagyobb volt az örökös tagok esetében tapasztaltnál (19% 1881–

1884-ben, 49% 1869–1872-ben), a személyek számát tekintve azonban csaknem azonos mértékű 

volt a két szélső érték közötti különbség, mint a főispánoknál (10 örökös tag hozzászóló 1881–

1884-ben, 27 hozzászóló 1869–1872-ben). Az egyházi tagok részesedése az aktívak csoportjában 

1884 előtt 7% (5 fő, 1872–1875) és 22% (20 fő, 1865–1868) között mozgott. Az 1865–1868-as 

országgyűlés idején 14 római katolikus, két görög katolikus főpap is felszólalt, az utóbbiak a 

későbbiek folyamán általában passzívak voltak. A három ortodox egyházi vezető hozzászólása 

egy országgyűlés folyamán is rendkívüli volt, ugyanis sorukból országgyűlésenként általában 

legfeljebb egy-két hozzászóló volt. Mi lehetett az oka a nagymértékű aktivitásnak? Egyrészt az, 

hogy viszonylag nagy számban kerületek napirendre az egyházakat, felekezeteket, 

tevékenységüket közvetlenül érintő tárgyak (a bevett vallásfelekezetek viszonosságáról, a szerb és 

a román ortodox egyház egyenrangúságát és autonómiáját kimondó, valamint a népiskolai 

törvényjavaslat). 1868-ban a görög katolikus és az ortodox egyházi vezetőket a nemzetiségi 

törvényjavaslat is hozzászólásra késztette. Iosif Pop Silaghi (Pap-Szilágyi József) (1813–1873) 

nagyváradi görög katolikus püspök módosításokkal kész volt elfogadni a javaslatot, Maširević 

metropolita általánosságban is elvetette.2915 Másrészt azonban a főpapok a felekezeteket 

közvetlenül nem érintő kérdésekben is aktívabbak voltak, mint a későbbiek folyamán, így a 

válaszfelirati vitában a katolikus püspökök nagy számban szólaltak fel az ókonzervatív javaslatok 

mellett, a képviselőházi feliratokhoz csatlakozni kívánó br. Wenckheim Béla vezette liberális 

főrendekkel szemben, akik végül is többséget alkottak. Megjegyezzük, hogy bár 1881–1884 

között ismét megnőtt a római katolikus főpapok aktivitása az üléseken, de ez csak mérsékelt 
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 A kiemelten fontos témákat a név szerinti szavazások vizsgálata révén próbáljuk meghatározni. 
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 A válaszfelirati vita során el is hangzott, hogy „minden polgárnak joga vagyon − és hozzá teszem, 

kötelessége is − jelen tárgyhoz szólni”. Jekelfalussy Vince székesfehérvári püspök beszéde. FN 1865−1868. 1. 

köt. 1866. dec. 19. (22. ülés) 141. 
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 A főrendek lanyhább részvételét mutatja az is, hogy ebben a ciklusban név szerinti szavazásra nem került 

sor. 
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 További hét 1875–1878 között felszólaló, de a későbbiekben nem aktív örökös tag 1882 előtt elhalálozott. 
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növekedés volt. Ezt mutatja, hogy az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat 

tárgyalásához 1883 végén, 1884 elején a püspöki karnak csak a máskor is legaktívabb három tagja 

(Haynald Lajos, Samassa József, Schlauch Lőrinc) szólt hozzá. 

Adataink szerint tartós aktivitást a főrendiház tagjainak csekély töredéke fejtett ki. A 

tanácskozásokban leginkább aktív (egy-egy ciklus alatt legalább tíz alkalommal érdemben 

hozzászóló) tagok száma országgyűlésenként sohasem haladta meg a 25 főt, és többnyire inkább a 

tízhez, mint a húszhoz közelített. Felmerül a kérdés: Tisza Kálmán miniszterelnök a főrendiházi 

vitában tett azon megállapítása, miszerint 1885 előtt „a jogosult tagok közül olyanok, akik 3,000 

frt censussal nem bírnak és folytonosan részt vettek a ház tanácskozásaiban, nagyon sokat 

mondok, ha húszan voltak”, megfelelt-e a tényeknek, vagy inkább szónoki túlzásnak volt-e 

tekinthető.2916 A legaktívabb tagok között az örökös tagok aránya megközelítette–meghaladta a 

kétharmadot. Ez ciklusonként mindössze nyolc-tizenhét örökös tagot jelentett, vagyis Tisza 

valóban „sokat mondott”, amikor húsz a cenzust teljesíteni képtelen tartósan aktív főnemesről 

beszélt. Az 1885 előtti korszakban az 1869–1872. és az 1872–1875. évi országgyűlésen voltak a 

felszólaló örökös tagok a legaktívabbak, ebben a két ciklusban ugyanis csaknem harmaduk 

legalább tíz esetben felszólalt.  

A legaktívabb tagok között a főispánok aránya egyhatod (1875–1878) és fél (1865–1868) közötti 

volt. Figyelemre méltó, hogy a kiegyezési törvényjavaslat tárgyalásakor, illetve az azt követő 

törvényhozási időszakban voltak a legaktívabbak között a legnagyobb arányban főispánok. 

Köztük több későbbi kormánytagot (gr. Szapáry Gyula, Tisza Lajos, br. Wenckheim Béla) és 

főrendiházi elnököt (Szőgyény-Marich László, br. Vay Miklós) találunk. A főispánok 1872–1875 

és 1881–1884 között is arányaiban jelentős aktivitást fejtettek ki (az ekkor felszólaló főispánok 

csaknem harmada a legaktívabb tagok kategóriájába sorolható). Az átlagon felüli számban 

hozzászóló tagok között csak mutatóban találunk néhány római katolikus főpapot és egyetlen 

alkalommal egy ortodox metropolitát.2917  

A főrendiház reformját követően (az 1905–1906. és az 1910–1918. évi országgyűlést most 

figyelmen kívül hagyva) ciklusonként 40–50 fő körüli volt a plénumon hozzászólók száma. A 

hozzászólók abszolút száma a korábbiakhoz képest valamelyest csökkent, azonban ezzel 

egyidejűleg két a vizsgálat szempontjából fontos változás történt: a tagság összlétszáma kb. felére, 

350 körülire csökkent, és 1887-től az addigi három éves helyett ötéves ciklus került bevezetésre. 

Bár az öt naptári évet az 1887 utáni országgyűlések az 1887–1892. évi és az 1910-ben kezdődött, 

az 1915:4. tc. által meghosszabbított országgyűlés kivételével nem töltötték ki, az 1905-ben 

összehívott és a következő évben feloszlatott országgyűlés kivételével a korábbi, három naptári év 

időtartamú ciklusoknál mégis hosszabb időszakokat öleltek fel (1865–1887 között az 

országgyűlések 1865–1868 kivételével kitöltötték a három naptári évet).2918 Tekintettel arra, hogy 

a tagság összlétszáma a főrendiház átalakításakor nagyobb arányban csökkent, mint amekkora 

arányban az országgyűlések hossza nőtt, megállapítható, hogy 1885 után a főrendiház a 

korábbinál arányaiban aktívabb tagsággal rendelkezett. 1887 után a naptári évek számát tekintve 

nagyjából egyforma hosszú országgyűlések között ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoztak a 

hozzászólók számában. A ténylegesen időtartamukat tekintve hasonló hosszúságú országgyűlések 

között is jelentős különbség mutatkozott a hozzászólások számában, így az 1892–1896. évi 

országgyűlés alatt 63, míg 1901–1905 között csak 25 főrend szólalt fel. Az örökös tagok aránya a 

felszólalók között az 1884 előttinél valamivel kisebb szóródást mutatott, 38% (24 fő, 1892–1896) 

és 45% (5 fő, 1905–1906; 40 fő, 1910–1918) között változott. Szembetűnő, hogy arányaiban az 
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 Az 1881–1884. évi országgyűlés idején Román Miron (Miron Romanul) román ortodox metropolita a 
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örökös tagok aktivitása az 1905–1906. évi alkotmányos válság, illetve a világháború éveiben volt 

a legmagasabb. 

 

Az élethossziglan kinevezett és a választott tagok felszólalásainak időbeli dinamikája 

Az élethossziglan kinevezett tagok aránya a hozzászólók között 1906–1910 között, vagyis a 

koalíciós kormányzás időszakában volt a legalacsonyabb (17%: 9 fő). Ennek talán az a 

magyarázata, hogy a tagság ezen csoportja döntő többségében az előző, szabadelvű párti 

kormányok által kinevezett személyekből állt. Az 1901–1905. évi országgyűlés idején viszont a 

kinevezett tagok különösen aktívak voltak (32%: 8 fő, amely megközelítette az ekkor hozzászóló 

örökös tagokét). Feltételezésünket, miszerint a képviselőházi nagy obstrukció időszakában az 

élethossziglan kinevezett tagok a főrendiházban a Tisza-kormány politikájának aktív 

védelmezőként léptek fel, a felszólalások egyenkénti vizsgálata csak kevéssé igazolta. Mindössze 

gr. Keglevich Istvánról volt ugyanis megállapítható ez. Keglevich 1904-ben az indemnitás 

tárgyalásakor, majd a költségvetés vitában, a következő év elején az országgyűlés feloszlatásának 

bejelentésekor is a Tisza-kormány politikája támogatójaként lépett fel. Keglevichen kívül az 

1901–1905 közötti időszakban, de még a Széll-kormány alatt még egy kinevezett tag szerepelt 

következetesen a kormány politikai támogatójaként. Ernuszt Kelemen, aki 1900 őszétől a 

főrendiház egyik alelnöke volt, 1901 decemberében az indemnitás tárgyalásakor, miután gr. Zichy 

Nándor kijelentette, hogy a kormánnyal szembeni bizalmatlansága miatt nem szavazza meg a 

javaslatot, kifejezte Zichy eljárásával szemben egyet nem értését, valamint a kormány iránti 

bizalmát. Mint Zichy beszédében maga is elismerte, nem volt várható, hogy a főrendek többsége 

mellé áll, így Ernuszt fellépésének nem volt ügydöntő hatása.2919 Ernuszt a közjogi bizottság 

elnökeként szólalt fel (az álláspontja kisebbségi voltát ismét csak nyíltan elismerő gr. Zichy 

Nándorral vitatkozva) a megyék pénztári és számvevőségi ellenőrzésének kormányfelügyelet alá 

helyezését célzó,2920 valamint a br. Bánffy Dezső által nemzeti szempontból támadott útlevélügyi 

törvényjavaslat mellett.2921  

Az 1901–1905. évi ciklusban a többi kinevezett tag felszólalására is többnyire még a Széll-kabinet 

idején került sor.2922 Kautz Gyula 1901-ben a válaszfelirati vitában gazdasági kérdéseket 

fejtegetett. A közgazdász, aki az előző évben távozott a Monarchia jegybankjának éléről, a 

szerződéses vámpolitika mellett foglalt állást, óvatosságra intette a kormányt a befektetések terén, 

továbbá gr. Zichy Nándor egyházpolitikai és liberalizmus-felfogásával vitatkozott.2923 Több 
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kinevezett tag szakkérdésekben 1902-ben a költségvetési vita során mondott beszédet (Szabó 

Jenő, a közlekedés- és közmunkaügyi minisztérium nyugalmazott osztálytanácsosa a tényleges 

gazdasági paritás alapján álló közös vámterület szükségessége mellett szólalt fel,  2924 a nem sokkal 

korábban taggá kinevezett Müller Kálmán, aki az Országos Közegészségügyi Tanács elnöke volt, 

valamint Korányi Frigyes az egészségügy helyzetét elemezte),2925 Gyulai Pál egy mentelmi 

ügyben foglalt állást.2926 

 1885 előtt országgyűlésenként kettő (1869–1872. évi országgyűlés) és hat között változott 

a későbbi választott tagok közül hozzászólók száma, 1875-től ez utóbbi létszám állandósult a 

főrendiház reformjáig. 1887-től a századfordulóig országgyűlésenként három-négy választott tag 

szólalt fel, esetükben az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása az 1890-es években nem 

eredményezett kiugró aktivitást. Azt követően már általában csak egy-egy felszólaló volt. Kivételt 

képezett az 1906–1910 közötti időszak, amikor br. Kemény Kálmán (aki ebben az időszakban 

alelnök is volt), br. Rudnyánszky József (jegyző, majd háznagy is), valamint őrgr. Pallavicini Ede. 

A hozzászóló választott tagok többsége csak néhány alkalommal szólalt meg. Egy-egy 

országgyűlés alatt nagyobb számú2927 a tárgyalás meritumára vonatkozó, terjedelmesebb 

hozzászólásra mindössze négy főrend vállalkozott. Közülük Pallavicini Ede, Kálnoky Dénes és 

Pongrácz Emil csak az 1870-es és 1880-as években volt kiemelkedően aktív az üléseken. A 

fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az 1885-ban élethossziglani tagságra választott tagok 

csoportja főrendiházi aktivitásának csúcsidőszaka a megválasztásuk előtti évtizedre esett. 

 

A katolikus és ortodox főpapok aktivitása a főrendiház nyilvános ülésein 

A katolikus és ortodox főpapság együttesen a hozzászólók legalább negyedét (10 fő, 1887–1892), 

legfeljebb tizedét (egy fő, 1905–1906) tették ki. A katolikus püspökök főrendiházi aktivitásának 

csúcsa az 1887–1896 közötti időszakra, vagyis az egyházpolitikai viták idejére esett. A főrendiház 

reformja előtti két évtizedben az 1865−1868. évi országgyűlés volt a legaktívabb időszakuk. A 

főpapság a későbbi időszakhoz képest szokatlanul nagy aktivitását az 1865−1869. évi 

országgyűlés idején mutatja, hogy a görög katolikus püspökök közül Iosif Pop Silaghit (Pap-

Szilágyi Józsefet) (1813–1873) még hiányos magyar nyelvtudása sem tartotta vissza a 

felszólalástól.2928 A nagyváradi püspök később pedig a kiegyezési törvényjavaslathoz, a 

képviselőház újoncozási határozatának tárgyalásához is hozzászólt. Az 1885 előtti korszakból 

kiemelkedik még az 1881–1884. évi országgyűlés, amikor feltehetően szintén az egyházpolitikai 

témájú törvényjavaslat (az izraelita-keresztény polgári házasságra vonatkozó) volt az, ami 

aktivizálta a főpapokat. Ha a hozzászólók és a hozzászólások számát együttesen vizsgáljuk, 

vagyis a hozzászólókat a hozzászólások száma szerint súlyozzuk, látjuk, hogy az 1881–1884 

közötti időszakban megoszlásukban koncentráltabbak voltak a felszólalások (kevesebb szónok 

többször szólalt fel), mint az 1860-as években, ami nemcsak a prelátus tagoknak a főrendiházi 

reform előtti nagyobb számával lehet összefüggésben, hanem a püspöki karnak 1894–1895-ben a 

felszólalások megszervezésében tanúsított magatartásával is.2929 Az egyházpolitikai törvényhozás 

végével és az általa keltett politikai viharok elültével erőteljesen csökkent, 1901–1905 között 
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mindössze három katolikus főpap szólalt fel a nyilvános üléseken, és közülük csak Császka 

György (1826–1904) kalocsai érsek szólt hozzá a tárgyaláshoz egy-két alkalomnál többször. Az 

alacsony részvételhez hozzájárulhatott, hogy a képviselőházi obstrukciók következtében a 

főrendiház ritkábban ülésezett, mint más időszakokban. 1906 után csaknem háromszorosára 

emelkedett a hozzászólók száma, ami azonban a főrendiházban elfoglalt helyekhez képest még 

mindig nagyon alacsony volt, és továbbra sem volt jellemző, hogy egy-egy főpapok számos 

alkalommal, rendszeresen hozzászólt volna az üléseken. 1910–1918 között a felszólaló katolikus 

egyháziak száma elérte az egy tucatot, és ami még inkább tükrözi az aktivitás megélénkülését, 

megnőtt a több (hat-tíz) alkalommal is hozzászóló püspökök száma. A katolikus püspöki karból a 

mindenkori hercegprímáson kívül Haynald Lajos (1816–1891) erdélyi püspök, 1867-től kalocsai 

érsek, Császka György (1826–1904) szepesi püspök, majd (1891-től) Haynald utóda a kalocsai 

érsekségben, Schlauch Lőrinc (1824–1902) szepesi püspök szólalt fel legtöbb alkalommal. Ipolyi 

Arnold (1823–1886) (1871-től besztercebányai, 1886-ban nagyváradi püspök), Dessewffy Sándor 

(1834–1907) (1890-től csanádi püspök), gr. Mailáth Gusztáv (1864–1940) (1891-től 

gyulafehérvári püspök), Schuster Konstantin (1817–1899) (1887-től kassai, majd 1896-től váci 

püspök), valamint Városy Gyula (1846–1910) (1905-től kalocsai érsek) is több alkalommal 

felszólalt a nyilvános üléseken. 

 A katolikus egyházi vezetők a főrendiház tárgyalásaihoz alapvetően egyházügyi és 

oktatásügyi kérdésekben, ezzel kapcsolatos pénzügyek (lelkészek fizetése, segélyezése, 

mentességei, a tanulmányi és a vallásalapok) és jogi ügyek (pl. a büntetető törvénykönyv 

tárgyalása) kapcsán szóltak hozzá.2930 Az oktatásügyi érdeklődés érthető, tekintetbe véve, hogy 

egyházak a közoktatásban komoly szerepet töltöttek be, az 1867 utáni törvények meghagyták az 

egyházi iskolákat addigi fenntartóik kezén, olyan módon, hogy működtetésükhöz költségvetési 

támogatást kaptak és állami tanfelügyelet alatt álltak.2931 Az 1865−1869. évi országgyűlésen 

azonban viszonylag nagy számban szóltak hozzá az egyházak, felekezetek helyzetét nem vagy 

csak közvetve érintő közjogi kérdésekhez is (válaszfelirati vita, a kiegyezési, nemzetiségi 

törvényjavaslat tárgyalása). A katolikus főpapság különösen a válaszfelirati vitában volt aktív. 

Valamennyi felszólaló prelátus az ókonzervatív oldalról benyújtott, aulikus szellemű és az 

alkotmányos parlamentarizmus bevezetését halogatni igyekvő javaslatokat támogatta, a 

főrendiház külön felirata mellett, illetve a képviselőházi feliratok elfogadása ellen szólalt fel. A 

hozzászólók sorában egyaránt megtaláljuk az 1849-ben Haynau által internáltatott, a szepesi 

püspökségről lemondásra kényszerített (1866 végén székesfehérvári püspökké kinevezett, 1870-

ben az I. Vatikáni Zsinaton a pápai primátust és tévedhetetlenséget a magyar püspökök közül 

egyedüliként megszavazó) Jekelfalussy Vincét és találunk a Haynau uralma idején, illetve a Bach-

korszakban püspökséget nyert főpapokat is. Megjegyezzük, hogy utóbbiak (Bartakovics Béla egri 

érsek, Peitler Antal váci püspök, Ranolder János veszprémi püspök, Scitovszky János esztergomi 

érsek, Simor János győri püspök, majd 1867 elejétől esztergomi érsek) Adrányi Gábor jellemzése 

szerint valamennyien „hazafias”, „magyar szellemű” tevékenységet fejtettek ki az 1850-es 

években is. Scitovszky János (1785–1866) hercegprímás politikai nézeteit jellemzi, hogy az 1850-

ben az 1847-es alkotmány visszaállítását kérő emlékirat aláírói között szerepelt.2932 Az 1866-ban 

felszólaló katolikus főpapok a képviselőház feliratait (amelyeket végül a főrendiház többsége 

elfogadott) az uralkodóval szemben nem elég lojálisnak, Ferenc József politikai gesztusait nem 

eléggé értékelőnek, „ridegnek”, némely tekintetben, pl. az 1848-as törvények visszaállítására 

vonatkozó követeléseiben túlzónak tartották. Miután az uralkodó elkötelezte magát a Deák Ferenc 
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által képviselt kiegyezési politika mellett, a püspöki kar is támogatta azt, Simor János (1813–

1891) hercegprímás 1867-ben a közösügyi törvényjavaslatot mint Magyarország alkotmányos 

önállóságának és integritásának biztosítására alkalmas rendezést támogatta, „a Monarchia népeit 

közös védelemre egyesítő” Pragmatica sanctiót, a „gondviselés művének és áldásának” nevezte, a 

javaslatra Isten áldását kérte.2933 Simor a nemzetiségi törvényt viszont feleslegesnek tartotta. Azt 

hangoztatta, hogy „a nem-magyar népfajok léte s állapotja hazánkban tanúsítja, hogy ily 

biztosításra nincsen szükségök”. 2934 

 A kiegyezési törvényhozás lezárulását követően ritkábban fordult elő, hogy a főpapok az 

egyházat, annak tevékenységét nem érintő tárgyakhoz is hozzászóltak.2935 Haynald Lajos kalocsai 

érsek 1873-ban (az érseksége területén található) Baja város törvényhatósági jogának megadását 

javasolta a jogügyi bizottság álláspontjával szembehelyezkedve.2936 Ipolyi Arnold besztercebányai 

püspök felszólalásai témaválasztásában megfigyelhető tudományos tevékenységének hatása: 

1878-ban a büntető törvénykönyv tárgyalásakor a talált műkincsek témájához, 1884-ben a szerzői 

jogvédelemről szóló törvényjavaslathoz és az állandó Országház építésének kérdéséhez szólt 

hozzá.2937 Samassa József egri érsek több esetben is felszólalt az egyházat közvetlenül nem érintő 

kérdésekben, így 1896-ban a választási bíráskodásról szóló törvényjavaslat általános vitájában 

támogatóan,2938 1889-ben pedig a költségvetési vita ürügyén a világszintű társadalmi, gazdasági 

problémákról és a vallás ezek megoldásában való szerepéről elmélkedett („társadalmi feladatok 

megoldására nem elég az ész, szív is kell hozzá és meleg részvét az emberiség egy részének 

szenvedése iránt.”)2939   A főrendiházban a reform előtt és után is jelentős mértékű 

aktivitást fejtett ki a főrendiházban Schlauch Lőrinc (1824–1902) ekkor már nagyváradi püspök. 

A főpapnak (aki 1893-ban bíborosi rangot nyert) a püspöki karon belüli kiemelkedő szerepét 

jelezte, hogy több ízben (a hercegprímás, illetőleg az utána rangban következő kalocsai érsek 

helyett) a főrendiház nevében ő köszöntötte a főrendiház elnököt kinevezésekor. 1879–1895 

között az állami költségvetési, indemnitási vitákban számos esetben felszólalt, több esetben 

hangsúlyozta, hogy a püspöki kar nevében beszél. Így volt ez 1892 nyarán is, amikor a 

költségvetési vitában impozáns beszédben támogatta Vaszary Kolos hercegprímásnak a 1868:53. 

tc.-nek a vegyes házasságban született gyermekek vallására vonatkozó 12. §-a szövegének vagy 

értelmezésének megváltoztatására vonatkozó javaslatát.2940 Az 1893. májusi költségvetési vitában 

szintén egyedüliként szólalt fel a katolikus klérusból. Gr. Dessewffy Auréllal szemben, 

püspöktársaival együtt megszavazta a költségvetést, de elítélte a kormány egyházpolitikai 

programját.2941 1894-ben első szónokként szólt hozzá a polgári házassági törvényjavaslathoz, a 

vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat vitájában 1894 októberében és 1895 

márciusában többször is hozzászólt, ő volt az egyházi ellenállás vezetője,2942 a gyermekek 

                                                           
2933

 FN 1865–1868. 1. köt. 1867. ápr. 3. (40. ülés) 206–207. 
2934

 FN 1865–1868. 1. köt. 1868. dec. 4. (129. ülés) 583–584. 
2935

 Maga Simor prímás is csak 1883–1884-ben, az izraelita-keresztény vegyes házassági törvényjavaslathoz 

szólt hozzá ismét hosszabban. FN 1881–1884. 2. köt. 1883. dec. 10. (89. ülés) 35–38.; 1884. jan. 12. (93. ülés) 

126–130. 
2936

 FN 1872–1875. 1. köt. 1873. márc. 22. (37. ülés) 186–187. 

Baja 1873-ban elnyerte a törvényhatósági jogot. 
2937

 FN 1875–1878. 2. köt. 1878. febr. 23. (117. ülés) 291–293.; FN 1881–1884. 2. köt. 1884. márc. 24. (105. 

ülés) 230., 232.; 1884. máj. 15. (117. ülés) 310–314. 
2938

 FN 1896−1901. 7. köt. 1896. szept. 20. (109. ülés) 23–28. 

Hasonlóan, ám kifogásolva egyes részletszabályokat: FN 1896–1901. 3. köt. 1899. máj. 10. (47. ülés) 96–101. 
2939

 FN 1896–1901. 1. köt. 1897. ápr. 8. (9. ülés) 65–71. 
2940

 FN 1892–1896. 1. köt. 1892. júl. 4. (9. ülés) 42–47. 
2941

 FN 1892–1896. 2. köt.1893. máj. 9. (28. ülés) 97–107. 
2942

 Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 22. 



576 

vallásáról szóló törvényjavaslathoz módosító indítványt nyújtott be.2943 1874-ben az országgyűlési 

képviselői összeférhetetlenségi törvényjavaslat,2944 1885-ben az állami tisztviselők 

nyugdíjazásáról szóló törvényjavaslat2945 tárgyalásakor szintén a katolikus egyházat érintő 

kérdésekre vonatkozóan kérdezte a kormány tagjait. 1894 októberében a gr. Zichy Nándor és 

Csáky Albin kultuszminiszter között a katolikus alapok kezeléséről kibontakozott vitába is 

bekapcsolódott.2946 Az országgyűlési képviselőválasztások feletti bíráskodásról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor 1896-ban és 1899-ben is felszólalt a papi, illetve templomi 

választási agitációt büntető szakaszok ellen.2947 Mint említettük, főrendiházi tevékenysége 

azonban nem korlátozódott az egyházát közelebbről érintő témákra. Haynaldhoz és Samassához 

hasonlóan bizottsági elnökként, illetve tagként is szerepelt.2948 1875-ben az egyesült jog- és 

pénzügyi bizottság nevében nyújtott be módosító javaslatot a tanítói nyugdíjról szóló 

törvényjavaslathoz.2949 Ugyanebben az évben a végrendelkezési és öröklési jog szabályozásának 

(a későbbi 1876:16. tc.) tárgyalásakor a bizottsági módosító indítvánnyal szemben gr. Apponyi 

Albert a törvényjavaslat eredeti, az apáknak végrendelkezéskor előjogokat biztosító szövegét 

pártolta.2950 Támogatóan szólalt fel az uzsoratörvények eltörlése mellett.2951 Személyes 

indíttatásból 1880-ban a Szeged város újjáépítésére vonatkozó törvényjavaslathoz is 

hozzászólt.2952 Sokoldalú érdeklődését mutatja, hogy a törvények és rendeletek hivatalos 

kiadásáról szóló javaslathoz is megjegyzést fűzött (főrendiházi tagok közül egyedüliként).2953 

1884-ben az új országház építésére vonatkozó törvényjavaslat elfogadása mellett, gr. Sztáray 

Antal indítványával szemben szólalt fel.2954 Mint korábban említettük, a főrendiház reformjának 

vitájában is részt vett. 1886-ban a miniszterelnököt a fővárosi közegészségügy tárgyában 

interpellálta.2955 1887-ben egy mentelmi ügyhöz szólt hozzá, ami a főrendiház egyházi tagjától 

szokatlan volt.2956 

 Gergely Jenő Vaszary Kolost (1832–1915), a pannonhalmi apátból lett esztergomi érseket 

az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásnak időszakától eltekintve „igencsak apolitikus” 

hercegprímásként jellemezte.2957 Vaszary főrendiházi aktivitása valóban az egyházpolitikai 

konfliktushoz kapcsolódóan kezdődött, de már a törvényjavaslatok tárgyalása előtt, 1892-ben, 

amikor a vegyes házasságból származó gyermekek vallását szabályozó 1868:53.tc. 

megváltoztatására tett javaslatot (eredménytelenül).2958 1894–1895-ben az egyházpolitikai 

törvényjavaslatok során számos alkalommal felszólalt, különösen a házassági törvényjavaslat 

vitájában vett részt nagy aktivitással, mintegy a javaslat ellenzékének vezérszónokként.2959 A 

törvényjavaslatok vitájának lezárulta után 1899 januárjában még kérdést intézett a Bánffy-
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kormányhoz, hogy mit szándékozik tenni az ex lex állapot mielőbbi megszüntetésére 

(megnyugvással fogadta a miniszterelnök válaszát, szemben egyes világi főrendekkel, akik az 

uralkodóhoz intézett felirattal kívánták előmozdítani a helyzet mielőbbi megoldását), négy 

hónappal később a képviselőválasztási bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor a 

püspöki kar több tagjához hasonlóan a lelkészek választási agitációs tevékenységét büntető 

cikkelyek ellen szólalt fel.2960 Ezt követően azonban csaknem másfél évtizeddel később történt 

lemondásáig már nem fejtett ki jelentősebb aktivitást a plenáris üléseken. 

 Utódát, Csernoch Jánost (Ján Černoch) (1852–1927) sokkal élénkebb politikai 

tevékenység jellemezte. Csernoch 1901-től három országgyűlésen keresztül a Néppárt 

országgyűlési képviselője volt, csak 1910-ben foglalta el helyét a főrendiházban csanádi 

püspökként. Első főrendiházi felszólalásai között politikai jellegűek is voltak, 1912 áprilisában 

üdvözölte a politikai válság megoldásaként a Khuen-Héderváry-kormány újbóli kinevezését,2961 

majd röviddel később a Lukács-kormány programbeszédére is támogatóan reagált.2962 Az év 

nyarán a püspöki kar nevében közvetítőként fellépve igyekezett előmozdítani a véderő-

törvényjavaslatnak a képviselőházi ellenzék általi elfogadását, de nem járt sikerrel. A 

törvényjavaslat főrendiházi tárgyalásakor ezért a javaslat képviselőházba visszaküldésére 

vonatkozó indítványt azzal az indoklással ellátva utasította el, hogy „a képviselőház teljesen 

független testület a főrendiháztól, és hogy a főrendiháznak, […] nincs jogában utána néznie, vajon 

minden tekintetben megtartották-e a házszabályokat, és ebből a szempontból talán nincs 

feljogosítva visszaküldeni új tárgyalásra”. Püspöktársai nevében is kijelentette, hogy 

megszavazzák a törvényjavaslatot, ugyanakkor kijelentik, hogy „az erőszaknak semmiféle 

alakját” nem helyeslik.2963 Már hercegprímássága idején, 1913 márciusában a Désy Zoltán 

képviselő Lukács László miniszterelnökkel szembeni vádjait firtató interpellációra adott 

miniszterelnöki válasz tudomásul vételéről vagy tárgyalásra kitűzéséről történő szavazás előtt 

tiltakozott a szavazás azon beállítása ellen, hogy „a kérdés arra van feltéve, hogy lássuk, kik azok, 

akik a köztisztesség nevében szavaznak igen-nel vagy nem-mel.” Hangsúlyozta, hogy még nem 

lehet tisztán látni az ügyben, majd a szavazás előtt távozott az ülésteremből.2964 Szintén a 

kormányt támogató álláspontról tett tanúbizonyságot 1915 májusában az országgyűlés 

tartalmának meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor és az Olaszország 

hadüzenetére vonatkozó miniszterelnöki bejelentésre reagáló felszólalásában.2965 1917 őszén, a 

harmadik Wekerle-kormány bemutatkozásakor a kormány törekvései mellett foglalt állást, 

továbbá méltatta XV. Benedek pápa békeközvetítési kísérleteit.2966 1918 júliusában az uralkodót 

különbéke-kísérletei miatt ért támadásokra reagálva kijelentette: „pillanatnyira sem megtántorodó 

hűséges ragaszkodással és minél nagyobbak a veszélyek, annál elszántabb lélekkel álljuk körül a 

királyi trónt, a magyar nemzetnek szent hegyét és megvetéssel szemléljük azt a szánandó 

erőlködést, hogy a leghitványabb fegyverrel, a rágalom fegyverével akarják a trónt megközelíteni, 

s így a magyar nemzet erkölcsi erejének legerősebb várát megingatni”.2967 Csernoch 1918 őszén a 

megváltozott politikai helyzet következtében már másként tekintett a nemzet és a király 

kapcsolatára. Együttműködött a IV. Károlyt lemondásán munkálkodó főrendek csoportjával, igaz, 

amikor az uralkodó felkeresésére került sor, visszakozott a küldöttségben való részvételtől.2968 
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 Gr. Mailáth Gusztáv már 1885-től örökös jogon, 1897-től pedig gyulafehérvári 

püspökként is tagja volt a főrendiháznak. 1899-ben ő is felszólalt a képviselőválasztási 

bíráskodásról szóló törvényjavaslat vitájában, támogatta Esterházy Miklós Móric indítványát, 

amely a lelkészek elleni fellépés lehetőségének köré szűkíteni kívánta.2969 1907-ben a lex Apponyi 

elfogadása mellett szólalt fel.2970 1916-ban interpellációban fordult a miniszterelnökhöz az erdélyi 

menekültek (kiemelten a gyermekek, a papok és tanítók) helyzetének rendezése érdekében.2971 A 

következő évben „őszinte örömmel és bizalommal” üdvözölte a bemutatkozó Esterházy-kormány 

programját.2972 

 A címzetes püspökök közül elsősorban azok voltak aktívak, akik már korábban részt 

vettek az országgyűlésen, illetve a politikai életben. 1861-ben még az általános főrendiházi 

élénkség közepette felszólalt közülük a már említett, mozgalmas politikai múlttal bíró Danielik 

János (1817–1888) prisztinai címzetes püspökön (ekkor a Helytartótanács egyházügyi előadóján) 

kívül a reformkori, illetve 1848-as működés után a politikai életbe visszatérő Bezerédj (Bezerédy) 

Miklós (1793–1885) makáriai püspök, Lonovics József (1793–1867) (ekkor szkardonai választott 

püspök), továbbá a szabadságharc alatti szónoklataiért 1850-ben halálra ítélt Lévay Sándor (1808–

1873) drivasztói választott püspök (1861-től hétszemélynök) és gr. Forgách Ágoston (1813–1888) 

sebenicói címzetes püspök. A következő országgyűlés második válaszfelirati vitájában, 1866 

áprilisában Lévay és Forgách szólalt fel, mindketten gr. Cziráky János azon végül kisebbségben 

maradt indítványát támogatták, amely szerint a főrendiház felirata a képviselőházéval ellentétben 

nem tartalmazta volna az 1848-as törvények foganatosításának sürgetését.2973 Lévay később egy 

jogi szakkérdésben a polgári perrendtartás tárgyalásához is hozzászólt.2974 1868-ban a népiskolai 

törvényjavaslat tárgyalásakor egy 16. századi törvénycikk magyarázatát adta Pauer János (1814–

1889),2975 aki 1866-ban a Helytartótanács tanácsosaként nyerte el a biduai címzetes püspök címet. 

Pauer 1879-tól haláláig székesfehérvári püspök volt. Krajcsik János (1804–1890), aki Bezerédjhez 

és Forgáchhoz hasonlóan a reformkorban káptalani követként vett részt a diétán, 1872-ben nyerte 

el a szardiaki választott püspöki címet. 1874-ben az ügyvédi rendtartás tárgyalásához szólt hozzá, 

az eredeti szöveget támogatta a bizottság azon javaslatával szemben, hogy a szigorítások a jogi 

tanulmányaikat már megkezdett ifjakra is vonatkozzanak.2976 Danielik János 1885-ben a 

főrendiházi reform vitájában a címzetes püspökök tagsági joga fenntartását indítványozta.2977 

Lengyel Miklós (1802–1889) dulcignói címzetes püspök szintén ebben a témában szólalt fel.2978 

Mindketten egyházjogi és történeti érvekkel igyekeztek cáfolni a törvényjavaslat indoklásában 

szereplő állítást, hogy a címzetes püspökök nem rendelkeznek vagyonnal és nem látnak el 

társadalmi feladatot. Lengyel rámutatott, hogy a tituláris püspökök „a koronával egyidősek”, és 

„történelmi, alkotmányos, közjogi alapon” áll tagságuk. A tagságát megőrző nándorfehérvári és a 

knini püspök szerepe 1885 után a szavazásra korlátozódott, illetve az egyházpolitikai viták során 

(a szavazásokon a püspöki kar többi tagjával együtt részt vevő) Majorossy (Majorosi) János 

(1831–1904) tinnini címzetes püspök közbekiabálással adott hangot egyet nem értésének Szilágyi 
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Dezső igazságügy-miniszternek a főrendiház bizalmatlansági határozatáról vallott nézetével, 

illetve a főrendiházi elnök szavazatszámlálási utasításával szemben.2979 

 A katolikus egyházi szervezet hierarchikus jellege folytán felmerül a kérdés, hogy a 

katolikus főpapok nyilvános, a főrendiház plénuma előtti megnyilvánulásaikban mennyire 

képviseltek egységes nézeteket. Szabó Dániel az 1890-es évekbeli egyházpolitikai 

törvényjavaslatok főrendiházi vitája kapcsán rámutatott, hogy a prelátusok felszólalásai a püspöki 

kar előzetes jóváhagyása alapján történtek. Ebben az esetben az egyes főpapok hozzászólásának 

gyakoriságát (Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök ötször, Vaszary Kolos hercegprímás 

háromszor, Hornig Károly veszprémi püspök kétszer, Steiner Fülöp székesfehérvári püspök 

egyszer szólalt fel) „inkább tekintélyük, mint az egyházpolitikával való szembenállásuk élessége 

határozta meg”.2980 A tekintélyen kívül azonban talán az egyéni temperamentum is befolyásolta a 

hozzászólásokat, ebből is adódott, hogy Schlauch a püspöki kar többi tagjánál többször szólalt fel 

az egyházpolitikai tárgyalások során és közbeszólásokkal, elsősorban Szilágyi Dezső igazságügy-

miniszterrel való szóváltásokkal is bekapcsolódott a vitába. Más időszakokban, kisebb jelentőségű 

kérdésekben való felszólalások esetében feltehetően nem volt szükség (sem lehetőség) a püspöki 

kar előzetes jóváhagyására. Ekkor az egyes főpapok sajátos érdeklődési köre is befolyásolhatta a 

hozzászólásokat. Megjegyezzük még, hogy az 1894–1895. évi egyházpolitikai törvényhozás 

kiemelt fontosságú volt a katolikus egyházi vezetés szempontjából, ezért – és mivel az ellenzék 

többségének biztosításához minden szavazatra szükség volt – a püspöki kar nagy súlyt helyezett 

az egységes fellépésre. Ezen az időszakon kívül a püspöki kar tagjai nem minden esetben léptek 

fel egyöntetűen, sem a kormány rendelkezéseivel szemben,2981 sem a főrendiházban. Mint 

említettük, 1883–1884 fordulóján, az izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat 

tárgyalásának idején Samassa József egri érsek a katolikus-konzervatív főurak tartós ellenzéki 

csoport létrehozására irányuló terveihez csatlakozott annak ellenére, hogy Simor János 

hercegprímás előzetesen ígéretet tett az uralkodónak arra, hogy a püspöki karnak a kormánnyal 

való szembenállása csak a házassági törvényjavaslatra fog korlátozódni. Samassa 1885 elején 

(legalábbis a liberális sajtó értesülése szerint) a főrendiházi reformjavaslattal szemben is jó ideig 

intranzigensen elutasító magatartást foglalt el, ellentétben a kormánnyal a címzetes püspökök 

tagsága ügyében már 1885 februárjában kompromisszumra kész püspöktársaival, és az érsek csak 

a gr. Zichy Nándor-féle ellenzéki csoportnak Tisza miniszterelnökkel való megegyezésekor 

engedett.2982 Thallóczy Lajos Samassát az 1880-as évek közepén a képviselőházi mérsékelt 

ellenzékkel való együttműködéssel vagy legalábbis szimpátiával gyanúsította, liberálisnak 
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tekintette, ugyanakkor „apponyiánus” jelzővel illette.2983 A főpapnak az 1890-es években 

módosult a kormánypárttal, illetve a kormányzati egyházpolitikával kapcsolatos magatartása.2984 

A Néppárt 1895 eleji megalakulásával kapcsolatban is egymástól eltérő álláspontot foglaltak a 

püspöki kar tagjai: Steiner Fülöp (1839–1900) székesfehérvári püspök részt vett a párt 

szervezésében, Schopper György (1819–1895) rozsnyói, Zalka János (1820–1901) győri és 

Schlauch Lőrinc (1824–1902) nagyváradi püspök, bíboros megalakulása után biztosította 

támogatásáról, ugyanakkor a szervezkedésnek a püspöki kar egésze általi támogatásáért ők sem 

álltak ki.2985 Csak részben lehetett ennek oka, hogy az 1892–1896. országgyűlés főrendiházi 

naplóiban nem találjuk nyomát a katolikus főpapok Néppárt iránti rokonszenvük kifejezésének. A 

főrendiház pártok felettiségére vonatkozó intézményi (ön)képe sem engedett efféle 

megnyilvánulásokat. Schopper és Zalka egyébként ezen országgyűlés alatt egyáltalán nem szólalt 

fel,2986 Steiner a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslathoz nyújtott be módosító 

indítványokat,2987 Schlauch több mint tíz hozzászólásával ezen ciklus alatt is a püspöki kar egyik 

legaktívabb tagja volt.   

 Schlauchról Thallóczy Lajos az 1880-as évek közepén a következőket jegyezte fel 

naplójába: „a specificus ultramontanizmusnak ő a szószólója. A magyar ultramontanizmus 

határozott közjogi s nem vallási irány. Az 1848 előtti alkotmány ama határozataira támaszkodik, 

melyek az akkori rendiség keretében a magyar clerusnak praedominans irányt biztosítottak”.2988 

Ezzel szemben egy a magyarországi politikai életen kívül álló kortársa valamivel később más 

felekezetekkel szemben türelmes, lelkes hazafiként jellemezte őt, aki, miután megszülettek az 

általa is ellenzett egyházpolitikai törvények, azon dolgozott, hogy helyreállítsa a békét a 

kormányzat és a püspökök között.2989 A vélemények különbözőségének oka lehetett (Thallóczy a 
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püspöki kar tagjaival szemben kritikus alapállása mellett), hogy az első jellemzés még az izraelita-

keresztény házassági törvényjavaslat főrendiházi megbuktatásában szónokként is szerepet 

játszó2990 Schlauchot örökíti meg, ezzel szemben a második az egyházpolitikai törvények 

szentesítésével kialakult modus vivendi között működő főpapot. Schlauch 1892 nyarán a vegyes 

házasságban született gyermekek vallására vonatkozó törvényi szabályozás kritikája során2991 

elmondta, hogy ő maga a liberalizmust úgy értelmezi, hogy az „nem cél, hanem eszköz, mellyel 

az emberiség a művelődésnek azon magaslatára törekszik, ahol az ember erkölcsi személyisége 

tiszteletben tartatik, ahol természeti és Istentől adott jogait érvényesítheti, ahol a suum cuique 

[kinek-kinek a magáét] elve uralkodik, ahol mindenki jogokat gyakorolhat anélkül, hogy másokat 

jogaiban megsértsen, ahol tehát, a jogkölcsönösség tiszteletben tartásával a jogbiztosság mindenki 

számára megőrizve legyen.”2992 Gergely Jenő ezzel szemben Schlauchnak a polgári házassági 

törvényjavaslat tárgyalásakor mondott beszédei nyomán a főpap gondolatvilágának újkonzervatív 

elemeire mutatott rá. A történész szerint Schlauch ekkori „állásfoglalásaiból tűnik ki leginkább, 

hogy itt a liberalizmus és a konzervativizmus hatalmas ütközetéről van szó. […] Szerinte a 

liberális állam szerepzavarban van, mert ezzel beavatkozik egy lelkiismereti kérdésbe, a család 

életébe. […] Schlauch rámutatott a lényegre: ez a törvényjavaslat fontos lépés az állam és az 

egyház szétválasztása, a szeparáció felé. Ez pedig nem lehet célja a polgári államnak sem, mert 

ezáltal elveszne az állam és társadalom valláserkölcsi alapja. A stratégiai szembenállás lényegét 

Schlauch már a modern újkonzervatív argumentációval fogalmazta meg […] kimondta azt, amit 

Vaszary nem akart: a kozmopolita liberalizmus idegen import, idegen érdekeket szolgál, 

megrendíti az ezeréves Magyarország alapjait, elsősorban a keresztény, katolikus egyházat.”2993 

Hozzátesszük azonban, hogy Schlauch említett beszédeiben nem magától a liberalizmustól, 

hanem annak „dogmatikus túlhajtásaitól” határolódott el, mint ahogy ezt 1894. május 9-i 

beszédének alábbi szavai bizonyítják: „Nincsen kötelező polgári házasság Angolhonban, nincsen 

Amerikában − néhány állam kivételével − igen, mert ott nem küzdenek elvont elméletek zászlaja 

alatt, ott nem kísérleteznek szabadelvű phrasisokkal, a szabadság ott gyakorlati, s azért áldásos és 

gyümölcsöző is.”2994 Schlauch világnézetének egy további sajátos vonására világít, rá hogy 1875-

ben a végrendelkezési és öröklési jogról szóló javaslat (a későbbi 1876:16. tc.) tárgyalásakor a 

demokrácia szószólójától, Tocqueville-től vett idézettel kívánta elősegíteni, hogy az apák 

gyermekei és házastársa iránti intézkedési joga ne kerüljön „megszorításra”, vagyis ne 

rendelkezzen valamennyi családtag egyforma végrendelkezési joggal.2995 A nagyváradi püspök 

politika iránti érdeklődésével is magyarázható, hogy ő volt az, aki a püspöki karból az 

országgyűlési képviselőválasztások feletti bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor 1896-

ban és 1899-ben is felszólalt azon szakaszoknál, amelyek büntetést helyeztek kilátásba az egyházi 

feladataik teljesítése során a választási küzdelembe bekapcsolódó papok ellen. A törvényjavaslat 

említett pontjai a Néppártot a szószékről támogató katolikus lelkészek ellen irányultak. 

Schlauchnak az volt az álláspontja, hogy az egyes kerületekben előfordult visszaélések nem 

jelenthetnek okot arra, hogy az állam beavatkozzon a katolikus egyház, illetve felekezet 

belügyeibe (kiterjesztve ellenőrzését a prédikációkra, a szentségek kiszolgáltatásának módjára). 

1899-ben azonban főpapból előkívánkozott az államférfi/politikus is, ugyanis nemcsak az egyházi 

joghatóság megsértését kifogásolta, hanem azt is, hogy a törvényhozás (képviselőház) a pártok 
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 FN 1881–1884. 2. köt. 1883. dec. 10. (89. ülés) 46–53. 
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 Schlauch az 1868:53. már többször is idézett rendelkezését a szabadelvűséggel ellentétesnek tartotta, mivel 

nem adta meg a lehetőséget a szülőknek a szabad döntésre. 
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 FN 1892–1896. 1. köt. 1892. júl. 4. (9. ülés) 42–47. 
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 Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 19–20. 
2994

 FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 9. (50. ülés) 201. 
2995

 FN 1875–1878. 1. köt. 1875. márc. 17. (36. ülés) 272–273. 



582 

egyezményének kodifikálásával2996 a büntetőjogot „a pártpolitika szolgálatába” állítja, továbbá 

hogy „az időszerinti pártok büntető eszközökkel akarják kényszeríteni a szabad polgárokat egy 

bizonyos politikai irány követésére”. Célzott arra is, hogy a felekezetek közötti békétlenség, a 

katolikus politikai mozgalom előidézője a kormány volt az egyházpolitikai törvényhozással.2997 

Miközben a katolikus főpap a büntetőjog pártsemlegességéért és a véleményszabadság liberális 

elvének védelmében lépett fel (vagy állította be így fellépését), gyakorlatilag maga is pártérdeket 

kívánt előmozdítani, amit jól mutatott, hogy az indítvány támogatójaként szólalt fel gr. Zichy 

Nándor, a Néppárt egyik alapítója is. A főrendiház többsége a törvényjavaslatot a Schlauch által 

kifogásolt szakaszokkal együtt fogadta el.2998 

 Az egyházpolitikai törvényhozás során a főrendiházban a katolikus egyházi vezetők 

Gergely Jenő kifejezésével „monolit tömböt” képeztek, „aki élt és mozgott, nem hiányozhatott, a 

szavazásnál pedig szó sem lehetett máshova voksolásról”.2999 A püspöki kar egységesen lépett fel 

(legalábbis a főrendiházban) a Fejérváry-kormány idején is. A parlamenti bázist nélkülöző 

kormányt nem támogatták, de a főrendiházban a fellépésről folytatott politikai vitáktól távol 

maradtak, csak az országgyűlés berekesztésekor csatlakoztak a világi főrendek ünnepélyes 

óvásához. A Wekerle-kormány idején azonban a katolikus főpapok felszólalásai ismét 

visszatértek a régi mederbe (felszólalások a költségvetési vita során elsősorban oktatási-nevelési 

kérdésekben és az oktatásügyi törvényjavaslatok tárgyalása során, ünnepi beszédek, 

szerencsekívánatok kifejezése a főrendiház nevében az elnök és az uralkodócsalád felé). A 

püspöki kar néma maradt az 1908. évi költségvetési tárgyalás során, amikor a protestáns egyházak 

Antal Gábor dunántúli református püspök által X. Piusnak a nem katolikus pap előtt vagy 

reverzális nélkül kötött vegyes házasságok érvénytelenségét kimondó dekrétuma ellen intéztek 

támadást, és kérték a kormánytól a placetum regium érvényesítése útján a kihirdetés 

megakadályozását.3000 A liberális kormányok és a katolikus püspöki kar kapcsolatának 

mindenkori törékenységét jelezte ugyanakkor, hogy miután Khuen-Héderváry Károly 1910 elején 

megalakult kormányában a vallás- és közoktatásügyi tárca élére ideiglenesen az unitárius 

felekezethez tartozó Székely Ferenc kapott kinevezést, a kormány bemutatkozásakor Városy 

Gyula (1846–1910) kalocsai érsek (egyes szám első személyben, de minden bizonnyal nem csak 

saját nevében)3001 bizalmatlanságát fejezte ki a kormánnyal szemben: „Nem viseltethetem 

bizalommal azon kormány iránt, mely már magában összetételében is az ország katholikus 

honpolgáraival szemben sérelmet, provocálást tanúsít, és így méltán attól lehet tartani, hogy 

magának a nemzetnek érzelmei, alkotmányos érdekei iránt sem fog több figyelmet tanúsítani. 

(Halljuk!) Mélyen t. méltóságos főrendek! Nincsen ugyan rá írott törvényünk, de 1867 óta 

állandóan az volt az ország közvéleménye, s az volt az egymást felváltó kormányok gyakorlata, 

még az egyházpolitikai harcok idejében volt kormányokat sem véve ki, hogy magyar 

cultusminister más, mint katholikus vallású nem is lehet. […]” 3002 A felszólalás súlyát növelte, 

hogy az az esztergomi érsek után tekintélyben következő főpap részéről hangzott el. Városy 

szavainak további nyomatékot adhatott, hogy a főpap a főrendiházban ezen ciklus alatt addig nem 

                                                           
2996

 Az 1899-ben tárgyalt, de a Schlauch által kifogásolt szakaszokat továbbra is tartalmazó törvényjavaslat Széll 

Kálmán miniszterelnök és az ellenzéki pártok közötti megegyezés eredménye volt. 
2997

 FN 1896–1901. 3. köt. 1899. máj. 10. (47. ülés) 117–119. 
2998

 FN 1892–1896. 7. köt. 1896. szept. 30. (109. ülés) 34–36.; FN 1896–1901. 3. köt. 1899. máj. 10. (47. ülés) 

117–119. 
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 Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 12. 
3000

 Az ülésen a főpapok közül (legalábbis Antal fölszólalásáig biztosan) részt vett Takács Menyhért jászói 

prépost, aki közvetlenül a református püspök előtt szólt hozzá a költségvetési tárgyaláson. FN 1906–1910. 3. köt. 

1908. jún. 10. (35. ülés) 12–15., 15–16. 
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 Vö. Zichy Nándor felszólalásával: FN 1906–1910. 3. köt. 1910. jan. 24. (51. ülés) 187. 
3002

 FN 1906–1910. 3. köt. 1910. jan. 24. (51. ülés) 171–172. 
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bocsátkozott a tanácskozások menetébe, csak két köszöntőbeszédet mondott (a főrendiházi elnök 

kinevezése, illetve az uralkodó születésnapja alkalmából). A kalocsai érsek addigi rezervált 

főrendiházi viselkedése ellenére azonban hozzászólásának mégiscsak volt némi pártpolitikai 

mellékzöngéje, amennyiben ismert volt Városynak a Néppárt iránti nyíltan felvállalt politikai 

szimpátiája.3003 Khuen elvi kijelentést nem volt hajlandó tenni a kultuszminiszter személyére 

vonatkozóan („sem a törvény, sem pedig a felségnek kinevezési joga semmiképen megszorítva 

nincs” – hangoztatta), de megígérte, hogy „az előzékenységet”, amelyet az addigi kormányok „a 

katholikus világgal szemben” követtek, ő maga is gyakorolni fogja.3004 1910 márciusában a 

kultusztárca élére ifj. gr. Zichy János, egykori néppárti, majd alkotmánypárti,3005 kinevezésekor 

nemzeti munkapárti képviselő került. A főrendiházi incidensnek, Városyn kívül további főrendek 

bizalmatlansági nyilatkozatának (amelyet azonban nem kísért bizalmatlansági indítvány 

benyújtása) csekély jelentősége volt ahhoz képest, hogy a főrendiházi ülést megelőzően, a 

képviselőházban a többség alig engedte felolvasni Khuennak programbeszédét, majd a következő 

ülésnapokra áthúzódó viharos vita végén, január 28-án bizalmatlansági határozatot fogadott el a 

kormány ellen. Ezt követően Khuen-Héderváry felajánlotta az uralkodónak lemondását, egyben 

azonban annak elfogadása helyett az országgyűlés berekesztését és új választások kiírását 

javasolta.3006 

 Az 1910-es években Prohászka Ottokár politikai tevékenysége, kapcsolata a 

keresztényszocializmussal a püspöki karon belüli „különutas” magatartás egyik ismert példája. 

Vajon Prohászka politikai tevékenysége tükröződött-e főrendiházi szereplésében? Prohászka 

1905-től, a székesfehérvári püspöki stallum elnyerését követően lett a főrendiház tagja. Első 

felszólalását 1907-ben a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalása során tette. 

Ez a beszéde nem annyira tartalmában, mint inkább expresszív kifejezésmódjában különbözött a 

katolikus püspöki kar tagjainak a büdzsétárgyalásokon szokásos felszólalásaitól. Prohászka 

felszólalása elején leszögezte, hogy Apponyi Albert kultuszminiszter személyében biztosítékot lát 

a „keresztény kultúra hathatós előmozdítására”. Ezt követően Apponyi miniszteri programjának 

egyes elemeit méltatta, illetve különösen egyházát érintő pénzügyi kérdésekkel (kongrua, tanítók 

fizetésének rendezése, népiskolák állami támogatása) foglalkozott. Emellett támogatóan 

nyilatkozott a katolikus autonómia megvalósításáról, kijelentette, hogy nem ismer olyan magyar 

püspököt, aki azt ellenzi. Kérte, hogy a szlovák többségű vidékeken a népiskolai vallásoktatás 

anyanyelven történjék. Apponyi azt válaszolta, hogy már csak a hitoktatás eredményessége 

érdekében sem ellenzi, hogy az alsóbb osztályokban a hitoktatás anyanyelven történjék.3007 

A székesfehérvári püspök következő főrendiházi beszédét 1908-ban az elemi népiskolai oktatás 

ingyenességéről szóló törvényjavaslat tárgyalása során mondta el. Az állam és az egyházak 

oktatási-nevelési együttműködésére vonatkozó ekkori álláspontja nagyban emlékezetett Samassa 

érseknek egy évvel korábban, a lex Apponyi tárgyalásakor mondott szavaira. Pohászka is „a 

lelkiismereti szabadság és az állam jogának” a „combinálásában” látta „azt a középutat”, amelyen 

a népnevelés hazai tényezőinek haladnia kell. Ugyanakkor azt is érzékelte, hogy „az autonómiai, a 

hitvallásos iskola ezen törvény által is egyre szorosabb összeköttetésbe jut az államhatalommal 

[…], és ez az államhatalom már psychologiájánál fogva is − psychologiája lévén a terjeszkedés − 
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okvetlenül visszaszorítja a tanszabadságot és az autonómiáknak jogát”. Tett ugyan néhány 

kifogást a törvényjavaslattal szemben (az általános ingyenesség, az iskolafenntartóval szembeni 

szigor, a közigazgatási hatóságok bizonyítvány-kiállítási jogköre kapcsán), de beszéde végén, 

miután kifejezte óhaját a nemzeti célú állami és a valláserkölcsi célú egyházi oktatás szellemi 

összefonódására, kijelentette, hogy elfogadja a törvényjavaslatot.3008 Prohászka fent idézett első 

főrendiházi beszédét időnként a Tisza István hívének számító agrárius gr. Żeleński Róbert 

helyeslő közbekiabálásai szakították meg, következő felszólalását viszont a függetlenségi 

ellenzéki br. Prónay Dezső helyeslése kísérte. 1912 decemberében a püspöki kar tagjától 

szokatlan témaválasztással a képviselőházi őrség felállításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásához 

szólt hozzá. Beszédében úgy határozta meg helyzetét, hogy a parlamenti küzdelem és „a politikai 

zavaroknak hullámai” felett áll, ezért alkalmas arra, hogy a törvényjavaslattal kapcsolatos 

„közérzésnek” hangot adjon. Megütközését fejezte ki, hogy „a magyar parlamentbe katonailag 

szervezett őrséget állítunk be a képviselőház elnökének segélyezésére”. A kormányhoz azt a 

szónoki kérdést intézte, hogy alkalmasnak tartja-e azt az időpontot a törvényjavaslat tárgyalására, 

„amikor a magyar parlament […] a fegyveres erők keretében inkább paródiája, inkább 

carricaturája a szabadságnak”.” Figyelmeztetett, hogy a kormány eljárása azt „a látszatot kelti fel, 

hogy a hatalom siet magát biztosítani és iparkodik mindenféle törvényhozási sikereivel 

valamiképpen feledtetni saját törvénytelenségeit”. Impresszív (de némileg zavaros) képet használt 

a törvény szerinte várható következményének érzékeltetésére: „az erőszakban elvérzik a közérzés, 

a nemes lelkesülés, az érdeklődés, és a magyarság mint egy holttest, mint egy hulla, úgy áll majd 

előttünk”. Élénk helyeslések és ellenzések kísérték beszéde záró szavait: „ez a törvényjavaslat 

nem illik bele a parlamentnek morális, erkölcsi millieujébe; azután kiindulva abból a 

meggyőződésből, hogy igazán kíméljük a magyarságnak bizalmát és a magyarságnak lelkesülését 

parlamentje iránt: ezt a törvényjavaslatot nem fogadom el, és kérem a méltóságos főrendeket, 

hogy szintén utasítsák azt vissza”.3009 Prohászka felszólalását követően Antal Gábor református 

püspök vette védelmébe a törvényjavaslatot, majd gr. Hadik János személyes kérdésben tett 

felszólalása következett és Hossu görög katolikus püspök támogató beszéde zárta a vitát. Ezt 

követően a főrendiház név szerinti szavazáson 94:23 arányban általánosságban elfogadta a 

törvényjavaslatot. A szavazáson Prohászka nem vett részt, a római katolikus püspökök közül csak 

Radnai Farkas besztercebányai és Balázs Lajos rozsnyói püspök szavazott, akik a görög katolikus 

Hossu püspökkel és hat ortodox főpappal együtt megszavazták a törvényjavaslatot.3010 

 Az 1912 végi vitát követően Prohászka, annak ellenére, hogy a püspöki kar politikailag 

legtevékenyebb, a nyilvánosságot kereső tagja volt, több mint öt évig nem szólalt fel a főrendiház 

ülésein. Ennek egyik lehetséges okát abban látjuk, hogy a több esetben a püspöki kar többi 

tagjának álláspontjától függetlenül fellépő3011 püspök nem tartotta nézetei hirdetésére alkalmas 

fórumnak a főrendiházat. További ok lehetett, hogy nézetei kifejtésére a nyilvánosság más, 

gyakrabban rendelkezésre álló és a közvéleményhez közvetlenebb módon szóló fórumait 

(vezércikkek, katolikus, illetve keresztényszocialista gyűléseken mondott beszédek) részesítette 

előnyben. Prohászka legközelebb 1918. július 31-én a választójogi törvényjavaslat vitájában 

szólalt fel a főrendiházban. A beszéd felütése invenciózus volt, Prohászka ugyanis a főrendiház 

hivatásának meghatározással kezdte hozzászólását. „A főrendiháznak hivatását rendesen úgy 

fogja fel a nagyközönség, hogy mérséklőleg hasson, hogy valamiképpen iparkodjék lefogni 

azokat a radikálisabb kilengéseket, amelyek a parlamentben, a törvényhozásban jelentkeznek. Én 
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természetesen nem így gondolkozom és meg vagyok győződve, a méltóságos főrendek sem, mert 

mi nem dörzsfékezők akarunk lenni egy vonaton, hanem mi igazán gőzzel, mondjuk, szívvel, 

lélekkel közreműködni akarunk a törvényhozás munkájában. Igaz, hogyha ez a törvényhozás − 

értem a képviselőházat − annak a gőznek javát már kieresztette, mikor az a vonat berobog, de hát 

nem is robog, hanem úgy lassan, lassan szerényen bevonul − amint a mininisterelnök úr is mondta 

− a megnyugvásnak pontjára, akkor a főrendiháznak úgyszólván nem volna dolga, annak a 

mérséklő behatásnak, annak a fékező befolyásnak nem volna helye. Mindazonáltal úgy gondolom, 

hogy egy ilyen fontos, az egész közvélemény lelkébe belemarkoló törvényjavaslatnál a 

főrendiháznak is igen nagy feladata és kötelessége van: kötelessége szilárdan állást foglalni, 

kötelessége a dolgot jól megfontolni, állásfoglalását megokolni és azután − mint ebben az esetben 

is − ha általában a legtöbben el is fogadjuk ezt a törvényjavaslatot, rámutatni azokra a kritikus 

pontokra, amelyekre a további törvényhozási munkának és a kormányhatósági intézkedéseknek 

irányulniok kell, hogy ez a törvény igazán azt a nemes értelemben vett demokráciát szolgálja.” 

Bihari Péter kutatása szerint a székesfehérvári püspök főrendiházi beszéde, röviddel azelőtt 

megjelent újságcikkeivel együtt jelentősen hozzájárult a képviselőházban és a katolikus sajtóban 

az antiszemita támadások felerősödéséhez.3012 Egyoldalúságra vezetne azonban Prohászka 

beszédének ezt az egy vonulatát (a Galíciából bevándorolt zsidók választójoga) kiemelni, hiszen 

számos más kérdést is érintett, így foglalkozott az értelmi cenzus kérdésével (ellenezte), hiányolta 

a magyar nyelvtudás megkövetelését,3013 bírálta a hazai szociáldemokrata vezetőket, a szabad 

szervezkedés lehetőségét követelte a keresztényszocialista mozgalom számára, és fellépett a nők 

választójoga mellett. Fenntartásai ellenére a törvényjavaslatot megszavazta abban a reményben, 

hogy az „megkezdése [lesz] egy boldogabb, szebb és erőteljesebb haladásnak”.3014 

Prohászka Ottokár négy főrendiházi felszólalásából kettő a témájának megválasztásával és 

politikus jellegénél fogva is különbözött a katolikus, de az ortodox püspökök hozzászólásaitól is. 

A római és a görög katolikus, valamint a szerb és a román ortodox főpapok felszólalásainak közös 

vonása volt az egyházuk önállósága, jogai, továbbá a hívők életére való befolyás (oktatás és 

valláserkölcsi nevelés, házassági jog) feletti őrködés. Felekezetenként azonban eltérő vonások is 

megfigyelhetőek. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása során 

visszatérő mozzanatként a katolikus püspöki kar egyik tagja felszólalt a püspöki kar nevében, és 

hangsúlyozta, hogy az egyetemi alap katolikus természetét nem érintheti, hogy jövedelmei 

felvételre kerültek az állami költségvetésbe. Az egyetemi alap magva Pázmány Péter 1635. évi 

adománya volt a nagyszombati jezsuita egyetem alapítására. Törzsvagyonát Pázmány, Lósy és 

Lippay prímások alapítványai alkották, amelyhez Mária Terézia királynő több birtokot 

adományozott. Az egyetemi alap egy része tehát katolikus egyházi, más része állami eredetű volt. 

Bár az egyház ragaszkodott az egyetem és az alapok katolikus jellegéhez, a kormányok az 

egyetemet már az 1870-es években állami intézménynek tekintették, és fenntartásáról (az 

egyetemi alap felhasználásával) az állami költségvetés keretében gondoskodtak.3015 Noha 

bizonyos felfogás szerint az egyetemi alap a tanulmányi alap része volt,3016 sorsa a dualizmus 
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korában attól némileg eltérően alakul. A katolikus alapok az 1848:3. tc. értelmében a 

Helytartótanács egyházi bizottmányának kezeléséből a kormány, illetőleg a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter kezelése alá kerültek. A vallás- és a tanulmányi alap felhasználására 

vonatkozó előirányzat 1868-tól az állami költségvetésből kimaradt.3017 Az egyetemi alap azonban 

az Állami számvevőszék létesítéséről szóló 1870:18. tc. értelmében (és amint az a főrendiházi 

költségvetési vitákból is kitűnik) 1870-től a kultusztárca költségvetésében szerepelt. A 

költségvetési tárgyalások során a képviselőházban katolikus képviselők rendszeresen felszólaltak 

az egyetemi alap költségvetési szerepeltetése ellen, azonban eredménytelenül. 1875 végén a 

kincstári jogügyi igazgató javasolta, hogy a katolikus egyház mondjon le az egyetemi alappal 

kapcsolatos jogairól vagy járuljon hozzá az alap katolikus jellegű vagyontárgyainak az állami 

jellegűtől való szétválasztásához.3018 Erre azonban nem került sor. A kormány sohasem tagadta 

mereven az egyetemi alap katolikus jellegét, elismerte, hogy az alapok állami kezelése nem jelenti 

azok állami jellegét, de a miniszteri válaszok rendre hangsúlyozták, hogy az állami hozzájárulás 

országos jellegűvé teszi az egyetemet.3019 Mint a prelátusok maguk is hangsúlyozták, ez a 

rendszeresen ismétlődő nyilatkozat elvi jellegű volt, a költségvetést a megszavazását nem érintette 

(az egyházpolitikai viták időszakában sem). A hazai katolikus egyházi vezetők ragaszkodását 

egyházuk oktatási szerepéhez, ugyanakkor az állam pénzügyi támogatására való rászorultságot is 

mutatja Mailáth Gusztáv erdélyi püspöknek az 1907-ben a nem állami elemi iskolák 

jogviszonyairól és a községi és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat (a 

későbbi lex Apponyi) tárgyalása során elfoglalt álláspontja. A püspöki karból az általános vitához 

Samassa József egri érsek, bíboros szólt hozzá, elismeréssel szólt a javaslatról, méltatta a kormány 

törekvését az oktatás szabadsága és az állam felügyeleti jogának összeegyeztetésére.3020 Mailáthot 

a részletes vitában Antal Gábor református püspöknek a szerzetes tanítókra vonatkozó módosító 

indítványa késztette felszólalásra. Kijelentette, hogy a kormány a törvényjavaslattal a katolikus 

egyház ügyeibe avatkozik (pl. a fizetési pótlékok feltételhez kötésével), ugyanakkor méltányolta, 

hogy a törvényjavaslat elismeri azt a költségvetési vitákban a katolikus klérus részéről elhangzó 

megállapítást, hogy az állam egymaga nem tudná ezt a feladatot ellátni.3021 

 Az ortodox egyházak törvény által biztosított autonómiájukban igyekeztek jogi alapot 

találni a kormányzat liberális és/vagy magyar nemzeti célkitűzésű egyház- és oktatáspolitikai 

törekvéseivel való szembehelyezkedésre. A görögkeleti egyháznagyok közül a legtöbben az 

1892–1896. és az 1906–1910. évi országgyűlés idején szólaltak fel (négy, illetve öt felszólaló). Az 

előbbi időszakban az egyházpolitikai viták, az utóbbi országgyűlés idején a nem állami iskolák 
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jogiszonyáról, a hitfelekezeti tanítók járandóságáról és a magyar nyelv elemi iskolákban való 

kötelező tanításáról szóló törvényjavaslat aktivizálta őket.  

 1893-ban a hitfelekezeti tanítók járandóságáról szóló törvényjavaslat (a későbbi 1893:26. 

tc.) tárgyalását megelőzően Miron Romanul román ortodox érsek és metropolita egyháza 

szinódusa nevében az elemi felekezeti iskolák tanítóinak fizetésére vonatkozó törvényjavaslat 

ellen feliratot juttatott el a főrendiházhoz.3022 A főrendiház közjogi, törvénykezésügyi és pénzügyi 

bizottsága mellőzni javasolta.3023 A törvényjavaslat 1893. május 29-i tárgyalásán három román 

ortodox főpap is felszólalt. Ion Mețianu (Metianu János) (1828–1916) aradi püspök (későbbi 

nagyszebeni metropolita) kifejtette, hogy az államnak kötelessége segélyezni a szegényebb 

hitfelekezeti iskolákat, de anélkül, hogy azt a felekezetek jogainak megnyirbálása kísérné, hiszen 

„a hitfelekezetek is sok és jó szolgálatot tesznek az államnak”. Úgy vélte, hogy a javaslat számos 

ponton szembehelyezkedik az 1868. évi népiskolai törvénnyel és beavatkozik a hitfelekezetek 

jogkörébe.3024 A protestáns egyházi vezetők közül a vitához hozzászóló Szász Károly dunamelléki 

református püspök Mețianuval vitatkozva kijelentette, hogy ő is egy autonóm felekezetnek tagja, 

de gyanúsnak találja azt az autonómiát, „amely nem tűri az államnak az ő eljárásainak leple mögé 

való betekintését”, és a kormánynak a tanítók felett erkölcsi vagy államellenes vétség esetén nem 

akar fegyelmi jogot engedni.3025 Nicolae (Neagoe) Popea (Popea Miklós) (1826–1908) 

karánsebesi püspököt (saját bevallása szerint) tökéletlen magyarnyelv-tudása ellenére felszólalásra 

késztette az egyháza ellen készülő „új támadás” és annak a vádnak a megelőzése, hogy egyháza 

sérelmeit nem hozta „az illetékes hely elé” (itt nyilvánvalóan az uralkodónak előző évben a román 

Memorandumnak a magyar országgyűléshez továbbításakor elhangzott megjegyzésére utalt). 

Popea annak a véleményének adott hangot, hogy Magyarországon „azon törvények, amelyek 

igazságosabbak a nem magyar ajkú nemzetiségekkel és ezek vallásfelekezeteikkel szemben, azért 

hozattak, hogy vagy semmiképpen se hajtassanak végre, vagy […] fokozatosan teljesen 

érvényteleníttessenek”. Utalt a nemzetiségi törvény és az ortodox autonómia-törvény be nem 

tartására és a népiskolai törvény rendelkezéseinek a napirenden levő módosítására. A javaslat 

hátterében „a nem magyar ajkú nemzetiségek” magyarosításának szándékát sejtette, és arra intett, 

hogy a törvényjavaslat elfogadása gyűlölködést és ellenségeskedést idéz elő.3026 Miron Romanul 

metropolita beszédét a román ortodox egyház önkormányzatát törvénybe foglaló 1868:9. tc.-ről 

vallott felfogása köré szervezte. Eszerint a görögkeleti vallásúak ügyében hozott törvény 

„alaptörvény […], amelyet az 1867/68-iki törvényhozás a közjogi kiegyezés kapcsán azért adta 

meg az egyháznak, hogy a nemzetiségökre féltékeny románoknak legalább az egyházban és az 

iskolában egy bizonyos − úgy szólva − családi életet biztosítson, és ezáltal a haza érdekeinek 

megóvása mellett egyszersmind a román nemzetiség fennállását is mindenkorra biztosítsa”. 

Hozzátette: „egy ily alapintézményt tehát egy speciális iskolai törvény által csak úgy incidentaliter 

[egy felmerült eset kapcsán, mellesleg] megváltoztatni, meggyengíteni vagy megcsonkítani sem 

nem jogos, sem nem méltányos, de nem is célszerű”, majd részletekbe menően ismertette, hogy 

nézete szerint a tervezett törvény mely pontjai sértik egyháza autonómiáját.3027 Gr. Csáky Albin 

vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszában azt hangoztatta, hogy az állam „minimális” 

befolyást követel az államsegélyért cserébe. Álláspontja az volt, hogy az 1868:9. tc.-ben 
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„világosan ki van mondva, hogy az autonómia csakis az ország törvényeinek korlátain belől 

kezelhető és érvényesíthető […], mindig csak abban a körben érvényesíthető, amelyben az ország 

törvényeivel ellenkezésbe nem jön és nem következtethető abból az, hogy soha semmiféle törvény 

ezentúl az ő iskolai vagy egyházi ügyeikkel nem fog foglalkozhatni”. Beszédét annak 

kijelentésével zárta, hogy „az ezen javaslatban foglaltak csak azokat feszélyezhetik, csak azoknak 

lehetnek kellemetlenek, akik a magyar állam eszméjével nem tudnak kellően megbarátkozni”, 

ezért reméli, hogy Romanul és társai is megszavazzák a javaslatot.3028 A törvényjavaslatot a 

főrendiház többsége változtatás nélkül elfogadta, a tárgyalás „élénk” „Éljen a miniszter!” 

felkiáltásokkal zárult.3029 

 Gergely Jenő rámutatott, hogy az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása során az 

ortodox egyházak vezetői, Miron Romanul és Georgije (Đorđe) Branković (Brankovics György) 

(1830–1907) karlócai érsek, szerb metropolita és pátriárka a nemzeti egyházaik keretében 

birtokolt autonómia védelmezőiként szólaltak fel (szemben a katolikus püspökökkel, akiknek 

sérelmei elsősorban vallási és csak másodsorban politikai jellegűek voltak).3030 Branković mint a 

közvélemény szavára hivatkozott a karlovici (karlócai) szerb népgyűlésnek a polgári házasság 

bevezetése ellen tiltakozó határozatára. Wekerle Sándor miniszterelnök válaszában sietett 

világossá tenni, hogy a kormány miként értelmezi az ortodox egyházi autonómiát. Az ortodox 

önkormányzat tartalmáról és jellegéről Wekerle által is vallott kormányzati felfogás a dualizmus 

folyamán végig érvényesült, ezért a miniszterelnök beszédéből hosszabban idézzünk. Eszerint 

„népgyűlések […] egyházak nevében sohasem nyilatkozhatnak, s abban talán igazat fog nekem 

adni Brankovics György ő excellentiája, a szerb patriarcha, hogy nem közszempontból, hanem 

talán éppen az ő szempontjából, az ő egyháza érdekeinek szempontjából volna igen veszélyes 

annak az elvnek elismerése, hogy törvényes szabályozáson kívül összegyülekezettek, nevezzük 

azokat népgyűléseknek, küldöttekből alakultaknak, egyházuk nevében nyilatkozhassanak. […] 

Brankovics György […] úgy állította volna oda ezt a törvényjavaslatot, mint hogyha az a 

törvényileg biztosított szerb autonómiának kijátszása volna. Erre a nyilatkozatra tartozom azzal a 

válasszal, hogy mi autonomicus jogokat igenis biztosítunk, ezen autonomicus jogokat törvénybe 

is igtattuk [! iktattuk]; de ezen autonomicus jogokat először mindig csak egyházi és szorosan véve 

egyházi téren biztosítottuk és azokat politikai jogokkal nem azonosíthatjuk; másodszor pedig ezen 

biztosított jogok, melyek törvényeinkben adattak, nem ruházhatók fel a szerződés jellegével, 

hanem egyszerűen azon jogalappal, hogy a törvényhozás jónak látta azokat megadni, csorbítani 

vagy kisebbíteni. (Úgy van! Úgy van! bal felől.) Mert hogyha más álláspontot foglalnánk el, 

hogyha szerződéses jelleget, meg nem másítható jelleget tulajdonítanánk annak, ez annyi volna, 

mint más államnak az államban elismerése. (Élénk helyeslés a baloldalon.)”3031 A görögkeleti 

főpapok őrködése egyházuk jogai felett kis jelentőségűnek tűnő kérdésekre is kiterjedt. Így 1894-

ben a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor Miron Romanul tiltakozott 

az ellen, hogy a törvényjavaslat szövegében a bevett felekezetek felsorolásában a két görögkeleti 

egyház (szerinte ellentétesen az addigi törvényekkel és szokással) nem közvetlenül a katolikus 

egyház, hanem a protestáns egyházak után szerepelt. A metropolita módosítványát a főrendiházi 

elnök a többség által elfogadottnak nyilvánította, ugyanakkor a tiltakozó közbekiabálásokra 

reagálva hangsúlyozva, hogy az egyházak sorrendje nem jelent rangsort.3032 
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 FN 1892–1896. 2. köt 1893. máj. 29. (31. ülés) 192., 194. 
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 FN 1892–1896. 2. köt 1893. máj. 29. (31. ülés) 196. 
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 Gergely J.: Az egyh.pol. tv-ek a fh-ban, i. m. 18., 20., 25–26. 
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 FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 10. (51. ülés) 229. 
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 FN 1892–1896. 4. köt. 1894. okt. 6. (65.ülés) 59–62. 

A törvényjavaslatot a végszavazáson a főrendek többsége elutasította, így a módosítás elvesztette jelentőségét. 

Az 1895:43. tc. 6. §-a a törvényjavaslatban eredetileg szereplő sorrendben sorolja fel a vallásokat. 
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 Az 1890-es években a román ortodox egyház autonómiájának, érdekeinek védelme során 

tehertételként jelentkezett a Memorandum-ügy miatt a magyar politikai elit részéről jelentkező 

bizalmatlanság. 1898-ban a lelkészek segélyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor a 

magyarbarátként ismert Ion Mețianu nemcsak azt jelentette ki, hogy „egyházam, bár sok 

nélkülözéssel küzd, el nem fogadhat semminemű olyan segélyt, legyen az bármilyen nagy, 

amelynek engedélyezése által sarkalatos jogainak megsértése céloztatik”, és ezért (a román 

ortodox szinódus felterjesztésével összhangban) a törvényjavaslatnak a román egyház 

meghallgatásával történő átdolgozását indítványozta, hanem szükségesnek látta leszögezni azt is, 

hogy „nemcsak nem pártoltunk, de nem is fog pártolni senki oly tanítót, oly papot, aki 

államellenes magatartással tűnik fel; hanem ellenkezőleg el fogunk ítélni minden ilyen papot és 

tanítót, miként eddig tettük, úgy ezentúl is”.3033 

A koalíciós kormányzás időszakának a főrendiház ortodox egyházi tagjait leginkább 

hozzászólásra késztető eseménye 1906-ban a nem állami elemi iskolák jogviszonyairól és a 

községi és felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényjavaslat tárgyalása volt. A vitához a 

szerb ortodox püspökök nevében Lukijan (Lazar) Bogdanović (Bogdanovics Lucián) (1867–1913) 

budai püspök, a román ortodox egyházi vezetők közül Mețianu nagyszebeni metropolita és Ioan 

Ignatie Papp (Papp I. János) (1848–1925) aradi püspök is hozzászólt. Mindhárman azt az 

álláspontot képviselték, hogy a törvényjavaslat mélyen belenyúl az iskolafenntartó 

vallásfelekezetek önkormányzati jogkörébe, és a tanítói fizetésnek rendezésével kapcsolatban 

olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a felekezetekre „elviselhetetlen terheket” rónak. A 

felszólalók hangsúlyozták, hogy egyházaik a magyar államnyelv terjesztését sohasem 

akadályozták, a kötelező magyar nyelvtanítást azonban mint az anyanyelvi oktatást veszélyeztető 

intézkedést nem támogatják.3034 1909-ben Papp elismerte a kongrua-javaslat3035 azon szándékát, 

hogy a bevett felekezetek lelkészei egyforma elbírálás alá essenek, anyagi helyzetük javuljon, de a 

javaslatot egyháza nevében mégis elutasította. A püspöktársai nevében is beszélő püspök 

kifogásolta, hogy a javaslat készítésekor nem konzultáltak az ortodox felekezettel, a javaslat az 

esperesek javadalmazását nem rendezi, magasabb képzettségű lelkészek foglalkoztatására nem ad 

lehetőséget, megköveteli a lelkészek magyar nyelvtudását, lehetővé teszi a kormány 

beavatkozását a fegyelmi ügyekbe, valamint annak törvénybe foglalását, hogy az egyházak 

kötelesek végrehajtani a kormány törvényes rendeleteit.3036 Gr. Apponyi Albert vallás- és 

közoktatásügyi miniszter válaszát azonban már nem hallgatta meg.3037 

 A nemzetiségi hovatartozás, illetve szimpátia egyes esetekben meghatározóbbnak 

bizonyult, mint a felekezeti hovatartozás. 1879-ben a magyar nyelv elemi iskolai oktatásáról szóló 

törvényjavaslat tárgyalásakor Császka György római katolikus szepesi püspök üdvözölte a 

magyar nyelv elemi iskolai oktatásának bevezetését, mert a felvidéki megyékben szerzett 

tapasztalatai nyomán úgy látta, hogy „a nem magyar ajkú szegényebb néposztályok gyermekei 

nagy hátravettetést szenvedtek és szenvednek azáltal, hogy a helybeli népiskolákban nem 

sajátíthatják el legalább elemeit azon nyelvnek, mely nélkül a középtanodákban jó előmenetelök 

vagy lehetetlen, vagy szerfölött megnehezíttetik”.3038 Ezzel szemben a szintén katolikus, de görög 
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 FN 1896–1901. 2. köt. 1898. jún. 7. (28. ülés) 52., 74. 

A törvényjavaslatot változtatás nélkül elfogadta a főrendiház (1893:14. tc.). 
3034

 FN 1906–1910. 1. köt. 1906. máj. 8. (18. ülés) 177–189. 
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 A javaslat a lelkészi jövedelem állami kiegészítéséről szóló 1898:14. tc. novellája volt. 
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 FN 1906–1910. 3. köt. 1909. ápr. 1. (45. ülés) 144–146. 
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 FN 1906–1910. 3. köt. 1909. ápr. 1. (45. ülés) 149., 152. 
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 FN 1878–1881. 1. köt. 1879. máj. 13. (42. ülés) 175. 

Császka egyébként a későbbiekben, attól eltekintve, hogy általában ő szólalt fel a katolikus alapok katolikus 

jellegének megóvása végett, „nem elegyedett a politikai mozgalmakba sem az egyházpolitikai harcok idején, 
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szertartású és román nemzetiségű Mihályi Viktor (Victor Mihali de Apșa) (1841–1918) lugosi 

püspök (később gyulafehérvári-fogarasi érsek) a törvényjavaslatot elutasította, mert a szülők és a 

román nép addigi jogai korlátozásának veszélyét látta benne.3039 A román ortodox egyházi 

vezetők, Miron Romanul metropolita és Mețianu ebben a kérdésben a görög katolikusokkal 

értettek egyet, ellenezték a magyar nyelv elemi iskolákban való oktatásának általános 

bevezetését.3040 A helyzetet bonyolítja, hogy Császka szlovák származású volt, azonban 

magyarosító törekvéseiről volt ismert,3041 Romanult pedig a Vasárnapi Újság egyébként a 

nemzetiségi ellentétek kiegyenlítésére törekvő egyházi vezetőként jellemezte.3042 Mihályi 1891-

ben a kisdedóvásról szóló törvényjavaslatot szintén a szülők jogaiba való túlzott beavatkozás 

miatt kifogásolta.3043 A magyar nemesi családból származó Mihályi 1895-ben a gyulafehérvári és 

fogarasi érsekségbe beiktatását követően, korábbi egyházmegyéjétől búcsúzva kijelentette, hogy 

„mint eddig, úgy ezentúl is hű szolgája leszek az egyháznak és a magyar államnak”.3044 A 

későbbiekben azonban erőteljesen képviselte az erdélyi románság érdekeit, 1897-ben az ottani 

görög katolikus egyház számára autonómiát kért az uralkodótól, 1912-ben a hajdúdorogi 

egyházmegye létrehozásakor pedig fellépett a magyar nyelvű liturgia bevezetése ellen.3045 

1907-ben az Apponyi-féle törvényjavaslat tárgyalásakor Mailáth Gusztáv a főrendiházban 

elhangzott, a törvényjavaslatot alapvetően támogató felszólalása nem tükrözte a püspöki kar 

valamennyi tagjának álláspontját. Görög katolikus püspökök ugyan nem szólaltak fel a vita során, 

de a Mihályi Viktor gyulafehérvári-fogarasi érsek, valamint érseki tartományából Vasile Hossu 

(Hosszú Vazul) (1866–1916) lugosi püspök és Demetriu Radu (Radu Demeter) (1862–1920) 

nagyváradi püspök korábban a főrendiházhoz kérvényt juttatott el, amelyben a törvényjavaslat 

elutasítását, átdolgozásra a miniszterhez visszaküldését kérték. A kérvény egyfelől kifogásolta a 

katolikus egyház oktatási tevékenységébe való beavatkozást (a törvényjavaslat célja eszerint 

„végeredményében nem más, mint az egyházi iskolák államosítása az eddig iskolafenntartó 

egyházak tetemes segítségének igénybe vétele mellett”). Másfelől azonban (egyházi érdekként) 

nemzeti-nemzetiségi kifogást is megfogalmazott, amikor a magyar oktatási nyelv megkövetelését 

kifogásolta (az „egyháztartományunk felállítását declaraló pápai bullában egyházunk román 

jellege megállapítva, megkülönböztetésül a hazában élő más nyelveket beszélő görög 

katholikusoktól. […] Ezen szempontból világosan érthető, hogy egyházunk fennmaradása és 

fölvirágozása érdekében legelső sorban egyházi érdek, hogy az ezen egyház által létesített s 

fenntartott népiskolákban tanítási nyelvül a román nyelv használtassék”.3046 Tehát ebben az 

esetben a görög katolikus főpapoknak egy része (a többségében román hívekkel rendelkező 

                                                                                                                                                                                     
sem a következő békésebb időkben”. Császka György kalocsai érsek (1826–1904). Vasárnapi Újság 1904. (51. 
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egyházmegyék részben személyükben is román nemzetiségű püspökei) a szerb és román ortodox 

egyházi vezetőkhöz hasonló álláspontot képviseltek. 

 1913-ban a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye felállítására vonatkozó 

törvényjavaslat főrendiházi vitája során a nemzeti-nemzetiségi érdekeknek a katolikus egyházon 

belüli érvényesülése, illetve az egyház útján való érvényesítésének törekvése ismét 

megmutatkozott. Ekkor a katolikus püspöki karon belüli véleménykülönbség közvetlen formában 

is megjelent a főrendiház ülésén. Végsheő Tamás kutatásai szerint az egyházmegye felállításának 

ügyét a kormány politikai okból támogatta, abban bízott, hogy a magyar jellegű görög katolikus 

egyházmegye létrehozása „hatalmas nemzeti sikerként” segít a képviselőházi ellenzék 

obstrukciójának leszerelésében.3047 Az egyházmegye felállítására vonatkozó pápai döntést a 

magyar törvények közé becikkelyezés közjogi jelentőségű, ugyanakkor tartalmát tekintve formális 

aktusa kellett, hogy kövesse. A becikkelyező törvény javaslatának főrendiházi tárgyalása során 

Szabó Jenő kinevezett tag, aki a görög katolikus szertartások magyar nyelvű liturgiáját 

szorgalmazó országos bizottság elnöke és a hajdúdorogi egyházmegye felállításának egyik 

szorgalmazója volt, támogatóan szólt az új egyházmegye ógörög nyelvű liturgiájáról (a 

gyulafehérvár-fogarasi érsekségben a liturgia nyelve román volt, a hajdúdorogi egyházmegye 

felállításakor a pápa a magyar nyelvű liturgiát nem engedélyezte), továbbá bírálta a görög 

katolikus püspököket, hogy nem támogatták eléggé a püspökség ügyét.3048 Várady Lipót Árpád 

győri püspök (későbbi kalocsai érsek, korábban a kultuszminisztériumban a nemzetiségi egyházi 

ügyeket intéző osztálytanácsos) Szabó tevékenysége irányában némileg megrovóan, a román 

nemzetiség irányában békítően szólalt fel. Kijelentette, hogy az egyházmegye felállításának 

törvénybe foglalásától a nyugtalanság és a „guerilla harcok” megszűnését reméli, az arra 

vonatkozó nemzetiségi aggodalmak eloszlatására, hogy „nem magyar jellegű” plébániák is az új 

egyházmegyéhez kerültek, kilátásba helyezte a későbbi területi korrekciót. Hossu szamosújvári 

püspök tiltakozott a sajtóban megjelent állítások ellen, hogy a „román püspökök” tehetnek arról, 

hogy a Szentszék nem engedélyezte a magyar nyelvű liturgiát. Rámutatott, hogy az ógörög 

liturgikus nyelv bevezetése a románság körében nyugtalanságot szül, és magában hordozza a 

veszélyt, hogy megnő az ortodox hitre áttérők száma. Kilátásba helyezte, hogy ha a magyarul tudó 

román híveket az állami statisztika magyarnak tekinti, és hitközségeiket a magyar 

egyházmegyéhez csatolja, a román püspökök „mesterségesen fognak a magyar nyelv terjesztése 

ellen gátakat vetni”. Hosszabban beszélt arról, hogy az egyházmegye felállításának módja a görög 

katolikus románok békéjét „mélyen feldúlt[a]”, és az egyházmegye kialakításakor alapul vett 

statisztika nem a tényleges nemzetiségi arányokat tükrözi. Cáfolta, hogy a görög katolikus 

püspökök akadályozták volna az új püspökség létrehozását, „mi csak azt kívántuk, hogy 

parókiáink hagyassanak meg úgy ahogy voltak, egyháztartományunk keretében” – tette hozzá 

sajátos érveléssel.3049 Kérte a kormányt, hogy orvosolja az egyházmegye felállítása során a román 

görög katolikussággal szemben elkövetettek hibákat. Kijelentette, hogy a magyar politikai nemzet 

nagyságának és biztonságának biztosítékát nem az egynyelvűségben, hanem a közös hazafias 

érzésben látja. A még tartó Balkán-háborúra3050 utalva rámutatott, hogy „a Balkánon történtek, 
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megtanítottak mindenkit arra, mennyire egymásra vagyunk utalva és mennyire érdeke az 

országnak, hogy a román nép ebben a hazában kielégítve lássa a maga culturális érdekeit”.3051 

 Csernoch János hercegprímás Várady Lipóthoz hasonlóan békülékeny hangot ütött meg, 

elismerte a különböző statisztikai kimutatások közötti ellentmondásokat. Ugyanakkor a 

felelősséget a görög katolikus püspökökre hárította: kijelentette, ha a püspökök „kellő 

tapintatossággal tárgyalják ezt a kérdést [, ti. az új egyházmegye felállítását], s ha iparkodnak 

csillapítólag hatni a hívekre, meg vagyok róla győződve, hogy ez a nyugtalanság csakhamar meg 

fog szűnni. A román nyelvű görög katolikusokat pedig ez által semmi sérelem sem érte, mert 

hiszen nekik meglesz ezentúl is az ő istentiszteletük úgy, mint eddig volt.”3052 

 Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter felszólalásában jelezte, hogy a 

kormány nem zárkózik el a területi módosítás elől.3053 Tisza István miniszterelnök rövid 

záróbeszédében hangsúlyozta a román kérdés fontosságát, utalt a rendezésben kifejtett több 

évtizedes erőfeszítéseire és a „Magyarországon élő románok és a magyar nemzet” közötti 

harmónia, valamint a Romániával való jó kapcsolat kialakításában Hossu és püspöktársai 

segítéségét kérte.3054 Tisza beszédében utalt Hossu egész életen át kifejezésre juttatott „hazafias 

érzelmeire”. A miniszterelnök itt talán arra is utalt, hogy Hossu (az országgyűlési almanachban 

szereplő életrajza szerint) 1891-ben a magyar alkotmánnyal való összeütközés elkerülésére intette 

a román Memorandum szerzőit.3055 De közelebbi példa is volt, mint említettük, Hossu 1912 végén 

a főrendiházban (az ortodox főpapokkal együtt) támogatta a képviselőházi őrség felállítását. Tisza 

Hossu iránti bizalmát jelezte, hogy utóbb többek között az ő közreműködésével igyekezett 

Brătianu román miniszterelnököt „lebeszélni” a központi hatalmak elleni hadüzenettől. A görög 

katolikus püspöki kar másik tevékeny alakja, Demetriu Radu a román hadüzenetet követően saját, 

egyházmegyéje papsága és hívei nevében nyilatkozatban adott kifejezést „a magas trónhoz, a 

dicső uralkodóházhoz és a magyar szent koronához való tántoríthatatlan hűségének és 

ragaszkodásának”.3056 1918. december 1-jén, a magyarországi románok gyulafehérvári gyűlésén 

azonban már Erdélynek a Román Királysághoz csatolását támogatta.3057 A hajdúdorogi 

egyházmegye felállítása főrendiházi tárgyalásának utóéletéhez tartozik, hogy a gyulafehérvári-

fogarasi román görög katolikus metropólia főpásztorai, Mihályi érsek, Radu és Hossu püspökök 

közösen fellépve elérték, hogy a kormány, illetve a püspöki kar a már kijelölt új egyházmegyei 

határokat az ő igényeiknek megfelelően megváltoztassa. Ezzel egyidejűleg felhívták a Szentszék 

figyelmét arra, hogy bár az új egyházmegye hivatalos liturgikus nyelve az ógörög lesz, az 

mindenképpen a magyarosítás célját fogja szolgálni.3058 

 

Protestáns egyházi elöljárók felszólalásai 

A protestáns egyházak a főrendiház reformját követően a házban hivataluk révén helyet foglaló 

vezetői közül 1885–1918 között négy református, három evangélikus és egy unitárius püspök, 

valamint a református felekezet négy és az evangélikus felekezet három világi elöljárója szólalt 

fel a főrendiház plenáris ülésein. Megfigyelhető, hogy a püspökök az 1910-es évekig elsősorban 

egyházpolitikai témákban szólaltak fel, míg a világi elöljárók egyéb ügyekben is. A protestáns 

egyházi vezetők aránya a hozzászólók között 3% (1 fő, 1896–1901) és 11% (7 fő, 1892–1896; 6 
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fő, 1906–1910) között változott. Az 1896–1901 közötti viszonylagosan alacsony arányt3059 azzal 

magyarázzuk, hogy a századfordulót megelőző néhány évben a protestáns felekezetek még 

annyira sem töltötték be az egyházi vezetőik számára rendelkezésre álló helyeket, mint más 

években. Az 1890-es évek fokozott aktivitása ebben az esetben is az egyházpolitikai vitákkal 

hozható összefüggésbe. Ekkor és a második Wekerle-kormány időszakában a főrendiházban tag 

protestáns egyházi vezetők több mint fele felszólalt az üléseken, ami a tagok többi csoportjához 

képest rendkívül magas aránynak számított.  

 A főrendiházban felszólalt protestáns egyházi vezetők közül elsőként két olyan főrenddel 

foglalkozunk, akik szónoki tevékenységének súlypontja ex officio (egyházi vezetőként való) 

tagságuk előtti időszakra esik. A reformkorban, 1848–1849-ben és 1860-ban is országos politikai 

szerepet játszó id. br. Vay Miklós (1802–1894) a dualizmus időszakában születési jog (1885 után 

a cenzust teljesítve), 1867-tól koronaőrként, és 1885-től a tiszáninneni egyházkerület 

főgondnokaként is tagja volt a főrendiháznak.3060 Az 1865 utáni két évtizedben a főrendiház egyik 

legaktívabb tagja volt, a plénumon elhangzott nagyszámú felszólalása mellett több főrendiházi 

bizottságban is munkálkodott. A főrendiházi reformot általánosságban helyeselte és támogatta, a 

részletes tárgyalás során azonban indítványozta, hogy a többi püspökséghez hasonlóan a 

református szuperintendensek is mind legyen tagok, mert a protestáns egyházalkotmánnyal 

ellentétes mind az, hogy egyes egyházkerületekből csak a püspökök, másokból csak a 

főgondnokok legyenek tagok, mind pedig az, hogy két-két egyházkerület teljesen képviselet 

nélkül maradjon. Vay Prónay Dezsővel közösen benyújtott módosítványa, hogy a protestáns 

egyházak valamennyi egyházi és világi elöljárója (kivéve az erdélyi egyházkerületet, ahonnan 

csak a legidősebb főgondnok) főrendiházi tagsággal rendelkezzen, nem nyerte el a többség 

támogatását.3061 Vay Miklós felszólalásai az 1880-as évek közepétől megritkultak, amiben 

előrehaladott korán kívül szerepet játszhatott, hogy már 1884-től a főrendiház egyik alelnöke, 

1888-tól haláláig elnöke volt. A konzervatív arisztokrata az 1886. évi törvényhatósági 

törvényjavaslat tárgyalásakor mondta el egyik utolsó nagyszabású főrendiházi szónoklatát. Miután 

beszéde elején felidézte, hogy municipális tevékenységét 1823-ban kezdte, és az „ős magyar 

megye” fenntartásához még 1860–1861-ben is ragaszkodott, némileg meglepő fordulattal oda 

konkludált, hogy „a magyar államnak mentől erősebb kormányzati rendszerre van szüksége, ami 

pedig ez idő szerint csak is a hatóságok controlleriája alatt álló, kinevezett tisztviselőkkel 

rendelkező felelős minisztérium által lesz elérhető”. A törvényjavaslatot azért fogadta el, mert 

távlati elképzelése előmozdítását remélte tőle.3062 

 Br. Vay Miklós unokaöccse, br. Vay Béla (1830–1910) a főrendiháznak először születési 

jogon és 1872-től borsodi főispánként, 1885 után a cenzust teljesítő örökös jogú tagként és 1899-

től református főgondnokként is tagja volt. Politikai pályáját 1861-ben a Felirati Párt 

képviselőjeként kezdte, ezt követően az 1865. majd az 1869. évi választásokon Deák-párti 

programmal ismét mandátumot szerzett. Nem sokkal azután, hogy főispánként (és egyben 

születési jogon) a főrendiházban foglalta el helyét, a ház egyik jegyzőjévé választották, amely 

tisztséget 1876-ig viselte. 1894-ben (br. Vay Miklós főrendiházi elnök halálát, Szlávy József 
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addigi alelnök elnöki kinevezését követően) a főrendiház egyik alelnöke lett.3063 A főrendiházi 

alelnöki tisztet 1900-ban történt lemondásáig töltötte be.3064 Alelnöki minőségében számos 

esetben helyettesítette az üléseken elnöklésben Szlávyt, majd utódját, Tóth Vilmost.3065 A 

főrendiház nyilvános ülésein eleinte inkább csak jegyzői minőségében szerepelt, egyéb 

felszólásának témái is nélkülözték a felekezeti színezetet.3066 1883-ban a középfokú oktatásról 

szóló törvényjavaslat tárgyalásakor felszólalt a hármas bizottság azon javaslata ellen, hogy a 

„magasabb” műveltséghez juttatás kerüljön ki, a valláserkölcsi nevelés pedig kerüljön bele a 

törvény szövegébe. A többség végül a törvényjavaslat eredeti szövegét fogadta el.3067 A 

főrendiházi reform részletes vitájában sikertelenül indítványozta, hogy a protestáns egyházi 

vezetők helyére ne csak képviselővé választásuk esetén lépjen a főrendiházban még nem tag 

legidősebb hivataltársuk, hanem akkor is, ha már más címen tagjai a főrendiháznak.3068 Mint 

kormánypárti politikus (1894-ig főispán) és mint protestáns egyházi vezető támogatta a 

kormányzati egyházpolitikát. 1883-ban az izraelita-keresztény házassági törvényjavaslat 

elfogadása mellett emelte fel a szavát, és azt is elmondta, hogy az általános polgári házasság 

bevezetését nem tartja a közeljövőben lehetségesnek. Ebben a beszédében hitet lett a liberalizmus 

mellett, amikor megvallotta: „Én, méltóságos főrendek, ifjú korom óta mindig szabadelvű 

politikai iránnyal bírtam, talán azért, mert hazámnak azon fényes korszaka, midőn a szabadelvű 

eszmék legnagyobb része itt is diadalra jutott, összeesett serdülő ifjúságommal, midőn a lélek és a 

szív legfogékonyabbak.”3069 1892. június 5-én a költségvetési vitában felekezete több tagjához 

hasonlóan ő is kiállt az állami egyházpolitika (az 1868. évi törvény) mellett.3070 Vay Bélát br. Vay 

Miklós halála után választották meg tiszáninneni egyházkerületi főgondnoknak, 1894 

szeptemberében lépett főgondnoki hivatalába, de, mint említettük, csak 1899-től volt ezen a jogon 

is tagja a főrendiháznak. 1894–1895-ben az egyházpolitikai tárgyalások során számos esetben 

felszólalt a törvényjavaslatok védelmében. Br. Vécsey József később Vayt akkori tevékenysége 

alapján a kormánypárt egyik vezérszónokának nevezte.3071 Vay a törvényjavaslatokat 

elkötelezetten támogatta: felszólalt a házassági jogi javaslat mellett, ellenezte a vallás szabad 

gyakorlatára vonatkozó törvényből a felekezetenkívüliségre vonatkozó szakasz kihagyását,3072 

többszöri szavazategyenlőség következtében az ő elnöki szavazatai révén és határozott elnöki 

fellépése folytán került elfogadásra 1895 májusában az izraelita vallás recepciójáról szóló 

törvényjavaslat.3073 Az 1895. évi költségvetési vitában, amikor a főrendiház közjogi ellenzéki, a 

Nemzeti Pártot támogató és néppárti tagjai együttesen meg kívánták tagadni a kormánytól az 

appropriációt, Vay kijelentette: „Demosthenes ékesszólásával szeretnék bírni, hogy 

bebizonyítsam, hogy meggyőzzem az ellenpártokat afelől, hogy nem helyes az út, melyet 
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követnek, hogy Magyarország jólétét, javát csak az általunk megkezdett úton lehet munkálni, 

lehet elérni: az 1867-iki törvények, a dualisticus kiegyezés szoros megtartásával és amellett tiszta 

szabadelvű irányzattal”.3074 Vay, aki a Wekerle-, majd a Bánffy-kormány fontos támasza volt a 

főrendiházban az egyházpolitikai konfliktusok idején, 1896 után már nem szólalt fel a ház ülésein, 

csak alelnöki, helyettes elnöki minőségében. Tehát ő, aki a főrendiház reformja idején súlyt 

helyezett a protestáns felekezetek minél nagyobb létszámú képviseletére, ex officio tag korában 

már nem vett részt hozzászólásaival a főrendiház munkájában. 1900-ban „rongált egészségi 

állapotára” hivatkozva lemondott a főrendiházi alelnökségről (gr. Károlyi Tibor főrendiházi 

elnökkel és Daruváry Alajos alelnökkel együtt).3075 Élete utolsó éveiben „nagyobb testi fájdalmai” 

következtében feltehetően már az üléseket sem látogatta.3076 

 Több országgyűlési ciklust, több mint három évtizedet átfogó főrendiházi tevékenységére 

való tekintettel szintén kiemelt helyen ismertetjük br. Prónay Dezső (1848–1940) tevékenységét. 

Prónay 1872-től születési jogon, majd 1885-tól az örökös jogon kívül az evangélikus egyház 

egyházi és iskolai egyetemes felügyelőjeként is tagja volt a főrendiháznak.3077 Hosszú tagsági 

ideje alatt a főrendiház üléseinek csaknem mindvégig egyik legaktívabb tagja volt, érdeklődése 

kiterjedt szinte valamennyi a főrendiház elé kerülő kérdésre. A protestáns felekezetű főrendek 

többségével ellentétben a mindenkori 67-es kormánypárttal szemben csaknem egész politikai 

pályája során ellenzéki pozíciót foglalt el.3078 A közjogi ellenzéki nézeteket valló, de autonóm és a 

megalkuvást elutasító természete révén a függetlenségi pártalakulathoz még országgyűlési 

képviselősége idején is csak átmenetileg kötődő politikus a főrendiházi válaszfelirati, 

költségvetési és újonc-megajánlási viták visszatérő (gyakran egyetlen ellenzéki) hozzászólója 

volt. Közjogi témákban és általában a szabadelvű párti és munkapárti kormányok 

tevékenységének szinte minden területén ellenzéki álláspontot foglalt el, időnként (taktikai 

szövetségben) együttműködött a konzervatív ellenzéki és közjogilag mérsékelt ellenzéki 

főrendekkel. Így volt ez 1885 elején is, amikor a költségvetési vitában csatlakozott gr. Dessewffy 

Aurél bizalmatlansági nyilatkozatához,3079 és 1897 áprilisában is, amikor Dessewffy a választási 

visszaélések miatt benyújtott bizalmatlansági indítványát támogatta.3080 1905 elején indítványozta, 

hogy a főrendiház határozatban tiltakozzon az országgyűlés ex lex állapot idején történő 

feloszlatása ellen, de a többség az országgyűlést berekesztő leirat egyszerű tudomásul vételét 

támogatta.3081 Prónay 1905–1906-ban a Fejérváry-kormány elleni főrendiházi ellenállás egyik 

szervezője és motorja volt.  

A szabadelvű párti kormányokkal szembeni ellenzékisége dacára az 1890-es években az 

egyházpolitikai kérdések tárgyalása során támogatta a kormánynak a vallás szabad gyakorlatáról 

szóló törvényjavaslatát. A felekezeti konfliktus kiéleződésért a katolikus papságot tette felelőssé, 

mert az „nem ismerte el a protestáns álláspont jogosultságát és egyenjogúságát”. A 

felekezetnélküliség lehetőségének törvénybe foglalását a javaslat logikájából következő 

szükségszerűségnek tekintette.3082 A gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslatot azonban nem 

fogadta el, mert úgy vélte, annak lehetőség arra, hogy vegyes házasság esetén szülők döntsenek, 
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illetve megállapodjanak az utódok vallásáról, felekezeti ellentéteket szül majd. Prónay a korábbi, 

egyébként a protestáns teológiai felfogásnak megfelelő, „nem nemet követ” elv fenntartását 

támogatta.3083 Az 1906–1910 közötti időszakban kezdetben támogatta a koalíciós kormány 

tevékenységét. 1907 februárjában elfogadta az újoncjutalékról szóló törvényjavaslatot, bízva 

Wekerle miniszterelnök azon ígéretében, miszerint a kormány Magyarország közös hadseregen 

belüli újoncrészesedésének felemeléséhez csak abban az esetben járul hozzá, ha sor kerül a véderő 

magyar nemzeti jellegének kidomborítására. Hamarosan azonban csalódott a kormány nemzeti 

politikájában, ezért az év decemberében Magyarország kvótájának felemelését már nem szavazta 

meg.3084 Prónay 1910 elején a Khuen-Héderváry kormány bemutatkozásakor szintén ellenzéki 

pozícióba helyezkedett, és bár nem tulajdonított súlyt a főrendiházban való bizalmatlanság-

nyilvánításnak, azért kijelentette, hogy nem támogatja az új kormány politikáját.3085 A következő 

években felszólalásaival és szavazatával támogatta a mérsékelt ellenzéki (alkotmánypárti) 

főrendek akcióit a Lukács- és a Tisza-kormány ellen, 1913-ban maga is interpellációt nyújtott be a 

Lukács László miniszterelnök ellen emelt vádak tárgyában.3086 Az Esterházy- és a Wekerle-

kormány idején tartózkodott a főrendiházi üléseken való hozzászólástól, 1917-ben egyházi 

tisztségről is lemondott egészségi állapotának romlása miatt 

 A hozzászólások kronologikus vizsgálathoz visszatérve, az 1890-es évek a már 

említetteken kívül két református szuperintendens (Szász Károly, Pap Gábor), egy evangélikus 

püspök (Zelenka Pál) és egy evangélikus felügyelő (Radó Kálmán) aktivitása emelendő ki. Az író, 

műfordító, esztéta, MTA- és Kisfaludy Társaság-tag Szász Károly (1829–1905), aki 1865−1868 

között Deák-párti képviselő, 1867-től a vallás- és közoktatásügyi minisztérium osztálytanácsosa 

volt, 1884-ben lett dunamelléki református egyházkerület püspöke, a főrendiház tagjai között 

pedig 1891-től foglalt helyet.3087 Első főrendiházi beszéde 1892-ben a költségvetési vita során 

hangzott el: támogatta a büdzsé elfogadását, és Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter 

„elkeresztelési” rendeletéről fejtette ki nézetét.3088 A következő évben a költségvetési vitában 

szintén egyházpolitikai kérdésekről szólt, részletesen reflektált a polgári házasságot ellenző 

főrendek kifogásaira.3089 A tanítók fizetésének rendezéséről és a felekezeti és községi iskolák 

tanítói állami nyugdíjtámogatásáról szóló törvényjavaslatokat támogatásáról biztosította.3090 A 

kormány által benyújtott egyházpolitikai javaslatok támogatójaként lépett fel. 1894. május 9-én a 

protestáns egyházi vezetők közül elsőként szólalt fel a kötelező polgári házasság bevezetése 

mellett. Hangsúlyozta, hogy a javaslatokat nem felekezeti szemszögből, hanem az állami érdek 

szempontjából kell megítélni..3091 Előzetesen javasolta ugyan, hogy a polgári házasság csak akkor 

legyen érvényes, ha egyházi házasságkötésre is sor került (a képviselőházban gr. Apponyi Albert 

tett hasonló indítványt), de ezt a kormány részéről elutasítás fogadta.3092 (A későbbiek folyamán 

egyébként Vay Miklós is ellenezte Vaszary hercegprímás hasonló tartalmú indítványát.)3093 Szász 

Károly kijelentette: híveinek ajánlani fogja a polgári után az egyházi házasságkötést, de egyházi 

áldás nélkül is érvényesnek fogja elismerni a házasságot. Egy ponton helyezkedett szembe a 

kormány egyházpolitikai álláspontjával: a felekezetenkívüliség törvényben való elismerését 
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ellenezte, „törvényhozási hibának”, „rohamos lépésnek” nevezte, és az „ugrás a sötétbe” 

kifejezéssel írta le.3094 Szásznak a tagok közti tekintélyét jelezte, hogy 1895-ben a nyári szünet 

előtt ő volt az, aki búcsút mondott és kívánt jobbulást a főrendek nevében Szlávy József 

főrendiházi elnöknek.3095 1896-ban a választási bíráskodásról szóló (ezen az országgyűlésen végül 

el nem fogadott) törvényjavaslat tárgyalásakor Schlauch Lőrinc nagyváradi római katolikus 

püspök felszólalására reagálva cáfolta, hogy a törvényjavaslat bármely része a katolikus felekezet, 

vagy általában a vallásfelekezetek ellen irányulna.3096 A későbbiek folyamán a főrendiházban nem 

szólalt fel, holott még csaknem egy évtizeden át tagja volt az intézménynek.3097 

 Pap (Papp) Gábor (1827–1895) 1874-től 1895-ben bekövetkezett haláláig volt a dunántúli 

református egyházkerület püspöke,3098 a főrendiház reformját követően rögtön annak tagjai közé 

került. Első és egyben utolsó beszédét a főrendiházban azonban csak az egyházpolitikai konfliktus 

kiéleződését követően tartotta 1892-ben a költségvetési vitában. Beszéde elején kijelentette, hogy 

a főrendiházba bejutni soha nem vágyott, mert meggyőződése szerint „a lelkészeknek 

vallásfelekezeti különbség nélkül a hívek s polgárok körül kell forgolódniuk”, hivatásuk a 

valláserkölcsi élet fejlesztése által „Isten országának terjesztése és az állam jól felfogott érdekének 

előmozdítása”. „Hogy mégis bejöttem: ennek egyedüli oka az, mert ha az egyik 

vallásfelekezetnek lelkészi kara itt képviselve van, akkor a jogegyenlőség elve követeli, hogy a 

többi vallásfelekezetek is képviselve legyenek” – tette hozzá, amivel világossá tette, hogy a 

katolikus főpapság megélénkülő főrendiházi aktivitása sarkallta arra, hogy felszólaljon és 

kinyilvánítsa bizalmát a kormány irányában. Pap, aki 1876-tól 1879-ig szabadelvű párti 

országgyűlési képviselő volt, elismeréssel szólt a kormánynak az államháztartási egyensúly 

biztosítására irányuló tevékenységéről. A vegyes házasságokból származó gyermekek vallására 

vonatkozó 1868. évi törvényi szabályozás fenntartása mellett emelte fel szavát. Vaszary 

hercegprímás javaslatáról, hogy a szülők szabad elhatározásától függjön az utódok felekezeti 

hovatartozása, úgy vélekedett, hogy ebben az esetben nem a szabad döntés joga érvényesülne, 

hanem „kitennők a családot annak, hogy a különböző felekezetek lelkészei behatolnának a család 

szentélyébe és ott folytatnák egymás ellen a harcot”. Az egyházak és az állam viszonyáról úgy 

vélekedett, hogy az állam legyen „vallásos”, de olyan, „mely minden felekezet felett áll és minden 

felekezet érdekét egyformán védelmezi.3099 Felfogása nem akadályozta abban, hogy 1894–1895 

folyamán (a protestáns tagok többségével együtt) megszavazza a vallás szabad gyakorlatáról szóló 

törvényjavaslatnak a felekezetenkívüliséget lehetővé tevő cikkelyeit. Sőt, miután egyes újságok 

Szász Károly a felekezetenkívüliséget elutasító beszédét mint az egész protestáns egyház 

véleményét állították be, Pap felszólalt a törvényjavaslat vonatkozó szakasza mellett is. Azzal 

érvelt, hogy a protestantizmus egyik alapelve a lelkiismereti szabadság, továbbá a felekezet ereje 

nem a hívek számában, hanem azok hitbeli meggyőződésének erejében rejlik.3100 

 Zelenka Pál (1839–1910) 1890-től, tiszai evangélikus egyházkerületi püspökké történt 

megválasztásától 1895-ig (amikor lemondott a püspökségről, de még abban az évben újra 

megválasztották), majd 1905-től haláláig volt a főrendiház tagja. Egyháza egyházi zsinati, 

igazságszolgáltatási, oktatási és gyámügyeiben egyaránt igen tevékenyen működött közre. 1891-

ben mint (saját szavaival) „szakmájába vágó” törvényjavaslathoz szólt hozzá az ipari munka 

vasárnapi szüneteléséről szóló törvényjavaslat tárgyalásához. Kifejezte egyháza hűségét az állam 
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iránt, és erre hivatkozva kérte, hogy „a Szent István király napja mint nemzeti ünnep a 

munkaszünet címén megszentelésére vonatkozó intézkedést egyszerűen kihagyni kegyeskedjék”. 

Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter azonban kijelentette, hogy „a törvényjavaslatban 

magában Szt. István napja nem mint katholikus ünnep szerepel, hanem mint nemzeti ünnep” 

szerepel.3101 1892-ben az állami költségvetési vitában felszólalva elfogadta a költségvetést, és 

elutasította Vaszary Kolos hercegprímásnak a vegyes házasságból származó gyermekek vallásáról 

szóló 1868:53. tc. 12. § módosítására vonatkozó indítványát.3102 Legközelebb 1893 májusában, 

ugyancsak a büdzsévitában szólalt fel. Ez a beszéde nyílt támadás volt a katolikus egyház ellen. 

Az egyházpolitikai ellentétek kiéleződéséért a katolikus egyházat okolta: azért „egyes egyedül 

azon hatalmas tényezők felelősek, kik azt régi kiváltságaik visszaszerzésének meleg vágyával 

előidézték”. Rámutatott, hogy az evangélikus egyház hitelveivel a polgári anyakönyvek és a 

polgári házasság nem ellenkeznek, és bár azok behozatala „súlyos áldozat lesz részéről” (ti. a 

lelkészek jövedelme csökkenni fog), „de meghozza ezt is azon célból. hogy bölcs és jóságos 

apostoli királyunk s a népek összességét képviselő törvényhozáson kívül ne legyen más úr e 

hazában jövőre sem”. A költségvetési javaslat megszavazását támogatta, noha „abban az 

evangyéliumszerű egyházaknak az állam javára tett nagy áldozata alig egy paránnyal 

méltattatik”.3103 1894-ben a házassági jogról szóló törvényjavaslat tárgyalása során reftektált a 

polgári házasság bevezetését ellenző „hitsorsosának”, gr. Zay Miklósnak az evangélikus egyház 

vezetésével kapcsolatos kérdéseire, kifogásaira. Kifejezte meggyőződését, hogy „a t. kormánynak 

ezen nagy reformokban való törekvése nem más, mint azon evangélium szerinti tanoknak az egész 

országra kiterjesztése, melyeknek győző hatalma az evangélikus egyházak múltjában, jelenében és 

jövőjében nyilatkozik, azon tanító és liberális egyházé, mely a szabadságot, egyenlőséget és 

testvériséget nemcsak eszméjében, hanem az életben, a valóságban is fennen hordozza”.3104 A 

képviselőház által változatlan szöveggel visszaküldött törvényjavaslat újabb tárgyalásakor 

tételesen cáfolta az ellenzék által felhozott vádakat, miszerint a polgári házasság ütközik az 

egyház dogmáival, rontja az egyház tekintélyét, lazítja a valláserkölcsi viszonyt a családokban, s 

így politikai, társadalmi és vallási viszályoknak forrása, továbbá nagy anyagi terhet ró az 

államra.3105 

Az egyházpolitikai vitákban szónokként nem, csak szavazataival vett részt Radó Kálmán (1844–

1899), a dunántúli evangélikus egyházkerület főfelügyelője. 1869-ben és 1872–1875-ben Deák-

párti országgyűlési képviselő, majd 1882-től 1894-ig Vas megye főispánja volt. 1889-ben 

választották meg egyházkerületi főfelügyelővé (ezzel a tisztséget az 1860-as években betöltő atyja 

nyomdokába lépett), és már az év végén meghívást nyert a főrendiházba.3106 A főrendiházban 

egyetlen jelentősebb felszólalása hangzott el, 1895 tavaszán a Rába-szabályozás kérdésében gr. 

Zichy Nándor által megfogalmazott vádak megcáfolására szólalt fel.3107 A Rábának és 

mellékfolyóinak szabályozása Radó által „hosszú évtizedek óta őszinte odaadással szolgált 

közgazdasági kérdés és vállalat [vállalkozás]” volt. Nemcsak mint répcelaki birtokos volt érintett 

ugyanis a szabályozásban, hanem az 1870-es évek végén a Rába-szabályozó Társulat elnöke volt, 

1881-től pedig mint kormánybiztos rendezte a Társulat pénzügyeit. Miután a törvényjavaslat 

megszavazásra került, ő irányította a szabályozási munkálatok befejezését 1896 elején. Ezt 
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követően kormánypárti programmal országgyűlési képviselővé választották, vagyis nem egészen 

hét évi tagság után elhagyta a főrendiházat.3108 

 Az unitárius egyházból az 1885–1918 közötti időszakban Daniel Gábor (1824–1915) 

főgondnok, majd az ő lemondása után,3109 1905-tól Ferencz (Ferenc) József (1835–1928) püspök 

volt a főrendiház tagja. Daniel, aki Udvarhelyszék főkirálybírójaként, majd Udvarhely megye 

főispánjaként már 1885 előtt is tagja a főrendiháznak, az üléseken nem mutatott aktivitást. 

Ferencz püspök az 1908. évi költségvetés tárgyalása során sürgette, hogy egyháza az evangélikus 

és a protestáns egyházhoz hasonlóan részesüljön államsegélyben, valamint (Antal Gábor 

református püspökhöz hasonlóan) a lelkészi kongrua rendezésének szükségességét hangoztatta.3110 

Az államsegély kérdését az 1911. évi büdzsétárgyaláson is felvetette: kifogásolta, hogy az újabb 

államsegélyből csak az unitárius egyház nem részesül, azt hangoztatta, hogy „az a székely nép, 

amelyhez tartoznak […] a mi híveink is legnagyobbrészt, megérdemli nemzetfenntartási 

szempontból is az ő védelmét”.3111 Az 1906–1910 közötti időszakban Gyurátz Ferenc (1841–

1925) dunántúli evangélikus egyházkerületi püspök, aki 1895-től állt egyházkerülete élén, és 

1907-ben lett a főrendiház tagja, Ferencz Józsefhez hasonlóan kizárólag a felekezetét közvetlenül 

érintő kérdésekben (tanítók és lelkészek fizetése,3112 a felekezetek pénzügyi támogatása) szólalt 

fel. A századfordulót követő időszak aktív református főrendjei közé tartozott Antal Gábor (1843–

1914), aki a pápai református főiskola tanára, majd igazgatója volt, mielőtt Ács község lelkésze, 

majd 1896-tól dunántúli református egyházkerület püspöke és Komárom lelkésze lett volna. Antal 

jóval aktívabb volt a főrendiházban, mint a kizárólag az egyházpolitikai vitába bekapcsolódó 

Szász Károly, akinek lemondását követően, 1904-ben lett a főrendiház tagja.  

Felszólalásaiban számos egyházát, felekezetét érintő kérdéssel foglalkozott. 1904-ben a 

költségvetési vitában a felekezeti áttérés Horvátországban tapasztalható nehézségeiről, a 

felekezeti jogakadémiákról, a lelkészek fizetéséről egyaránt beszélt.3113 1907-ben javasolta, hogy 

a nem állami elemi iskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti néptanítók járandóságairól 

szóló törvényjavaslat által a tanításhoz, illetve az államsegélyhez megkívánt valamennyi 

előfeltétel (így a magyar nyelvtudás, jövedelem igazolása) a szerzetes és apáca tanítókra is 

vonatkozzék.3114 1908-ban a költségvetés általános tárgyalásakor felháborodását fejezte ki X. Pius 

pápa Ne temere kezdetű dekrétuma fölött. A pápai határozat folytán katolikus szempontból 

érvénytelenek lettek Magyarországon az 1908. április 19. után protestáns lelkipásztorok előtt, 

illetve reverzális nélkül kötött vegyes házasságok. Antal, aki azt hangoztatta, hogy a dekrétum 

magyarországi kihirdetése sértené az állam tekintélyét, kérvényt intézett a kormányhoz, hogy a 

placetum regium segítségével akadályozza meg a dekrétumot tartalmazó enciklika kihirdetését. 

Wekerle miniszterelnök megígérte, hogy a kormány foglalkozni fog a kérdéssel.3115 A 
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költségvetés részletes vitája során a lelkészek fizetésének fokozottabb emelését sürgette.3116 Antal 

Gábor ugyanakkor, szemben unitárius és evangélikus püspöktársával, nemcsak az egyházakat 

érintő kérdésekkel kapcsolatban nyilvánított a főrendiházban véleményt. Említett, az 1904. évi 

költségvetési vitában tartott beszédében társadalmi, politikai és nemzetiségi kérdéseket is érintett. 

Meglehetősen csapongó felszólalásában elismerését fejezte ki a kormánynak, hogy ha késve is, de 

lehetőséget teremtett a költségvetés törvényes elfogadására, kifogásolta a tisztviselői fizetések 

emeléséből eredő kiadásokat, javaslatokat tett arra, hogy a kormány miként könnyítse meg a 

népességnövekedés érdekében a családosok helyzetét, vizsgálta a horvát-magyar viszony 

elmérgesedésének okait, bírálta a magyar nyelvet nem értő ortodox papokat, felhívta a kormány 

figyelmét a megyei árvapénztárak kezelésében tapasztalható problémákra.3117 A gazda és cseléd 

kapcsolatát szabályozó törvényjavaslat tárgyalásakor indítványozta, hogy miniszteri rendelet 

gondoskodjék annak végrehajtásáról, hogy a gazda köteles cselédei részére a közegészségügyi 

rendelkezéseknek megfelelő lakhelyet biztosítani.3118  

 Hegedüs Sándor (1847–1906) dunamelléki református főgondnok, 1902 előtt három 

évtizeden át szabadelvű párti képviselő, a századfordulón kereskedelemügyi miniszter, 1905-ben 

lett a főrendiház tagja, miután nem sikerült mandátumot szereznie a kolozsvári 

választókerületben, amelynek húsz éven át volt a képviselője.3119 A főrendiház munkájába vérbeli 

politikusként azonnal bekapcsolódott, 1905 júniusában azzal a feltétellel támogatta a Fejérváry-

kormány elleni bizalmatlansági indítványt, ha abból kimaradnak a közjogi kérdésre és a korábbi 

kormányok tevékenységére való utalások.3120 1906 őszén a koalíciós kormánynak a hazai ipar 

fejlesztéséről szóló törvényjavaslatát nem pártpolitikai szempontból, hanem közgazdasági 

szakemberként értékelte és támogatta. Felülemelkedett korábbi szabadelvű párti kötődésén, vitába 

szállt egykori párttársával, az agrárius gr. Żeleński Róberttel.3121 Egy hónappal később 

bekövetkezett halála azonban megakadályozta kiterjedtebb főrendiházi tevékenységét. 

Az 1906–1910 közötti időszakban a főrendiházban aktív többi protestáns világi vezető azonban 

bekapcsolódott a napi politikai vitákba. Laszkáry Gyula dunáninneni evangélikus egyházkerületi 

felügyelő a századfordulón Nógrád megyében még a Szabadelvű Párt egyik fő tényezője volt,3122 

de 1905-ben az Új Párthoz csatlakozott. 1907 végén azonban már a koalíciós kormánnyal 

szemben ellenzéki álláspontot foglalt el, és a magyar részesedést felemelése miatt nem fogadta el 

a közös költségvetést.3123 1908-ban a költségvetési vitában a kormány adópolitikáját bírálta (rejtett 

adóemelési szándékkal vádolta), és azzal vádolta a kormányt, hogy a választójog kiterjesztésére 

vonatkozó terveivel a nemzetiségi és a szociális izgatóknak kedvez. Mindezek ellenére azonban, 

arra hivatkozva, hogy nem akarja a kormány helyzetét gyengíteni, megszavazta a 

költségvetést.3124 

 A 1910–1918. évi országgyűlés idején folytatódtak protestáns püspökök egyházi-

felekezeti témájú felszólalásai. Az 1912. évi költségvetési vitában Gyurácz evangélikus és Antal 

református püspök egyaránt szorgalmazta a lelkészek fizetésének rendezését. Gyurácz 

költségvetési beszédének témája volt még a felekezeti és községi iskolák segélyezése, tanítók 

                                                           
3116

 FN 1906–1910. 3. köt. 1908. jún. 10. (35. ülés) 21–23. 
3117

 FN 1901–1905. 3. köt. 1904. aug. 17. (35. ülés) 52–61. 
3118

 FN 1906–1910. 1. köt. 1907. jún. 22. (21. ülés) 224. 
3119

 A főrendiház Hegedüst rövidesen beválasztották a delegációba és a kvótabizottságba is. Gaál Gy.: 

Hegedüs Sándor, i. m. 25–26. 
3120

 FN 1905–1906. 1. köt. 1905. jún. 21. (6. ülés) 24–29. 
3121

 FN 1906–1910. 1. köt. 1906. nov. 2. (10. ülés) 74–77. 
3122

 Ogy. almanach 1897–1901., i. m. 45. 
3123

 FN 1906–1910. 2. köt. 1907. dec. 28. (29. ülés) 34–35. 
3124

 FN 1906–1910. 3. köt. 1908. dec. 21. (40. ülés) 77–78. 



601 

helyzete is.3125 Antal üdvözölte a lelkészi fizetések rendezéséről szóló törvényjavaslatot, javasolta 

a lelkészek korpótlékának bevezetését.3126 Mindketten hozzászóltak 1913-ban a lelkészek, tanítók 

állami segélyezéséről szóló törvényjavaslathoz.3127 Gyurácz továbbra is foglalkozott nem 

felekezeti jellegű oktatási kérdésekkel is (pl. testi nevelés,3128 a leányiskolák állami dotációja és 

reformja).3129 Antal Gábor pedig üdvözölte az állami alkalmazottak családi pótlékára vonatkozó 

törvényjavaslat benyújtását.3130 Antal Gábornak a Lukács-kormányhoz való politikai viszonyát 

jelzi, hogy az 1913. évi költségvetésre vonatkozó javaslatot úgy értékelte, hogy abban „a 

legnagyobb jóakarat tükröződik vissza, mind culturalis, mind közművelődési és nemzeti 

megerősödési ügyünk iránt”.3131 A képviselőházi őrség felállításáról szóló törvényt „az 

országgyűlés dekadenciája” miatt szükséges jogszabálynak tartotta.3132 Gyurácz Ferenc hasonlóan 

lojális volt a kormány irányában: 1912 júniusában a véderőről szóló törvényjavaslatot „melegen 

üdvözölte” és kijelentette, hogy a képviselőházba való visszaküldésre vonatkozó indítványhoz 

„nem járulhatok szavazatommal, mert nem érzem magamat illetékes bírónak azon kérdésre nézve, 

vajon a maga körében autonomice az a képviselőház milyen formák között járt el és mennyiben 

teljesítette a házszabályokban előirt utasítását”.3133 Gyurácz az 1913. évi választójogi 

törvényjavaslatban magasnak tartotta a 30 éves választói korhatárt és hiányolta a titkos szavazást, 

de mint jogkiterjesztést „honpolgári kötelességből” megszavazta.3134 1914 februárjában a sajtóról 

szóló törvényjavaslatot is támogatta.3135 A két püspök élénk főrendiházi tevékenységének Antal 

esetében 1914 februárjában bekövetkezett halála, Gyuráczéban 1916-ban püspöki hivataláról 

betegség miatti lemondása vetett véget. 

 Az 1910–1918 közötti időszakban a főrendiházban felszólaló protestáns egyházi vezetők 

köre egy református püspökkel (Baltazár Dezső) és egy evangélikus felügyelővel (Zsigmondy 

Jenő) bővült. Baltazár Dezső (1871–1936), a tiszántúli református egyházkerület püspöke 1914-

től volt a főrendiház tagja. 1916-ban a koronázási hitlevél szövegének (gr. Hadik János által 

javasolt) módosítása ellen szólalt fel, azt hangoztatva, hogy a több mint kétszáz éve lényegét 

tekintve változatlan textus megváltoztatása félreértésekre adna alkalmat, az új uralkodóval 

szembeni bizalmatlanság kifejezésének tűnhetne.3136 A szuperintendens 1918 nyarán a 

választójogi vita során nem hallgatta el lesújtó véleményét a törvényjavaslatról: „A Vázsonyi-féle 

formájában sem volt szerencsésebb a mostaninál; az sem volt sem általános választói jog, sem 

magyar választói jog. […] Ennek a mostani választójognak nincs is semmi neve, sem nem 

általános, sem nem demokratikus, sem nem magyar. Egy nemzetközi színezetű kormány hozta, 

egy nemzeties színezetű kisebbségi kormány vette át s egy nemzeti többségi párt engedi keresztül 

anélkül, hogy rajta a maga szép epithetonját [itt: jellemzőit] érvényesítené.” A részletes vita során 

(amelynek egyetlen hozzászólója volt) határozati javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a 

főrendiház hívja fel a kormányt, tartsa napirenden a nők választójogát, és alkalmas időben 
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 FN 1910–1918. 4. köt. 1916. dec. 20. (89. ülés) 275–276. 



602 

terjesszen elő törvényjavaslatot. A főrendiház azonban leszavazta még ezt az elvi jellegű, a 

választójogi törvényjavaslat elfogadását nem veszélyeztető indítványt is.3137 

 Zsigmondy Jenő (1849–1928) ügyvéd és jogi író, 1897-től egyháza egyetemes világi 

főjegyzője (és mint ilyen Prónay Dezső egyetemes felügyelő bizalmas munkatársa) volt, 

felügyelőként 1911-től haláláig állt a bányai evangélikus egyházkerület élén. Egyházi hivatala 

révén megalakulását követően a felsőháznak is tagja lett.3138 Zsigmondy már röviddel a 

főrendiházi tagság elnyerése után több ízben is felszólalt az üléseken. 1912 decemberében az 

állami alkalmazottak, illetve özvegyeik és árváik ellátásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása során 

kész volt általánosságban és részleteiben is elfogadni a javaslatot, de kezdeményezte, hogy a 

későbbiek folyamán a tanítók és tanárok nyugdíját is a többi az államtól nyugdíjat kapó 

alkalmazottéhoz hasonlóan szabályozzák. Teleszky János pénzügyminiszter válaszában igyekezett 

megmagyarázni a fennálló intézkedések megalapozottságát és a pedagógusokra nézve kedvező 

voltát.3139 Ugyanazon az ülésen a kultusztárca következő évi költségvetésének tárgyalása során 

kifogásolta, hogy a protestáns egyházak számára kilátásba helyezett államsegély (felfogása szerint 

állami javadalmazás)3140 felemelt összegét tisztán a református egyház részére szánja a kormány. 

Indítványozta az összeg további emelését és a két protestáns egyház között az eddigi kulcs szerinti 

felosztását. Indítványát gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter arra vonatkozó ígérete 

nyomán, hogy a következő évi költségvetésben gondoskodni fog az evangélikusok igényeinek 

teljesítéséről, visszavonta.3141 Zsigmondy a hazai ügyvédtársadalom ismert alakja volt, az ügyvédi 

gyakorlattal csak egyházi felügyelővé megválasztását követően hagyott fel. Eredeti hivatása 

főrendiházi tevékenységében több módon is szerepet kapott. A főrendiház az igazoló bizottság és 

a közjogi és törvénykezési bizottság tagjai közé választotta,3142 a szegedi ügyvédi kamara pedig őt 

kérte fel, hogy az esküdtbírósági eljárás módosítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyában a 

törvényhozáshoz intézett kérvényét a főrendiházban benyújtsa.3143 Zsigmondy a háború kitörését 

követően hosszú ideig nem vet részt a tárgyalásokban, csak 1918-ban aktivizálódott újra. 

Februárban a vasúti személy- és teherszállítás terén tapasztalható problémák miatt nyújtott be 

interpellációt a kereskedelemügyi miniszterhez.3144 A válaszadásra a kormányválság miatt (ti. a 

Wekerle-kormány benyújtotta lemondását) csak egy jóval későbbi ülésen került sor, amikor 

Szterényi József kereskedelemügyi miniszter a helyzet gyökeres javulásáról számolt be, eszerint a 

késések csökkentek, külön detektív- és csendőrszolgálat és térfelügyelőség igyekszik meggátolni 

a lopásokat, nagyszámú elkövetőt szabadságvesztésre ítélték. Zsigmondy közelmúltbeli személyes 

élménye alapján cáfolta, hogy a javulás minden téren kielégítő lenne.3145 1918 júniusában az 
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 Baltazár a nők választójogát természetjogi eredetűnek minősítette és rámutatott, hogy az ő „demokratikus 

kálvinista egyháza” a nők választójogát már régóta elismeri. FN 1910–1918. 5. köt. 1918. júl. 31. (114. ülés) 

216–217., 222–223. 
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 M. pol. lex. 1. köt., i. m. 492–493.; 4–5.; M. ogy. almanach 1927–1932., i. m. 364.; Renner J.: 

Megemlékezés Zsigmondy Jenőről, i. m. 4–5. 
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 FN 1910–1918. 2. köt. 1912. dec. 21. (36. ülés) 54–55. 
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 Az 1848:20. tc. 3. §-a kimondta, hogy „[m]inden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei 
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hitfelekezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elibe kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni”. 
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vállalni a törvényben említett szükségletek finanszírozását, csak államsegély formájában támogatta azokat. A 

főrendiházban helyet foglaló evangélikus egyházi vezetők korábban is hangoztatták (pl. Zelenka Pál 1894-ben), 
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rendkívül nagy anyagi terhet jelent oktatási intézményeik fenntartása. 
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adóemelést és -bővítést, célzó törvényjavaslatok tárgyalása során a kormányjavaslatban foglaltak 

elvi helyeslése mellett indítványozta, hogy a főrendiház általánosságban se fogadja el a javaslatot, 

hanem utasítsa a pénzügyminisztert, hogy valamennyi adónemre vonatkozólag egységes törvényt 

készítsen elő. Az általános vita végén azonban, mivel nem bízott abban, hogy javaslatát 

támogatják, és tekintetbe vette Gaál Jenő tagtársa fiskális érveit,3146 visszavonta indítványát, s 

mindössze reményének adott hangot, hogy „hasonló értelmetlen törvényjavaslatokat a jövőben 

nem fogunk kapni”.3147 Ugyanazon az ülésnapon a vagyonátruházási illetékekről szóló 

törvényjavaslat részletes tárgyalása során egyes szakaszok szövegének értelmezésével 

kapcsolatban kért felvilágosítást. A némileg zilált viszonyokat, a javaslat tárgyalása kellő 

előkészítésének hiányát jelzi, hogy egyik kérdésére a törvényjavaslat bizottsági előadója és 

Popovics Sándor pénzügyminiszter egymással ellentétes választ adott. 3148 

A főrendiház reformját követően (a hosszabb országgyűlések ellenére) a korábbinál lényegesen 

kisebb volt azon aktív tagok aránya, akik egy-egy országgyűlés alatt legalább tíz alkalommal 

felszólaltak. Míg 1884 előtt a felszólalók negyede–ötöde tartozott a legaktívabbak közé, addig 

1887 után az aktív tagoknak csak 6% (3 fő, 1906–1910) és 14% (9 fő, 1892–1896) közötti 

töredéke. Ebben szerepet játszhatott a főrendiházi tagok (a földadó cenzus bevezetése, a főispánok 

kiesése és a kinevezett tagok behozatala folytán) megnövekedett átlagéletkora is. Többnyire 

továbbra is az örökös tagok köréből kerültek ki a legaktívabb főrendek, de esetenként néhány 

katolikus és protestáns egyházi vezetőt, a reformot követő két országgyűlési ciklusban pedig 

kinevezett tagokat is találunk soraikban. 

 

Az örökös tagok felszólásai a főrendiház ülésein 

Nemzeti főnemesi családok tagjainak aktivitása a plénumon 

Kutatásaink szerint, mint említettük, 1865–1885 tavasza között 177 nemzeti család nyert 

meghívást a főrendiházba, és ezek közül 71 (41 grófi és 30 bárói) család leszármazottja szólalt fel 

a főrendiház plénumán. Megállapítható, hogy a főrendiház reformja előtti két évtizedben a 

meghívott nemzeti főnemesi családok 40%-ából élt legalább egy családtag a főrendiházban 

felszólalási jogával. A főrendiházi tagságra jogosult nemzeti családok közül 1885 őszén 74, 1910-

ben 83 családból gyakorolta legalább egy családtag örökös tagsági jogát. 1885–1918 között 51 (34 

grófi, 17 bárói) nemzeti család tagjai szólaltak fel a főrendiházban örökös tagsági jogukat 

gyakorolva, vagyis a megjelenésre jogosult (a cenzust teljesítő) családok több mint 60%-ából 

felszólalt legalább egy személy a plenáris tárgyalásokon. Miközben nőtt a meghívott családok 

között azoknak az aránya, amelyből felszólalt legalább egy leszármazott, addig az egy családra 

eső felszólalók aránya nem változott (1865–1885, 1885–1918: egyaránt 1,6 felszólaló/család). 28 

grófi és 17 bárói nemzeti családból a főrendiház reformja előtti és utáni korszakban is volt 

hozzászóló leszármazott.3149 
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(1885 után is örökös jogon, majd 1891-től kinevezett tagként), Pálffy Móric, Szapáry Géza, Gyula és István, 

Széchényi Pál (1900-tól kinevezett tagként), Szécsen Antal (örökös jogon, majd 1891-től kinevezett tagként), 

Sztáray Antal, Zichy Henrik, Nándor és Pál Ferenc; br. Fejérváry Géza (1885 után választott tag volt, 1884-től 
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Az 1885 előtti időszakban a legtöbb hozzászóló a Zichy családból (11), a Károlyi családból (hat) 

és a Szapáry családból (négy) származott. A későbbiekben a hozzászólók számát tekintve a 

Széchényi családot (nyolc) a Zichy (öt), valamint a Károlyi és a Szapáry család (négy-négy) 

követte. A legtöbb hozzászóló általában azokból a családokból került ki, amelyek a főrendiházban 

1885 után is kiemelkedően sok igazolt örökös taggal voltak jelen. Kiemeljük, hogy a gr. Zichy és 

a gr. Szapáry családban három-három 1885 előtt és után is hozzászóló személy is volt. A Zichy 

család esetében ez – tagjainak az örökös tagok között a főrendiházi reform után is nagyszámú 

jelenlétét figyelembe véve – nem is meglepő. Gr. Zichy Pál (Paulai) Ferenc (1822–1909) örökös 

jogon, gr. Zichy Henrik (1812–1892) örökös jogon és 1865–1867 között Moson megyei 

főispánként is, id. gr. Zichy Nándor örökös jogon és 1906-tól tárnokmesterként is tagsági joggal 

rendelkezett. Nándor és Henrik több főrendiházi bizottságnak is tagja volt (előbbi a közjogi és 

törvénykezési és több ízben a válaszfelirati, utóbbi a közgazdasági, a pénzügyi, a függő 

államadósságokat ellenőrző bizottság, valamint a delegáció tagja).3150 A Zichy családdal szemben 

a Szapáryak már a főrendiház reformjának előestéjén is összesen csak öt, 1885–1910 között pedig 

ciklusonként mindössze három-öt örökös tagot tudtak felmutatni. Esetükben is megfigyelhető a 

„többes jogon” való részvétel. Gr. Szapáry Géza (1828–1898) amellett, hogy (1885 után is) 

örökös jogon tagja volt a főrendiháznak, 1868–1872 között mint Zala megye főispánja, majd tíz 

éven keresztül mint fiumei kormányzó, végül 1884-től mint főudvarmester is tagsági joggal 

rendelkezett.3151 Szapáry Géza 1887-től több mint egy évtizeden keresztül volt a közgazdasági és 

közlekedésügyi bizottság elnöke, ezen kívül 1896-ban a válaszfelirati bizottság és az igazoló 

bizottság elnökévé is őt választották meg.3152 Szapáry Gyula minisztersége előtt, az 1870-es évek 

elejéig, majd miniszterelnöksége után, az 1890-es évek második felétől fejtett ki a főrendiházban 

aktivitást. Örökös tagsági joga mellett 1867–1869 között Heves és Külső-Szolnok megye 

főispánjaként, 1900-tól tárnokmesterként is tagságra volt jogosult. Szapáry István (1829–1902) az 

1865–1868. évi országgyűléstől kezdődően haláláig valamennyi országgyűlésen felszólalt. 

Mindhárom Szapáry több főrendiházi bizottságban tag, illetve elnök volt, István emellett 1881–

1901 között a főrendiház háznagyának tisztét töltötte be. A gr. Andrássy család 1885 tavaszán 

négy, a későbbiekben kettő-négy igazolt örökös taggal rendelkezett (főrendiházi tagsági jogát 

országgyűlési képviselőség miatt ténylegesen ennél mindig kevesebb személy gyakorolta). A gr. 

Bánffy családnak 1885 tavaszán három, 1885 után pedig egyidejűleg mindössze egy a cenzust 

teljesíteni képes tagja volt. Szintén az átlagosnál nagyobb főrendiházi aktivitásra utal, hogy ebből 

a két grófi családból a viszonylag kisszámú igazolt örökös tag ellenére két-két az 1885 előtti és 

utáni korszakban is felszólaló családtag volt (id. Andrássy Gyula és öccse, Aladár, aki örökös 

jogon és 1895-től főkamarásmesterként is tag volt, illetve gr. Bánffy György (1844/1845–1929), 

aki 1887-től a főrendiház egyik jegyzője, majd az 1890-es években a mentelmi bizottság elnöke is 

volt, amely tisztségéről kilenc évvel később, fő-ajtónállómesterré történt kinevezését követően 

mondott le, továbbá gr. Bánffy Miklós (1801–1894) főpohárnokmester.3153  

Korábban már említettük, a Széchényiek az igazolt örökös tagok számát tekintve 1910-re elérték-

meghaladták a főrendiházi reform előtti létszámukat. A felszólalókat tekintve pedig aktívabbá 

váltak 1885 után (1865–1885 között még csak három a plénumon hozzászóló családtag volt, 

1885–1918 között már nyolc). A főrendiházi tagságukat tekintve népesebb családok azonban nem 

feltétlenül voltak aktívabbak is társaiknál: ezt mutatja a gr. Esterházy család esete. A családnak 

                                                                                                                                                                                     
csak miniszteri minőségében szólt hozzá), Majthényi László, Orczy Andor, Prónay Dezső, Rudnyánszky József 

(1885-től választott tagként), Vay Béla. 
3150

 Ogy. almanach 1887., i. m. 179–180.; Ogy. almanach 1910., i. m. 56. 
3151

 Ogy. almanach 1892., i. m. 55. 
3152

 Bölöny J.: A m. tvh. testületek. 2./A köt., passim 
3153

 Nem azonos gr. Bánffy György (1844/1845–1929) íróként, grafikusként is működő, külügyminiszter fiával. 
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1885 tavaszán több mint húsz, a főrendiház reformját követően tízet meghaladó és a korszak 

végén is nyolc tagja rendelkezett tagsági joggal, 1865–1885 között mégis csupán egy, 1885–1918 

között pedig további két családtag szólalt fel a főrendiház nyilvános ülésein. A gr. Bethlen 

családnak 1885 előtt tízet meghaladó örökös jogú tagja, 1885 után azonban csak egy-egy a 

cenzust teljesítő családtagja volt. A Bethlenek azonban már az 1885 előtti időszakban, amikor 

még nagy számban jelenhettek meg, sem mutattak aktivitást a főrendiházi üléseken. A család 

politikai szereplési ambícióval rendelkező tagjai feltehetően a képviselőházban foglaltak helyet. 

Az Esterházy családhoz hasonlóan a főrendiház reformja után is (legalább időszakosan) öt igazolt 

örökös jogú családtaggal rendelkező gr. Degenfeld-Schonburg és Teleki családból a főrendiház 

ülésein 1885 előtt és után is csak egy-két felszólaló akadt. Az 1885 után újonnan örökös tagsági 

jogban részesült mintegy negyven család, illetve ág valamivel több, mint tizedéből találunk 

családtagot a felszólalók között (gr. Mailáth István Géza és József, Vigyázó Ferenc, Żeleński 

Róbert, Tisza István, br. Solymossy Ödön). Az örökös jogú családok közül tehát az újak 

összességében kevésbé voltak aktívak, mint a tagsági joguk gyakorlására képes régiek. 

Azon 26 nemzeti főnemesi család esetében, amelyből a főrendiház reformja előtti évtizedekben 

volt hozzászóló, de utána már nem, a grófi és a bárói családok sorsa eltérően alakult. A 13 grófi 

család közül ugyanis 11 legalább átmenetileg a főrendiház reformja után is rendelkezett igazolt 

örökös taggal, a 13 bárói családból viszont 11 az adócenzus bevezetésekor véglegesen kihullott az 

örökös tagok közül (igaz, négy családból választott tagként megőrizte tagsági jogát egy-egy 

családtag, ők azonban 1885 után a plenáris tárgyalásokon nem szóltak hozzá). Mi lehetett az oka a 

részvételi jogának gyakorlására a cenzus bevezetése után is képes grófi családok passzívvá 

válásának? Az esetek többségében a főrendiházban aktív leszármazottai már elhunytak 1885 előtt 

vagy a cenzust ők maguk nem teljesítették, csak egy másik családtag, aki viszont már nem szólalt 

fel. A maradék három, a cenzust teljesítő, de az üléseken 1885 után már nem hozzászóló gróf 

elhunyt nem sokkal a főrendiház reformja után (gr. Forgách Ágoston, aki korábban mint sebenicói 

címzetes püspök és 1871-től 1881-ig mint Esztergom megyei főispán is tagja volt a 

főrendiháznak, 1888-ban, gr. Péchy Manó, aki 1887-ig országgyűlési képviselő volt, 1889-ben) 

vagy képviselői mandátumot vállalt (gr. Pongrácz Károly). 

 Egyes arisztokraták főrendiházon kívüli (képviselőházi) országos jelentőségű politikai 

szereplése nem jelentette feltétlenül, hogy egyben a főrendiházban is aktívak lettek volna. Szabó 

Dániel gr. Károlyi Mihályt hozza fel példaként arra, hogy a politika iránti érdeklődés nem járt 

együtt azzal, hogy a képviselőségét követő (és megelőző) 1906–1910 közötti időszakban a 

főrendiház kiemelkedően aktív tagja legyen.3154 Ott ui. Károlyi csak 1910-ben, a Khuen-

Héderváry kormány kinevezését követően szólalt fel. A miniszterelnök programbeszédére 

reagálva a kormány az agrárius érdekekkel szerinte ellentétes közgazdasági tervei miatt 

bizalmatlanságát fejezte ki. Gr. Dessewffy Aurélnak a főrendiházi elnökségről lemondását 

követően indítványozta, hogy a főrendiház jegyzőkönyvileg fejezze ki elismerését elnöki 

működéséért. Ugyanezen az ülésen interpellációt intézett a kormányhoz: hajlandó-e nyilatkozni az 

általános és titkos választójog kérdésében elfoglalt álláspontjáról. A kormány részéről Hieronymi 

                                                           
3154

 Boros Zs. – Szabó D.: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 99. 

Károlyi örökös tagsági joga gyakorlására már 1899-ben történt igazolását követően jogosult volt. A következő, 

majd a további ülésszakok elején a pénzügyi bizottság tagjává választották. A plenáris üléseken sem ezen, sem a 

következő országgyűlés alatt nem szólalt fel. 1905–1906-ban országgyűlési képviselő volt. Miután 1906-ban 

nem sikerült mandátumot szereznie, visszatért a főrendiházba, ahol a közjogi és törvénykezési, a közgazdasági és 

közlekedésügyi és a naplóbíráló bizottságba is beválasztották. FN 1896–1901. 1899. márc. 11. (44. ülés) 41.; 4. 

köt. 1899. máj. 17. (49. ülés) 2.; FN 1906–1910. 1. köt. 1906. máj. 23. (3. ülés) 14. 
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Károly kereskedelemügyi miniszter által tett, a nyílt színvallást megkerülő választ Károlyi nem 

fogadta el.3155  

 Károlyi Mihállyal szemben, aki politikai pályája elején vett részt a főrendiház 

munkájában, gr. Tisza István már érett politikusként, volt miniszterelnökként, a Szabadelvű Párt 

önfeloszlatását követően gyakorolta 1906 és 1910 között örökös tagsági jogát a főrendiházban.3156 

Első főrendiházi felszólalásában, amelyre 1907 elején az arra az évre szóló állami költségvetés 

tárgyalásakor került sor, hangsúlyozta, hogy távol kíván maradni a pártpolitikától, tartózkodni 

kíván az ilyen jellegű kérdések tárgyalásától. Egy törvényhatósági tisztviselő fegyelmi ügye 

kapcsán Bihar megyét ért belügyminiszteri „pellengérre állítást” nehezményezte, amivel rögtön 

éles polémiába került gr. Andrássy Gyula belügyminiszterrel.3157 Következő hozzászólására több 

mint két évvel később került sor. 1909 tavaszán az újonclétszámra vonatkozó javaslat tárgyalását 

használta alkalomként arra, hogy kifejtse a Bosznia annexiója nyomán kialakult külügyi 

helyzetről a nézeteit (az újonclétszámot mint „eminens állami szükséget” megszavazta). 

Kijelentette: helyesli az annexiót, a részletek hiányos ismeretére tekintettel óvakodik a külügyi 

vezetés eljárásának (annak tekintélyére esetleg káros hatású) elemzésétől. Kritizálta ellenben az 

angol kormány Monarchia elleni „hangulatkeltését”. Szerbiával szembeni határozott fellépésre 

intette a Monarchia vezetését. Ismét azt hangoztatta, hogy távol kíván maradni a napi politika 

hullámzásaitól, ugyanakkor a függőben levő katonai kérdések mielőbbi megoldását sürgette. 

Wekerle miniszterelnök egyetértését fejezte ki Tisza külpolitikai megállapításaival.3158 Szterényi 

Józsefnek, a második Wekerle-kormány kereskedelemügyi minisztériuma politikai 

államtitkárának visszaemlékezése szerint Tisza „a monarchia külügyi politikájának és különösen 

Magyarország Balkán-érdekeinek akart szolgálatot tenni, melyet Sir Grey politikája nagyon 

közelről érintett”.3159 

1910 elején már egy jóval tettre készebb, a pártpolitikába ismét bekapcsolódni készülő Tisza 

szólalt fel. Kezdeményezésére a főrendiház határozatban ítélte el, hogy a képviselőház (a kormány 

elleni bizalmatlanság-nyilvánításról vitát kezdve) „visszatartotta” az új kormány kinevezéséről 

szóló királyi leiratot.3160 Tisza Khuen-Héderváry miniszterelnök programbeszédét követően az új 

kormány politikáját támogató beszédet mondott, de a plurális elvet nélkülöző általános 

választójog tekintetében elhatárolódott tőle. A főrendiháznak a választójogi törvény 

megalkotásakor fontos fékező szerepet szánt („Én azt hiszem, hogy a főrendiháznak meg kell 

alkotni ezt a törvényjavaslatot, de meg kell mentenie azt, ami megmenthető.”). 3161 Tisza 1910-

ben újra képviselő lett, főrendiházi tagságának gyakorlása ismét szünetelt, ezt követően már csak 

mint miniszterelnök szólalt fel a főrendiházban.   Br. Bánffy Dezső, aki 1872-től, 

tehát szinte politikai pályája kezdetétől fogva tagja volt a főrendiháznak,3162 majd az 1892–1898 

                                                           
3155

 FN 1906–1910. 3. köt. 1910. jan. 21. (54. ülés) 170–171.; 1910. márc. 21. (53. ülés) 196–199. 
3156

 Tisza István nagybátyja, gr. Tisza Lajos grófi méltóságának átruházása révén nyert (két fivérével együtt) 

örökös főrendiházi tagsági jogot 1897-ben, a királyi adományt az 1901:22. tc. cikkelyezte be. Tisza István 1900 

tavaszán folyamodott örökös főrendiházi tagsági jogosultságának elismeréséért és királyi levelének 

kieszközléséért, amit a főrendiház 1900. május 8-i ülésén jóváhagyott, egyszersmind kimondta, hogy ülés- és 

szavazati joga országgyűlés képviselői mandátuma lejártáig szünetel. Tisza 1901-ben, majd 1905-ben is 

képviselői mandátumot szerzett. 1906-ban tavaszán, a Szabadelvű Párt önfeloszlatását követően viszont nem 

indult a választásokon. (FN 1896–1901. 4. köt. 1900. ápr. 6. (60. ülés) 105.; FN 1896–1901. 5. köt. 1900. máj. 8. 

(63. ülés) 6.) 
3157

 FN 1906–1910. 1. köt. 1907. febr. 9. (14. ülés) 119–121., 122–123. 
3158

 FN 1906–1910. 3. köt. 1909. márc. 1. (41. ülés) 102–108. 
3159

 Szterényi J.: Politikai feljegyzések, i. m. 67. 
3160

 FN 1906–1910. 3. köt. 1910. jan. 24. (51. ülés) 167–168. 
3161

 FN 1906–1910. 3. köt. 1910. jan. 24. (51. ülés) 174–182. 
3162

 Bánffy az országgyűlési választásokon elszenvedett (az 1869-eshez hasonló) vereségét követően, 1872 

augusztusában folyamodott a főrendiházba való meghívásért a belügyminiszterhez. Miután nem kapott regálist, 

az új országgyűlés megnyitását követően, szeptemberben a főrendiház igazoló bizottságához fordult. A bizottság 
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közötti képviselősége – ennek idejére esett miniszterelnöksége is – után (mint választott tag, 

főudvarmester és református főgondnok) ismét visszatért a főrendiházba, itt aktívvá azonban csak 

a képviselőházi pártpolitikába visszatérésére készülődve vált, a Horvátországban kiállított 

útlevelek nyelvéről folyó vitában.3163   

 A főrendiházban csaknem passzív országos rangú politikusokkal szemben voltak azonban 

olyan főrendek is, akiknek számára a főrendiházi tagság gyakorlása mintegy szurrogátumként 

szolgált akkor, amikor nem sikerült képviselői mandátumot szerezniük. Ebbe a csoportba 

sorolható az 1870-es években a fiatal gr. Apponyi Albert és 1910 után gr. Hadik János. A politikai 

pályájuk során képviselőként is szereplő örökös tagok egy további csoportját alkották azok, akik 

számára a képviselőség volt átmeneti „kitérő”, amely után visszatérve a főrendiházba folytatták 

korábbi aktív tevékenységüket. Ebbe a csoportba tartozott gr. Zichy Nándor, aki 1865–1872 

között ókonzervatív, majd Deák-párti képviselő volt, ezt követően pedig 1875–1878 között, 

jobboldali ellenzéki képviselősége idejére hagyta el átmenetileg a főrendiházat; br. Prónay Dezső, 

aki az 1872 utáni két évtized alatt három ciklusban is függetlenségi párti, illetve 48-as 

pártonkívüli képviselőként működött, végül gr. Dessewffy Aurél, aki 1875–1892 között a 

Jobboldali, majd az Egyesült, végül a Mérsékelt Ellenzék képviselőházi pártjának tagja volt. 

 

A főrendiház ülésein felszólaló indigenák 

Több történész érintette már azt a kérdést, hogy az indigena családokat nem megalapozott 

egységes tömbnek tekintetni. Vörös Károly a honosított családokon belül a hercegi rangúakat 

tekintette külön csoportnak. A hercegek között ugyanis a 19. század derekán is túlsúlyban voltak a 

honfiúsított őstől származó családok, szemben az alacsonyabb rangfokozatokkal. Első pillantásra 

az indigena hercegek éles elkülönítése ellen szól azonban, hogy ezek az indigena nemzetségek 

többnyire grófi ággal is rendelkeztek vagy a grófi család legidősebb tagja rendelkezett (ausztriai) 

hercegi címmel. Megfigyelhető, hogy ezen családokból 1885-ben a hercegi és a grófi rangú tagok 

egyaránt kiestek. Vörös egyébként hozzátette: „tényleges, a magyar ügyek iránti érdeklődésük 

mutatójául szolgálható aktív részvételük mértékének ismerete nélkül […] távolabbi 

következtetéseket egyelőre nem lenne indokolt megkockáztatni”.3164 Ballabás Dániel szintén 

rámutatott arra, hogy a honfiúsítást nyertek és leszármazottaik közül egyesek szorosabban 

integrálódtak az 1848 utáni magyar főnemesi társadalomba, másokat pusztán (vagy alapvetően) 

csak közjogi kapcsolat kötött Magyarországhoz.3165 Az alábbiakban az indigena nemzetségeknek 

a magyarországi politikai életbe bekapcsolódott részéről próbálunk ismereteket szerezni, a 

nyilvános ülésen legalább egyszer hozzászólók vizsgálata útján. Megnézzük, hogy a hozzászóló 

tagok között mekkora volt az indigena származásúak aránya, ők milyen rangúak voltak, mikor 

nyert családjuk honosítást, hány tagjuk volt a főrendiházban 1885 után, és (amennyiben 

megállapítható) azt is, hogy a legaktívabb tagok mekkora birtokkal rendelkeztek. 

Az 1861–1918 között a főrendiházban legalább egy alkalommal felszólalt mintegy négyszáz 

főrend között a honfiúsított családból származó arisztokraták száma rendkívül alacsony volt. Az 

                                                                                                                                                                                     
javaslata nyomán a főrendiház megbízásából az elnök közbenjárt a kormánynál a meghívó ügyében, így 1872 

októberében Bánffy végre elfoglalhatta helyét a főrendiházban. Br. Bánffy Dezső levele Tóth Vilmos 

belügyminiszterhez. Kolozsvár, 1872. aug. 22. 1872-II. kútfő-10. t-28647-BME, lelőhelye: MOL K 150 1872-II. 

kútfő-10. t.-21377., 162. cs.; FI 1872–1875. 1. köt. 20. sz. 40.; FN 1872–1875. 1. köt. 1872. okt. 14. (14. ülés) 

61. 
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 FN 1901–1905. 2. köt. 1903. jan. 26. (18. ülés) 25–29.; jan. 27. (19. ülés) 52–54. 

Megjegyezzük: Bánffy az utóbbi alkalommal, az útlevélügy részletes vitája során a főrendiházi házszabályokban 

való járatlanságáról tett tanúbizonyságot. 
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 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 400. 
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 Ballabás D.: Indigena, i. m. 8. 
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1861–1885 közötti időszakban kilenc,3166 a főrendiház reformja utáni több mint három évtizedben 

ennél is kevesebb, öt indigena főnemes szólalt fel a plénumon (ketten mindkét időszakban 

felszólaltak).3167 Közöttük két herceget, hat grófot és négy bárót találunk. Vörös Károly 

feltételezését az indigenák körében a hercegek nagyobb aktivitásáról ez a vizsgálatunk annyiban 

igazolja, hogy az 1885–1918 közötti időszakban az öt felszólalóból kettő sorukból került ki 

(egyikük, hg. Odescalchi Artúr azonban nem vagyoni cenzusa alapján, hanem választott tagként 

foglalt helyet a főrendiházban). A felszólaló indigena főrendek közül egynek a családja a 17. 

században, hétnek a 18. században, négynek a 19. században nyert honfiúsítást, ami az újabb 

keletű indigena családok (arányukhoz képesti) nagyobb aktivitását jelzi. 

Az 1861–1885 közötti időszakban a br. Wenckheim család sorából két családtag is aktív volt a 

főrendiházban: br. Wenckheim Béla és öccse, br. Wenckheim László. Ők voltak az indigena tagok 

közül a legtöbbször felszólalók. Az 1860-as években br. Wenckheim Béla, aki nemcsak születési 

jogon, hanem Békés megye főispánjaként is tagja volt a törvényhozás második kamarájának, igen 

jelentékeny működést fejtett ki, a főrendiház egyik hangadó politikusa volt. A reformkorban 

1839–1840-ben Békés megye diétai követeként, majd 1847-től a felsőtáblán vett részt az 

országgyűlésen, már 1848–1849-ben békési főispánként is. 1861-ben és 1866-ban döntő szerepet 

játszott a főrendiházi válaszfelirati vitában. A későbbiek folyamán azonban kormányzati funkciói 

következtében − belügyminiszter (1867–1869),3168 király személye körüli miniszter (1871–1879), 

miniszterelnök (1875. március–október), illetve belügyminiszter (1878. október–december) volt − 

nem vett részt a főrendiház munkájában. Főrendiházi tagként utolsó jelentős beszédét 1870 

nyarán, a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor tartotta.3169 

Wenckheim László Békés megye mezőgazdaságának fejlesztésében jelentős szerepet játszott a 

fáspusztai méntelep és több mintagazdaság tulajdonosaként, a Békés megyei Gazdasági Egyesület 

egyik létrehozójaként, később elnökeként és vízszabályozási kormánybiztosként. 1865-től 

kezdődően csaknem haláláig igen tevékeny tagja volt a főrendiháznak, szinte minden nagyobb 

horderejű törvényjavaslat tárgyalásához hozzászólt. A termelők érdekei védelmében 1868 

októberében interpellációt intézett gr. Mikó Imre közmunka- és közlekedésügyi miniszterhez a 

vasúti gabonaszállítások szabályozásának hiányosságai ügyében.3170 A nemzetiségi 

törvényjavaslattal szembeni állásfoglalása 1868-ban kifejezte magyar nemzeti érzületét, 

egyszersmind jelezte liberalizmusa határait is: „A legnagyobb figyelemmel és érdekeltséggel 

olvastam ezen kérdésnek beható és felette nevezetes vitatkozásait; akartam keresni engem 

meggyőző érveket ezen törvény elfogadására, mert a priori ellenkezett felfogásaimmal, hogy a 

magyar nemzetiség Magyarországban bárki által is kétségbe vonassék, de megvallom, arról nem 

tudtam meggyőződni, hogy nemzetiségi kérdést törvényesen meg lehessen oldani, sőt inkább arról 

győződtem meg, hogy valamint a 48-ki törvényeknek elvei fegyverül használtattak fel ellenünk, 

ezen törvény új fegyvereket ad az ellenséges indulatú polgárok kezeibe ellenünk, és ezt tenni nem 

akarom”. Beszéde végén nyomatékosította: „Magyarországban más nemzetiséget a magyarnál el 

nem ismerek […] a magyar nemzetiséget egy külön törvény által proclamálni szerintem annyit 

tesz, mint kételkedni a magyar nemzetiségnek jogosultságában”.3171 A harmadik Wenckheim 

fivér, Viktor (1815–1900) szintén már 1861-től tagja volt a főrendiháznak, de bátyjaival 
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 Gr. Czebrián Ferenc (1810–1875), gr. Chotek Rezső (Rudolf) (1822–1903), br. Mesznil Viktor (1814–1893), 

hg. Odescalchi Artúr (1836–1925), őrgr. Pallavicini Ede (1845–1914), gr. Waldstein-Wartenberg János (1809–

1876), br. Walterskirchen Ernő (1829–1891), br. Wenckheim Béla (1811–1879) és László (1814–1879). 
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 Hg. Odescalchi Artúr (1836–1925), hg. Windischgraetz Lajos (1882–1968), gr. Hoyos Miksa (1874–1956), 

gr. Migazzi Vilmos (1830–1896), őrgr. Pallavicini Ede (1845–1914). 
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 Az Andrássy-kormány programját a főrendiházban ő adta elő. 
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ellentétben nem a közügyekre, hanem a Bélával osztatlanul birtokolt apai földbirtok igazgatására 

fordította energiáját.3172 A Wenckheimek számára nem volt kérdéses magyarságuk. A család 

asszimilálódásában (amely már a fiúk apjával, br. Wenckheim Józseffel megindult)3173 szerepet 

játszhattak rokoni kapcsolataik régi magyar nemesi családokkal (a Wenckheim fiúk anyja br. 

Orczy Terézia volt, László és Viktor a gr. Szapáry, a Czindery és az Apponyi családok lányaival 

házasodott [Béla nőtlen maradt]). Emellett nagy terjedelmű földbirtokkal rendelkeztek 

Magyarországon, a Wenckheimek Békés megye legnagyobb birtokosai voltak.  

A főrendiházban 1861–1918 között több alkalommal is felszólaló többi indigena főrendek 

csaknem mindegyike ugyancsak jelentékeny földbirtokkal rendelkezett Magyarországon. Gr. 

Waldstein-Wartenberg János Komárom megyei örökölt birtokai mellé gr. Zichy Teréziával kötött 

házassága révén Veszprém megyében, Várpalotán szerzett uradalmat. Második felesége, gr. 

Kálnoky Mária szintén nemzeti főnemes családból származott. A csehországi eredetű, 17. 

században honfiúsított Waldstein nemzetségből János ága már apja, Waldstein (II.) Emánuel 

(1773–1829) idején „egészen magyarországivá vált, már neki több nővérei magyar családokba 

mentek férjhez, maga II. Emánuel gróf Sztáray leányt vévén nőül, (úgy látszik) ennek jogán jutott 

a vinnai uradalomhoz”.3174 Waldstein Jánost Magyarországhoz fűzték tanulmányai, rokoni 

kapcsolatai, kulturális kötődései. Élete alkonyán mondott egyik beszédében felidézte, hogy 

gyermekéveit „azon kor legnagyobb költőivel […] Virággal, Döbrenteyvel[!] és Kisfaludyval” 

töltötte.3175 A pesti egyetemen szerzett bölcsészeti és jogi doktorátust. Ifjúkorában barátság fűzte 

gr. Széchenyi Istvánhoz, útitársa volt annak al-dunai utazásán. Később szűkebb pátriájában, a 

Csallóközben vízszabályozó társulatot alapított. Széchenyi István kulturális törekvéseivel is 

rokonszenvezett, az Akadémia igazgatósági tagja volt. Az 1840-es években politikailag 

eltávolodott Széchenyi nézeteitől, 1847-ben már a konzervatív főrendek mellett állt ki, 1850-ben 

pedig egyike volt azon főuraknak, akik memorandumukban az 1847-es politikai állapotok 

visszaállítását kérték Ferenc József császártól. Műgyűjtő, maga is festő és az 1861-ben megalakult 

Országos Magyar Képzőművészeti Társulat pártfogója volt. 1861-ben Ung megye főispánja 

volt.3176 A dualizmus korában a főrendiházban közgazdasági (vasútépítési, vízszabályozási) 

kérdésekhez szólt hozzá, részben közlekedésügyi bizottsági előadói minőségben. 1875 végén a 

következő évi költségvetés megszavazása ellen foglalt állást, és élesen bírálta a korábbi 

kormányok pénzügyi és gazdaságpolitikáját.3177 

Gr. Chotek Rezső és őgr. Pallavicini Ede szintén nagybirtokos volt, az 1897-ben megjelent 

gazdacímtár alapján hat-hétezer kataszteri hold nagyságú birtokállománnyal rendelkeztek. A 

Milánóban született, Magyarországon nevelkedett, fiatal korában a Bács és Pozsony megyei és az 

országos közéletbe bekapcsolódó, ám az indigena Khevenhüller-Metsch családból nősülő gr. 

Chotek Rezső (Rudolf) 1871-ben a vadászati törvényjavaslat tárgyalásához többször is hozzászólt. 

Mint a cserevicsi [čerevici] vadászbirtok egyik örököse és vadászati cikkek szerzője a kérdés 

szakértője volt. Chotek a főrendiházi reform után is megőrizte részvételi jogát, de élete utolsó 

évtizedeiben a közéletben nem vett részt,3178 a főrendiházi plenáris üléseken sem szólalt fel. Az 

                                                           
3172
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 Br. Wenckheim József (1778–1830) Békés vármegye országgyűlési követe volt 1805-ben és 1811-ben, az 
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1885 előtt felszólalók többsége vagy meghalt a főrendiházi reform idejére (Czebrián, Waldstein, a 

két Wenckheim), vagy kiesett 1885-ben a tagok közül (br. Walterskirchen Ernő). A Waldstein 

nemzetség férfi leszármazottja, Ernő (aki azonban a nemzetség más ágából származott, mint 

Waldstein János) 1885-ben nem optált magyar főrendiházi tagságra, ezért elvesztette részvételi 

jogát. A gr. Czebrián, a gr. Migazzi, a br. Mesznil és a br. Wenckheim család is kihalt még 1918 

előtt.  

Két olyan indigena főnemes volt, aki 1885 előtt és után is aktív tagja volt a főrendiháznak: hg. 

Odescalchi Artúr és őrgr. Pallavicini Ede. Pallavicini Ede az 1870-es években három cikluson 

keresztül volt a főrendiház jegyzője. Ebben az időszakban vette feleségül Mailáth György 

főrendiházi elnök Etelka lányát. Az üléseken felszólalóként is a hetvenes években volt a 

legaktívabb, különösen 1874-ben a földadóról szóló törvényjavaslat tárgyalása során, amihez több 

szövegezési módosítást is benyújtott. 1885 után mint választott tag foglalt helyet a főrendiházban, 

ebben az időszakban (1905-ben és 1906-ban) a házszabályok betartása érdekében, illetve a gazda 

és cseléd közötti viszony szabályozásáról szóló törvényjavaslat szövegezéséhez szólt hozzá. A 

bizottsági munkában is részt vett. 1869–1880 között a pénzügyminisztérium tisztviselőjeként, 

majd több pénzintézet és iparvállalat igazgatósági tagjaként szerzett pénzügyi hozzáértésének a 

főrendiház is hasznát látta: Pallavicini a gazdasági bizottság számvizsgáló albizottságának 

tagjaként hosszabb időn át végezte a főrendiház számadásainak felülvizsgálatát. Hosszabb időn 

keresztül tagja volt a delegációnak is.3179 

Az 1885 előtt aktív indigenák közül br. Mesznil Viktor 1885-ben nem tudta teljesíteni a földadó 

cenzust, választott tagként maradt bent a főrendiházban. Életrajzából a magyar nemzethez való 

kötődésére utaló mozzanatokat kiemelve látható, hogy közéleti pályáját a reformkorban 

vármegyei színtéren kezdte, majd magyar udvari kancelláriai titkári szolgálatát követően az 1840-

es években a felsőtáblai reformellenzék tagjai közé tartozott. 1848 nyaráig önkéntes nemzetőr, ezt 

követően visszavonult a közélettől 1861-ig, amikor Moson megye alispánjává választották. 3180 A 

főrendiházban 1865-től haláláig minden ciklusban megjelent, a legváltozatosabb témákhoz, 

általában módosító indítványt téve és röviden szólt hozzá. Hozzászólásai sorából kiemelkedik 

1866. április 16-án mondott beszéde, amelyben amellett érvelt, hogy a főrendiház csatlakozzon a 

képviselőház válaszfelirati javaslatához. Mesznil, aki az országgyűlést megnyitó trónbeszédre 

még külön, a képviselőházénál „simább modorú” főrendiházi feliratban kívánta a válaszadást, úgy 

ítélte meg, hogy az uralkodó március 3-i leirata „a trónbeszéd által született bizodalmat csírájában 

csakhamar elfojtotta, és helyébe nagy bizodalmatlanságot állított”. Sajnálatát fejezte ki, hogy a 

főrendiház a képviselőház újabb válaszfelirati javaslatát nem tette „minden pro et contra vita 

nélkül egyhangúlag” magáévá. A konzervatív arisztokraták számára igyekezett nyomatékosítani: 

„előre kell menni: mert hátra menni az 1847-iki státusra nem lehet”, mert az 1848 előtti 

kormányzati berendezkedés „lehetőségéről csak kevés ember álmodik, kiknek száma a nemzet 

irányában elenyészik, mint az l-es szám elenyészik 20,000 irányában az arithmetikában”. 

Hosszabban idézzük érvelését, mert úgy véljük, megvilágítja Mesznil politikai nézeteit: 

„Szükséges, hogy azon idő, melyben egy felelős parlamenti kormányrendszer által rajtunk és az 

összes monarchián segítve lesz, minél előbb bekövetkezzék: mert, hogy se az élőbbeni 1847-iki 

dicasteriális rendszer, se a mostani ál-constitutionalismus − mely felelősséget nem ismer és 

ámításánál fogva az absolutismusnál rosszabb − szerencsétlen helyzetünkből ki nem segíthet, azt 

indokokkal támogatni nem szükséges. […] Jogi és opportunitási tekintetből szükséges tehát, hogy 

az általunk követelt jogfolytonosságnak tettleges életbeléptetését hamar elérjük. Nincs idő arra, 

                                                           
3179

 FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 26. (52. ülés) 101. 
3180

 Ogy. almanach 1892−1896., i. m. 133–134.; Vasárnapi Újság 1893. (40. évf.) nov. 5. (45. sz.) 765.; 1848–

1849. évi ogy. almanachja, i. m. 1139–1140. 



611 

hogy a képviselő- és felsőház közt sok üzenet váltassák. […] Csak maga Ő Felsége nyújthat 

nekünk kellő orvoslást: azért szükséges, hogy ezen nagy életkérdésünknek minden oldalát 

megismerje […] Az alsóház javaslatában mindaz, amit jogi és opportunitási szempontból ez 

alkalommal a királynak el lehet mondanunk, a legnagyobb jelességgel ki van fejezve: azért kérem 

a mélt. urakat, fogadják el. Fogadják el már azért is, hogy a nemzetnek kérése, az összes és 

egyesült országgyűlésnek mind a két háza általi fölterjesztés által, még jobban és mélyebben 

hasson királyunknak, mint utolsó apellátánknak igazságszerető szívére.”3181 Végül is a 

főrendiházban szokatlanul hosszú, több napos vita után a főrendiház br. Wenckheim Béla 

indítványának megfelelően a képviselőház válaszfelirati javaslatához csatlakozott.3182 Mesznil 

utoljára 1879-ben szólalt fel a főrendiház plenáris ülésén. Bizottsági tagságot azonban ezt 

követően is vállalt, az igazoló, mentelmi és pénzügyi bizottságokban foglalt helyet. 

A csak a főrendiház reformját követő évtizedekben hozzászóló indigenák közül gr. Migazzi 

Vilmos korábbi főrendiházi passzivitását indokolja, hogy országgyűlési képviselő volt, mielőtt 

1888-ban a főrendiházban felszólalt volna.3183 Migazzi integrálódását a magyar politikai életben 

az is mutatja, hogy képviselősége előtt, már harmincas évei elején, 1861-ben, majd 1867–1874 

között Bars megye főispánja volt. Anyja Szent-Ivány Matild, felesége Marczibányi Antónia, a 

fiágon 1872-ben kihalt régi magyar nemesi család egyik utolsó leszármazottja és örököse volt.  

A 1885 után felszólaló indigena származású arisztokraták közül a fiatalabb (a főrendiház reformja 

idején még nem teljeskorú) mágnás generáció tagja volt a már korábban bemutatott br. Hoyos 

Miksa és ifj. hg. Windischgraetz Lajos. 

 A főrendiházban felszólaló indigena származású főrendek családjából 1885 után 

egyidejűleg egy, legfeljebb két családtag gyakorolta a főrendiházban örökös tagsági jogát (a 

legnagyobb mértékű lemorzsolódás a Pallavicinieknél történt: 1884-ben 11, a következő évben 

már csak egy tagságra jogosult leszármazott). 

A főrendiház elnökei, alelnökei között nem találunk indigena eredetű arisztokratát, miként a 

főrendiházi helyiségekre és szolgaszemélyzetre felügyelő háznagyok is mindig a nemzeti 

családokból kerültek ki. A főrendiház jegyzői között voltak indigena családból származók is, de 

arányuk alacsony volt. Az intézménynek 1861–1918 között összesen 75 jegyzője volt, közülük 

azonban csak három származott indigena nemzetségből: br. Laffert Antal (1852–1885), őrgr. 

Pallavicini Ede, gr. Wenckheim Frigyes (1842–1912). Mind a hárman a főrendiház reformja előtti 

évtizedekben teljesítettek szolgálatot.3184 Br. Laffert Antal családjának utolsó férfisarja volt, vele 

1885 nyarán kihalt a család. Neve a földadó cenzust teljesítők 1885. májusi listáján nem szerepelt. 

Gr. Wenckheim Frigyes, Békés megyei nagybirtokos és gazdálkodó (1910-ben 90.000 holdja 

volt), a józsefvárosi neobarokk Wenckheim-palota (ma: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár) 

építtetője 1878–1881, 1884–1896 között mérsékelt ellenzéki, majd nemzeti párti országgyűlési 

képviselő volt. 1904-től főpohárnokmesterként is tagja volt a főrendiháznak.3185 

Nem lenne teljes a főnemesi családok főrendiházi aktivitásának vizsgálata, ha figyelmen kívül 

hagynánk azokat a családokat, amelyek külföldi eredetűek voltak ugyan, de a magyar főnemesi 

rangot olyan királyi adomány által nyerték el, amelyet később törvény nem erősített meg, ám a 

családok magyar főnemesi rangját a közjogi felfogás elismerte. Ezen legalább 14 család 

leszármazottai közül arányaiban valamivel több hozzászóló volt, mint az indigenák között. 1861–

                                                           
3181

 FN 1865−1868. 1. köt. 1866. ápr. 16. (14. ülés) 60–62. 
3182

 FN 1865−1868. 1. köt. 1866. ápr. 18. (16. ülés) 120. 
3183

 Migazzi 1875-től 1884-ig szabadelvű párti képviselő volt. A főrendiház reformja előtt csak egy ízben 

felszólalt hg. Odescalchi Artúr 1878–1884 és 1886–1887 között függetlenségi párti, illetve pártonkívüli ellenzéki 

képviselő volt. 
3184

 Laffert 1875–1878, Pallavicini 1872–1881, Wenckheim 1869–1872 között volt a jegyzői kar tagja. 
3185

 Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 59. 
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1918 között öt családból szólalt fel egy-egy személy a főrendiház nyilvános ülésein. A lengyel 

eredetű, elsősorban Abaúj, Fejér, Szatmár és Nógrád megyében birtokos3186 br. Luzsénszky család 

Mihály nevű tagja (1817–1863) 1861-ben hazafias érzelmű szónoklatban kelt ki az abszolutizmus 

ellen. „[I]degen hivatalnokok, idegen kormány parancsa folytán egy második tatárjárás dúlja 

hazánkat” – mondotta. Kijelentette, azt szeretné, hogy a trónbeszédre határozatban adjon választ 

az országgyűlés, de mivel úgy látja, hogy a főrendek többsége feliratban kíván válaszolni, ezért a 

képviselőház válaszfeliratának elfogadását pártolja „azon megjegyzéssel, hogy többet igen, de 

kevesebbet mondani nem lehet”.3187 Ifj. Splényi Henrik (1811–1888) cs. kir. alezredes, erdélyi, 

valamint Nyitra és Fejér megyei birtokos és a Fejér megyei gazdasági egylet és „egyéb országos 

érdek ügyek hazafias pártolója”3188 1866-ban a királyi trónbeszédre és leiratra való válaszadás 

kérdésében szólt hozzá a vitához. A tiroli eredetű, elsősorban katonai pályán mozgó Splényi 

család integrálódását a magyarországi nemességbe mutatta, hogy már ifj. Henrik nagyapja, 

Splényi József koronaőr volt. Splényi Henrik mindkét főrendiházi felszólalásában azt támogatta, 

hogy a főrendiház a képviselőház feliratához csatlakozzon. Arra figyelmeztetett, hogy ha a 

főrendiház válaszfelirata eltér az alsóházétól, a nemzet a „divergációnak” tulajdonítja majd óhajai 

esetleges nem teljesülését. Élesen bírálta a parlamentáris kormányzás bevezetését elodázni akaró 

konzervatív főrendeket (különösen gr. Cziráky Jánost).3189  

A Luzsénszky és a Splényi családból a reform előtt még négyen, illetve öten voltak a főrendiház 

tagjai, a cenzus bevezetésekor azonban mindnyájan kiestek. 

Az 1885–1918 közötti időszakban felszólaló három főrend közül gr. Degenfeld Pál örökös tag és 

gr. Nákó Sándor örökös tag és fiumei kormányzó aktivitásáról már korábban szóltunk. A 

korábbiakban már említett br. Roszner Ervin (1852–1928) − aki osztrák eredetű, Vas megyében a 

Zichy családdal kialakított rokonsági kapcsolatok révén birtokot szerző családból származott − 

1877-től gyakorolta születési jogon főrendiházi tagságát, de az intézmény reformja nyomán 

kimaradt a tagok közül. 1903–1905 között fiumei kormányzóként, 1912-től 1915-ig 

élethossziglan kinevezett tagként foglalt ismét helyet a főrendiházban. Roszner a Szabadelvű, 

majd a Munkapárt híve volt. 1887-ben nagyváradi jogakadémiai tanári állását szabadelvű párti 

országgyűlési képviselői mandátum miatt adta fel. Az 1890-es években előbb Hont, majd 

Máramaros megye főispánja lett. 1912-től gr. Tisza István egyik főrendiházi bizalmasaként 

tartották számon. A főrendiházban 1912 végén a képviselőházi őrség felállítására vonatkozó 

törvényjavaslat megszavazása mellett érvelt. Amellett száll síkra, hogy a képviselőház 

autonómiájával és a parlamenti illemmel nem ellenkezik, hogy törvény szabályozzon a 

képviselőház belső működési rendjét érintő egyes kérdéseket.3190 1915 tavaszán két alkalommal is 

sürgősségi indítványban javasolta a kormány javaslatai főrendiházi tárgyalásának meggyorsítását. 

Röviddel később a király személye körüli miniszter lett, amely tisztét a Tisza-kormány 1917. évi 

lemondásáig megőrizte. 1915 szeptemberétől a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselőjeként 

ismét a képviselőházban foglalt helyet.3191  

Összességében megállapítható, hogy mind a törvény útján, mind az anélkül magyar főnemesi 

rangot nyert külföldi eredetű arisztokrata családok főrendiházban felszólaló tagjai (gyakran már 

szüleik, nagyszüleik generációjában) asszimilálódtak a magyarsághoz. Az 1861-ben és 1866-ban 

elhangzott beszédeikben magyarságtudatuknak közvetlenül hangot is adtak. Ezeket a főrendeket 
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 Nagy I.: Mo. családai. 7. köt., i. m. 207. (Luzénszky néven) 
3187

 FN 1861. 1. köt. 1861. jún. 20. (8. ülés) 120–121. 
3188

 Nagy I.: Mo. családai. 10. köt., i. m. 331–339. 

Ifj. Splényi Henrikre ld. még: 1848–1849. évi ogy. almanachja, i. m. 1133. 
3189

 FN 1865−1868. 1. köt. 1866. febr. 13. (6. ülés) 15–16.; 1866. (15. ülés) 89–91. 
3190

 FN 1910–1918. 2. köt. 1912. dec. 14. (34. ülés) 32–34. 
3191

 M. katolikus lex. 11. köt., i. m. 717. 
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lakóhelyük, közéleti tevékenységük és általában házasságaik is Magyarországhoz, a magyar 

nemzethez kapcsolták. 
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VI. A főrendiház mint politikai tényező 

 

22.1. A kormány jogi és politikai felelőssége és a főrendiház 

Az 1848:3. tc. meghatározta a kormánytagok (büntető)jogi felelősségre vonásának eseteit 

(alkotmány- és törvénysértés, hűtlen gazdálkodás, rossz kormányzás az ezt elhárítani hivatott 

törvényes eszközök rendelkezésre állásra ellenére) és a felelősségre vonáskor követendő eljárást, 

amely szerint a vádemelést a képviselőház, a bíráskodást a főrendiház által saját tagjai közül titkos 

szavazással választandó bíróság volt hivatva elvégezni. Miniszterek jogi felelősségre vonására a 

dualista korszakban nem került sor, a Fejérváry-kormánnyal szemben megfogalmazódott ilyen 

törekvés, de a koalíció kabinetalakításának feltételei között szerepelt az ettől való elállás. 

Ferdinandy Géza meghatározása szerint a politikai felelősség „a kormánynak az országgyűléstől, 

de különösen a nagyobb politikai súllyal bíró képviselőház bizalmától való függése”.3192 A 

korszak jogi felfogását tükröző Magyar jogi lexikon „Miniszteri felelősség” című szócikke 

kifejtette, hogy a miniszterek felelősségre vonása történhet az intézkedések célszerűsége, 

helyessége szempontjából is (1848:3. tc. 4., 18., 29. §). Hangsúlyozta, hogy az 1848:3. tc. utalt a 

politikai felelősségre is, amennyiben tartalmazza, hogy a miniszterek az országgyűlés mindkét 

táblájánál annak kívánatára megjelenni és felvilágosítást adni tartoznak, hivatalos irataikat 

megvizsgálásra rendelkezésre bocsátani kötelesek (29–30. §§), továbbá az állami költségvetést, 

illetve zárszámadást országgyűlési megvizsgálásra és jóváhagyásra évente az alsótáblánál 

bemutatni kötelesek (37. §). A törvény ezen értelmezése szerint az országgyűlés mindkét házának 

hatóságában áll a miniszterek intézkedéseit helyteleníteni.3193 Ugyanakkor a politikai felelősségre 

vonást nem szabályozta írott jog. A századfordulón megjelent lexikon szerint a kormány 

politikáját helytelenítő határozatnak „oly jogi következménye, mint a vád alá helyezőnek, nincs, 

és a ministerek nem is tartoznak állásuktól megválni. A parlamenti kormányrendszer gyakorlata 

mellett azonban ez rendszerint be szokott következni. De ha nem is jogi kötelezettsége a 

ministeriumnak egyik vagy másik ház rosszalló határozata következtében lemondani, ezt az 

országgyűlésnek folytonos leszavazásokkal, s végre az adó és újoncok megtagadásával módjában 

van kikényszeríteni.”3194 A kormány politikájával szembeni rosszallás, illetve bizalmatlanság 

kinyilvánításának legközvetlenebb formája a bizalmatlansági indítvány, közvetett formái közé 

tartozott a költségvetés vagy az indemitás, illetőleg a zárszámadás (a kormánnyal vagy annak 

egyes politikai lépéseivel szembeni bizalmatlansági nyilatkozat kíséretében történő) 

elfogadásának megtagadása. 

A Magyar jogi lexikonban szereplő állásponttal azonban nem minden közjogi szerző 

értett, ért egyet. Így a költségvetés és az indemnitás bizalmatlanság nyilvánítására való 

alkalmazhatásával szemben ellenvélemények is megfogalmazódtak, melyek szerint az állam 

pénzügyi működésének megbénítása/törvényen kívüli állapotba helyezése az országgyűlés 

(bármely háza) által nem jogosult eszköz a kormánybuktatásra. Mások csak a főrendiház(ak) 

költségvetés és zárszámadás elvetésére vonatkozó (etikai) jogát vonták kétségbe, illetőleg en bloc 

vitatták a kormánnyal szemben politikai számon kérő jogosultságát. Haendel Vilmos tagadta, 

hogy a parlamentarizmus keretei között a felsőház politikailag felelősségre vonhatná a 
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 Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 711. 
3193

 Több dualizmuskori politikus is rámutatott (részben az angliai gyakorlatra hivatkozva), hogy a kormánnyal 

szembeni bizalom vagy bizalmatlanság felvetésére tulajdonképpen minden kérdés alkalmas (ld. pl. gr. Zichy 

Nándor felszólalását [FN 1892–1896. 6. köt. 1895. dec. 14. (94. ülés) 35.], Széll Kálmán miniszterelnök 

beszédét [FN 1896–1901. 5. köt. 1900. dec. 21. (74. ülés) 79.]) A gyakorlatban a kormány tevékenységének 

részletekbe menő értékelésére, a bizalom vagy bizalmatlanság kinyilvánításának átfogó indoklására mégis 

leginkább a költségvetési, a válaszfelirati és a kormányprogram-vita nyújtott lehetőséget, mert itt nem fenyegette 

a hozzászólót a tárgytól való eltérés esetén a szó megvonásának veszélye. 
3194

 „Ministeri felelősség” szócikk. In: M. jogi lex. 5. köt., i. m. 444. 
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kormányt.3195 Ferdinandy fent idézett definíciójában a politikai felelősséget alapvetően a 

(népképviseleti) képviselőház-kormány viszonylatban érvényesülő tényezőnek tekintette. „A 

kormányon maradás alapja tulajdonképpen nem is az országgyűlésnek, hanem a nemzetnek az 

országgyűlésen megnyilatkozó bizalma” – írta másutt.3196 Hangsúlyozta, hogy az országgyűlésnek 

(értve ez alatt annak mindkét házát) joga van a kormányt állandóan ellenőrizni és befolyásolni, de 

ennek eszközeként a miniszterektől való felvilágosítás-kérést, a zárszámadások megvizsgálását, 

az állami költségvetés megszavazását, az újoncjutalék megajánlását vagy megtagadását említette, 

a bizalmatlansági nyilatkozatot nem.3197 A kérdés jelenkori kutatói közül Szente Zoltán 

jogtörténész a népképviseleti alapon szerveződő képviselőház politikai dominanciájának egyik 

bizonyítékaként említette, hogy a kormány politikai felelőssége elsősorban a képviselőházzal 

szemben állt fenn, és hogy a kormányt - legalábbis elvileg – a főrendiházbeli leszavazás nem 

buktathatta meg. Szente rámutatott, hogy „[a]z általános felfogás szerint a kormány csak a 

képviselőháznak tartozott politikai felelősséggel, s nem is tartották ildomosnak, hogy a főrendiház 

bármilyen formában felvesse a kormány iránti bizalom kérdését”.3198 Egyes dualizmus kori 

jogtudósok a jogi szabályozás és az alkotmányos etika eltérését emelték ki. Concha Győző 1888-

ban a divergenciát az angol parlamentarizmus példáján a következő példával világította meg: 

„fennáll a felsőháznak [ti. a Lordok Házának] formai joga az appropriáló [itt: a kiadások 

megtétele és az engedélyezett pénzek tényleg bizonyos célokra fordíthatása] s az adótörvényeket 

egészében elvetni, rendszerint azonban nem szabad ily törvényekbe avatkoznia”.3199 A hazai 

helyzetet bonyolította, a főrendiház jogkörének körülhatárolását nehezítette, hogy az írott jogi 

szabályozás, az 1848:3. tc. 37. §-a némileg homályosan fogalmazott, amikor országgyűlési 

megvizsgálása, illetve jóváhagyása végett a költségvetés és a zárszámadás „alsó táblai” 

„bemutatását” írta elő. A törvény értelmezéséhez kapcsolódott az a kérdés is, hogy meddig terjed 

a főrendiház jogköre a költségvetés vonatkozásában. Tisza Kálmán, mint azt 1870-ben kifejtette, 

azt az elvet tartotta „egyedül helyesnek”, hogy a főrendiház „bírjon joggal az egész budgetet 

visszavetni; de ne bírjon joggal az egyes tételekbe beleszólni”.3200 Kerkapoly Károly Deák-párti 

képviselőnek, későbbi pénzügyminiszternek ezzel szemben az volt az álláspontja, hogy a 

törvényszöveget úgy kell értelmezni, hogy „nem szabad előbb amoda [a főrendiházba] vinni a 

dolgot, hanem ide [a képviselőházba] kell hozni: de »országgyűlési« megvizsgálás és jóváhagyás 

végett”.3201 Kemény Zsigmond ugyancsak 1870-ben a főrendiház törvénykezdeményezési 

jogkörével kapcsolatban azt javasolta, hogy maradjon továbbra is eldöntetlen a kérdés, vagy a 

főrendiház mondjon le a kezdeményezési jogának elismeréséért cserébe a költségvetés részletes 
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 Haendel V.: Parlamentarismus, i. m. 107. 
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 Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 712. 
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 Ferdinandy G.: Mo. közjoga, i. m. 697–698. 
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 Ellenpéldaként megemlítette, hogy 1894-ben a főrendiház ellenállása a Wekerle-kormány (legalábbis 

átmeneti) bukásához vezetett, de hozzátette: a főrendiház csak késleltetni tudta a törvény elfogadását, nem pedig 

megakadályozni. Szente Z.: Kormányzás a dualizmus korában, i. m. 338. 
3199

 Concha Gy.: Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában, i. m. 72. 

Az appropriáció a kormánynak adott törvényes felhatalmazás, amelynek alapján a kormány, az országgyűlés két 

háza által letárgyalt költségvetés szerint az állami jövedelmeket beszedheti és a kiadásokat eszközölheti. A 

felhatalmazás törvénybefoglalása először az 1868. évi költségvetésre vonatkozóan (1868:28. tc. 3. §) történt 

meg. „Appropriatio” szócikk. In: M. jogi lex. 1. köt., i. m. 276–280. 
3200

 1870-ben erre az elvre hivatkozott annak alátámasztására, hogy a főrendiház ne kapjon beleszólást az Állami 

Számvevőszék elnökének választásába. KN 1869–72 8. kötet 1870. máj. 13. (173. ülés) 114–116. 

Zsedényi Béla jogi szakíró és politikus a két világháború közötti időszakból visszatekintve Tisza álláspontjával 

megegyezően határozta meg a dualizmus kori főrendiház költségvetéssel kapcsolatos jogkörét. Zsedényi B.: A 

felsőház új jogköre, i. m. 16.  
3201

 KN 1869–1872 8. kötet 1870. máj. 13. (173. ülés) 114–116., 119–122. 
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tárgyalásának jogáról.3202 A részletes tárgyalás főrendiházi jogának elismerését látjuk abban, hogy 

Kemény az arról való lemondást javasolta. Gr. Apponyi György 1871-ben a törvényhozás két 

házának egyenjogúsága mellett szállt síkra: „Az államköltségvetésnek megállapítása törvény által 

történik, törvény pedig a felsőháznak illetékes hozzájárulása nélkül létre nem jöhet. A méltóságos 

főrendeknek ezen hatáskörét törvény nem korlátozza. […] Vannak, kik igen hajlandók a más 

alkotmányos országoknak általuk alkalmasint csak félfüllel hallott gyakorlata szerint korlátozni a 

felsőház ebbeli hatáskörét; […] eszerint, a mélt. főrendeknek csak vétójogot tulajdonítanak, 

melynél fogva aszerint amint meg fognak győződni, hogy az állam elbírja-e vagy nem a 

költségvetés szükségleteit, azt en bloc elfogadhatják, vagy en bloc visszautasíthatják. Én tisztelek 

minden véleményt, de ennek alapját sem törvényünkben, sem törvényes gyakorlatban föl nem 

lelem. (Igaz! Úgy van!) De még azon esetben, ha állana azon állítás, hogy a mélt. főrendek csak a 

vétójogot gyakorolják, ez sem menthetné fel a mélt. főrendeket az államköltségvetés beható 

tárgyalásától; mert nem hihetem, és föl nem tehetem azt, hogy a mélt. főrendeknek az 

államköltségvetésnél ne lenne egyéb teendőjük, mint annak megbírálása, vajjon az állam a 

terheket elbírja-e.”3203 

Perczel Miklós Baranya megyei főispán 1875 végén a főrendiházban annak a nézetének adott 

hangot, hogy mivel „a költségvetés ugyanazon szabályok alá esik, mint bármely más 

törvényjavaslat”, ennélfogva jogilag nincs akadálya annak, hogy a főrendiház azt részleteiben 

megvizsgálja, de „visszás helyzetbe jöhetne a költségvetési törvény, ha a főrendi ház annak oly 

részletezésébe bocsátkoznék, mint azt tenni a képviselőháznak törvényes kötelessége”. 

Álláspontja alátámasztásaként kifejtette, hogy „ez nem csak egyéni nézet, tanúsítja a főrendi 

háznak eddig követett eljárása, mert hiszen az utóbbi években a költségvetésnek részletes 

tárgyalása e házban minden egyéb volt, csak tárgyalás nem, és ezen tárgyalási mód legfeljebb 

csak azok megnyugtatására szolgálhatott, kik egy különben kétségbe nem vont jognak 

fenntartására e formaságot szükségesnek találták”.3204 

 Amennyiben tehát a hazai politikai életben uralkodó felfogás szerint a felsőház nem 

jogosult arra, hogy a kormányt – megvonva tőle a politikai bizalmat – megbuktassa (mivel nem 

letéteményese a népakaratnak, amely – elviekben legalábbis – a kormányt hatalomra juttatta),3205 

vajon mivel magyarázható, hogy a főrendiházban, ha csak néhány alkalommal is, de sor került 

egyes főrendek részéről a kormánnyal szemben a legközvetlenebb formában, bizalmatlansági 

indítvány benyújtásával a bizalmatlanság kinyilvánítására, sőt bizalmatlansági szavazásra is? 

Haendel Vilmos úgy vélte, hogy a felsőházakban benyújtott bizalmi, illetve bizalmatlansági 

indítvány funkciója nem a kormánybuktatás, hanem a kormány számára direktíva adása.3206 Talán 

erről lehetett szó? Az biztos, hogy a főrendek körében megoszlottak a vélemények arról, hogy mi 

a funkciója, illetőleg következménye a főrendiházban elhangzott bizalmatlansági 

nyilatkozatoknak. Nézzük, mivel indokolták bizalmatlansági nyilatkozatukat, illetve 

indítványukat, mit tartottak a főrendiház bizalmatlansági szavazatának következményei maguk a 

főrendek! A főrendiházi reform vitája során id. gr. Andrássy Gyula azt hangoztatta, hogy nincs 

szükség rá, hogy a kormány nagy számban kinevezhető tagokban keressen garanciát arra, hogy a 

második kamara a képviselőházi többség által támogatott kormánnyal tartósan 

szembehelyezkedve ne akassza meg a törvényhozást, kormányzást, illetve azt, hogy a 
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 Kemény Zsigmond: A felsőház ügyében. I-III. Pesti Napló 1870 (21. évf.) ápr. 22. (reggeli kiad.) (91. sz.) 1.; 

ápr. 24. (reggeli kiad.) (93. sz.) 1.; máj. 1. (reggeli kiad.) (99. sz.) 1. 
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 FN 1869–1872. 2. köt. 1871. márc. 28. (69. ülés) 51. 
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 FN 1875–1878. 1. köt. 1875. dec. 20. (15. ülés) 48. 
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 Láng Lajos a főrendiházi reform tárgyalásakor erre hivatkozva utasította vissza a kritikát, mely szerint a 

kormány javaslata a demokratikus fejlődésre nincs tekintettel, az arisztokráciának biztosít a tagságban 

dominanciát. KN 1884–1887. 4. köt. 1885. febr. 10. (68. ülés) 53. 
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 Haendel V.: Parlamentarismus, i. m. 107. 
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törvényhozás tényezői közötti konfliktusok elhárítását nem szükséges írott törvénnyel 

szabályozni, hanem elég a szokásjog. Álláspontját a következőkkel indokolta: „Nem kell a 

főrendiház hatáskörének más korlát, mint az, mely úgy is megvan, a képviselőház, a kormány a 

közvélemény és netalán még a korona ellenkező nézetének természetes súlyában. […] Nincs 

szükség ily garantiára a kormányhatalom tekintetében; mert először fennálló gyakorlat nálunk is, 

más országokban is, hogy egy parlamentaris kormány, midőn a főrendiházzal ellentétbe jő, ha 

egyébként a képviselőház és különösen a korona bizalmát bírja, nem tartozik az előtt 

visszavonulni[,] és másodszor, mert nálunk is bevett szokás, hogy a budgetkérdésben a főrendiház 

csak egészében utasíthatja azt vissza, vagy fogadhatja el[,] és így e tekintetben is garantia van már 

az iránt, hogy a főrendiháznak netán különállása az alkotmányos gépezetet meg ne állíthassa.”3207 

Andrássy „az alkotmányos gépezet megállítása” alatt feltehetően azt értette, aminek veszélyét 

Perczel Miklós főispán tíz évvel korábban nem zárta ki: „megtörténhetik még az is, hogy a 

törvényhozás menete meg is akad, mert, hogy többet ne is említsek, tegyük fel, hogy a mélt. 

főrendek jónak látnák a költségvetés számosabb tételeit módosítani, vajon mikor érnők végét a 

költségvetés tárgyalásának, vajon megérnők-e valaha, hogy az annak idején elkészülhessen?”3208 

A főrendek körében is élt a részletes vitával kapcsolatban az említett megfontolás: mutatja ezt gr. 

Zichy Nándor megjegyzése 1885-ből, miszerint nem azért nem tárgyalják a főrendek a büdzsét 

részleteiben nagyobb tüzetességgel, mert nem érdeklődnek iránta, hanem azért, mert a 

képviselőház többsége által megszavazott költségvetést, „újabb akadékoskodás által tartóztatni és 

azon változtatni” „hivatásukon kívül állónak tartják” mindaddig, „míg erre valami imperatív 

szükség nem utal”.3209 A főrendiházra gyakran nyomás nehezedett a költségvetés tárgyalásakor, 

mert a képviselőháztól gyakran csak a költségvetési év vagy az indemnitási időszak legvégén 

került át a javaslat.3210 Ennélfogva a gyakran rövid, inkább csak formális tárgyalásokat nem 

írhatjuk kizárólag a tagok érdektelenségének rovására. 
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 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. márc. 23. (26. ülés) 140. 

A főrendek közül senki sem tiltakozott az Andrássy által kifejtett felfogás ellen.  
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Melléklet a 25. sz. irományhoz 143. 
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adni”. FN 1869–1872. 2. köt. 1871. márc. 28. (96. ülés) 50. 
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22.2. Költségvetési, indemnitási és zárszámadási tárgyalások a főrendiházban 

Költségvetési viták a főrendiházban 

A dualizmus korának első állami költségvetése 1868. szeptember 28-án került a főrendiház 

napirendjére. Az egyetlen hozzászóló Szőgyény-Marich László Fejér megyei főispán volt, aki 

egyrészt figyelmeztette tagtársait a törvényjavaslat és a történelmi pillanat jelentőségére,3211 

másrészt az országgyűlés berekesztése előtt megtárgyalásra váró törvényjavaslatok nagy számára 

tekintettel lehetetlennek nyilvánította „a költségvetés egyes tételeinek beható tanulmányozásába 

és megbírálgatásába bocsátkozni”. Mintegy vigasztalásul megjegyezte, hogy a tárgyalás kevés 

gyakorlati értékkel bírna, hiszen a költségvetés tárgyát képező 1868-as évnek háromnegyede már 

eltelt. A főrendiház egyhangúlag elfogadta általánosságban a törvényjavaslatot, majd minden 

további észrevétel nélkül részleteiben is.3212 

Bár az 1868. évi költségvetés esetében a képviselőházi plenáris tárgyalás is szinte formális 

volt,3213 mégsem volt teljesen azonos a két kamara eljárása. A képviselőház tárgyalásaira ugyanis 

a két bizottság is befolyást gyakorolt: a pénzügyi bizottság javaslatait a pénzügyminiszter részben 

figyelembe vette, s a központi bizottság módosító javaslatai is beépültek a szövegbe. A különbség 

ez esetben nemcsak a főrendek aktivitáshiányával, hanem a sajátos politikai helyzettel, az 

időhiánnyal is magyarázható volt. 

 A sürgető határidő azonban a képviselőházban nem feltétlenül gátolta meg a 

felszólalásokban gazdag vitát. Mutatja ezt az 1869. évi költségvetés tárgyalása, amelyet a 

képviselőház 1868 novembere folyamán a rövid határidőre tekintettel az egyes tárcák előirányzata 

elkészültének megfelelően több egységben, több mint tíz ülésén, több mint száz hozzászólással 

tárgyalta.3214 A főrendiház 1868. december 8-i ülésének napirendjén szerepelt a költségvetés, az 

általános vitában nem történt hozzászólás, a részletes tárgyalás az egyes paragrafusok felolvasásán 

kívül is csak annyiból állt, hogy Szőgyény-Marich főispán megtudakolta br. Wenckheim Béla 

belügyminisztertől egy rendkívüli kiadási tétel mire fordítását.3215 

 1870 áprilisában az az évi állami büdzsére vonatkozó javaslat főrendiházi tárgyalásához 

ismét csak kevesen szóltak hozzá. Az általános vita abból állt, hogy gr. Zichy Ferenc, aki 

korábban a főrendiház pénzügyi bizottságának elnöke volt, hosszú beszédet tartott a 

vasútépítésekre adott állami kamatbiztosítási rendszer buktatóiról, majd arra Lónyay 

pénzügyminiszter és Hollán Ernő közlekedésügyi államtitkár reagált.3216 A következő ülésen a 

részletes vitában összesen négy örökös tag és két főispán szólalt fel. Mindössze két költségvetési 

tétel késztette hozzászólásra a tagokat. Szőgyény-Marich főispán felvilágosítást kért „főnökétől”, 

a belügyminisztertől megyei túlkiadások állami fedezésére vonatkozóan. A többiek az út- és 

hídvámokkal kapcsolatosan szóltak hozzá. A főrendek nem a költségvetés erre vonatkozó 

pontjának pénzügyi tartalmát, hanem azt kifogásolták, hogy a képviselőház határozatot hozott a 
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vámok fél évvel későbbi megszüntetéséről. A főrendek annak a kívánságuknak adtak hangot, 

hogy az (egyébként 1853-ban rendeleti úton bevezetett) útvám eltörlése törvényhozási úton, 

vagyis a főrendiház közreműködésével valósuljon meg. Vita alakult ki, miként juttassák ezt a 

képviselőház tudomására: hozzanak-e róla határozatot, és ha igen, akkor azt a költségvetés 

tárgyalásáról szóló jegyzőkönyvben vagy külön határozat formájában közöljék-e a törvényhozás 

másik házával. Ennek a formai jellegű kérdésnek mögöttes jelentőséget az adott, hogy a 

főrendiház mindenképpen jelezni kívánta (a főrendek a határozati formát választották): 

ragaszkodik a törvényhozásban őt megillető, a képviselőházéval egyenrangú jogköréhez. 

Ugyanakkor a főrendek nem kívántak összeütközésbe kerülni a képviselőházzal vagy a 

költségvetés elfogadásában késlekedőnek látszani, ezért Tisza Lajos főispán, főrendiházi jegyző 

javaslata alapján végül a jegyzőkönyv keretében közölt határozat formáját választották. A 

képviselőházhoz átküldött üzenet ezen kívül mindössze két tételhez fűzött megjegyzést, a 

főrendiház a költségvetés minden tételét összegbeli változtatás nélkül elfogadta.3217  

 A főrendiházban ekkor vette fel a költségvetési tárgyalás a későbbiekben (1918-ig) 

jellemző menetét, amely eltért a képviselőházitól. A törvényjavaslatok előzetes tárgyalását a 

pénzügyi, esetenként (különösen, ha sürgős volt a tárgyalás) a hármas bizottság végezte. Míg a 

képviselőház pénzügyi bizottsága általános és tárcánkénti jelentést is készített, főrendiházi 

megfelelői csupán egyetlen összefoglaló jelentést. Mind a két ház bizottsági jelentése a 

költségvetésben szereplő főbb fejezetek előirányzatát összehasonlította az előző év(ek) 

zárszámadásával, és részben a miniszterektől kapott felvilágosítás alapján magyarázta, esetleg 

kommentálta az eltéréseket, azonban a főrendiházi bizottsági jelentés a képviselőházi bizottsági 

jelentéssel ellentétben nem tett javaslatot az összegek módosítására. Ez feltehetően 

összefüggésben állt azzal a felfogással, hogy a főrendiház jogkörébe a költségvetés 

általánosságban való megbírálása tartozik. A képviselőházban a nyilvános ülésen a javaslat 

benyújtója, a pénzügyminiszter kezdte a felszólalások sorát, a főrendiházban eleinte a pénzügyi 

bizottság elnöke vagy előadója kezdte a vitát, az 1870-es évek közepétől ez elmaradt. A 

képviselőházban az általános tárgyalást követően, amely lehetőséget nyújtott a kormány 

politikájának értékelésére, a részletes vitában először az egyes tárcák általános elképzeléseinek 

megvitatására került sor, majd a tételenkénti vitára és a szavazásra, végül pedig az egész 

költségvetés ún. harmadszori olvasására és az arról való vita nélküli szavazásra került sor.3218 Az 

általános és a részletes tárgyalás fázisa, mint minden más törvényjavaslatánál, a költségvetésnél is 

megvolt a főrendiházban, de a részletes vitán belül nem különült el a tárcánkénti általános és 

tételenkénti vita. Emellett a főrendiházban a költségvetés tárgyalásának részletes szakasza 

gyakran rövidebb volt az általánosnál, sőt több ízben az is előfordult, hogy a részletes 

tárgyaláshoz nem szólt hozzá egyetlen főrend sem. Ez utóbbi jelenség összefüggött azzal az egyre 

inkább elterjedt eljárással, hogy a főrendek, kényelmi okból, illetve a tárgyalás meggyorsítása 

végett, az általános vitában tett felszólalásuk során mondták el véleményüket az egyes tárcákat 

érintő kérdésekről is. 1870-ben Lónyay pénzügyminiszter kifogásolta, hogy Zichy Ferenc beszéde 

„nem volt egészen helyén” a költségvetés általános vitájában, mert a kamatgarancia a következő 

évi büdzsének még csak jelentéktelen tételét képezi. Mailáth házelnök nehezményezte a 

pénzügyminiszter megjegyzését: a főrendiházban történtek megítélése a házelnökre és a ház 

tagságára tartozik, a kamatbiztosítás pedig, ha csekély összeggel, de szerepel a költségvetésben. 

Zichy helyesen járt el abban is, hogy az általános vitában szólalt fel, „minthogy […] indítványt 

tenni nem kívánt, hanem csak a nézetek tisztázására szolgáltatni alkalmat”.3219 
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 Az 1871. évi költségvetés tárgyalása során gr. Apponyi György kifogásolta, hogy 

„chronikus betegséggé” vált, hogy a főrendiháznak a „körülmények pressiója” következtében (a 

pénzügyi év közeledő vége miatt) nincs elégséges ideje a költségvetési javaslat megvitatására, 

míg a képviselőház hónapokig tárgyalhatja azt. Nehezményezte, hogy a szűk időkeret miatt a 

főrendiház tagjainak nincs lehetősége arra, hogy „a parlamenti szokás szerint” 

magánértekezletekben, előzetes tanácskozmányokon megvitassák a büdzsét. Elismerte, hogy a 

költségvetési javaslat képviselőházi benyújtását követően szétosztásra került a főrendek között is, 

de ez értelemszerűen nem tartalmazta a képviselőház által később eszközölt módosításokat. 

Tagadta azt az elképzelést, hogy a magyar főrendiháznak jogköre csak a költségvetés általános 

jóváhagyására vagy vétójára terjedne ki. Beszéde végén – a felszólalásból már előbb is idéztünk – 

felkérte a kormányt, a jövőben tartózkodjon a hasonló, a főrendeket kötelességük teljesítésében 

akadályozó eljárástól. Kerkápoly Károly pénzügyminiszter azzal védekezett, hogy a képviselőház 

csak kevés módosítást eszközölt; nem vonta kétségbe a főrendiház törvényes jogát a részletekbe 

menő tárgyalásra, de gyakorlati okból mégis célszerű, hogy a ház „a budget átalános mivoltára 

fektessen súlyt”. Gr. Cziráky János visszautasította a pénzügyminiszter érvelését. Kijelentette, 

hogy „a budget tárgyalása nemcsak formai, de valóságos és reális joga is a főrendi háznak, és 

mind a fennálló törvényes gyakorlattól, mind törvényeinkből kimutathatom azt, hogy minden 

egyes tételre, minden egyes adónemre nézve a főrendi háznak, mint a törvényhozás egyik 

factorának, hozzászólása és hozzájárulása megkívántatott, hogy az törvényes erőre 

emelkedhessek”. Kerkapoly a főrendiházi ülés csekély látogatottságára vonatkozó célzására azzal 

reagált, hogy „igen sok tagja a főrendi háznak inkább kimarad e teremből, semhogy ily felületes 

eljáráshoz kezet nyújtson”, és kilátásba helyezte, hogy ha a kormány követi eddigi eljárását, akkor 

a jövőben ő maga is távol marad a költségvetés tárgyalásáról. Hiába foglalt állást a főrendiház két 

tekintélyes tagja is a kormány által követett gyakorlat ellen, és hiába adott hangot a vita végén 

Mailáth házelnök is annak a reményének, hogy a főrendiház a jövőben nem kerül hasonló 

kényszerhelyzetbe,3220 1873 végén a pénzügyi bizottság jelentésében ismét csak arról számolhatott 

be, hogy a „rendelkezésére álló idő rövidségénél fogva a törvényjavaslat részleteit az általa 

óhajtott pontossággal nem tárgyalhatta”.3221 Ekkor br. Eötvös Dénes arra hivatkozva, hogy a 

főrendiház tagjainak egy napjuk sem volt arra, hogy a jelentést áttanulmányozzák, bejelentette: 

nemmel szavaz a költségvetésre. Cziráky János ezúttal, ellentétben korábbi ígéretével, nemcsak 

részt vett a tárgyaláson, hanem annak érdekében is felszólalt, hogy a főrendek, tekintettel a 

kényszerítő körülményekre – hiszen a már másodszori indemnitás lejártáig csak néhány nap volt 

hátra –, fogadják el a javaslatot.3222 

Az, hogy a főrendiházban már a másfél ülésen át tartó költségvetési tárgyalás is hosszúnak 

számított, részben a tárgyalásra rendelkezésre álló idő következménye volt. A képviselőházban 

ennél jóval hosszabb tárgyalás volt a gyakori. A későbbiekben az eltérés még markánsabbá vált: a 

főrendiház tagjai sosem használták a költségvetési vitát obstrukcióra, míg a képviselőházban az 

ellenzék időhúzó taktikája következtében a költségvetési tárgyalás a századforduló politikai 

válságai idején hónapokig tartott. 

 Az 1872. évi költségvetés tárgyalása során fordult elő első ízben, hogy egy főrend 

kijelentette, hogy a költségvetésre adott igen szavazatát nem tekinti a kormány tevékenysége 

melletti bizalom-nyilvánításnak. Haynald Lajos kalocsai érsek hangsúlyozta, hogy a kormány 

általános irányával „teljes összhangzásban” állnak politikai elvei és meggyőződése, de a Deák-

párt, illetőleg a kormány egyház- és oktatáspolitikájának egyes elemeivel, így a felekezeti jellegű 
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elemi iskolák és tanítóképezdék hátrányos megkülönböztetésével, valamint a katolikus klérus és 

Róma közötti kapcsolattartásnak a királyi tetszvényjogra hivatkozó korlátozásával nem ért egyet. 

Haynald a placetum regium gyakorlását törvényes alapot nélkülöző eljárásnak minősítette. Gr. 

Cziráky János is Haynald nézetei mellett szólalt fel, de – a főpaphoz hasonlóan – ő is elfogadta a 

költségvetést. Br. Wenckheim László viszont elutasította a költségvetés megszavazását. Osztotta 

Haynald érsek egyházpolitikai aggodalmait, és pénzügyi kifogásokat is felhozott a költségvetés 

ellen. Részletekbe menő szakmai bírálattal nem élt (saját bevallása szerint nem volt járatos „a 

modern állam-financiális tudományokban” és a két napot, amennyi a bizottsági jelentés 

szétosztása után rendelkezésre állt, nem tartotta elegendőnek a javaslat tüzetes tanulmányozására), 

csupán saját gazdálkodásának elvét, tapasztalatait alkalmazta az állami költségvetésre. Eszerint a 

„jó gazda” „jövedelmeihez szabja kiadásait”, annyit költ, amennyi jövedelme volt, sőt még 

megtakarításokat is igyekszik tenni. Emellett Wenckheim a közvetlen adókat is ellenezte. A 

kormány részéről Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter és Kerkapoly Károly 

pénzügyminiszter érveltek a kormány egyházpolitikája, illetve a költségvetés mellett. 

A főrendiházi tagok közül is többen felszólaltak a költségvetés elfogadása mellett, illetve Haynald 

nyilatkozata ellen. Mint br. ’Sennyey Pál „csodálkozással” megjegyezte, több katolikus főnemes, 

így br. Vécsey József (röviddel korábban még Szabolcs megye főispánja) és gr. Erdődy Sándor, 

amellett szálltak síkra, hogy a királyi tetszvényjog, ha nem is írott, de törvényes gyakorlat. Br. 

Prónay Gábor a költségvetést elfogadta, a placetum regium kérdéséhez mint protestáns nem 

kívánt hozzászólni, a tanfelügyeletet azonban – Wenckheim Lászlóval egyetértve – felesleges 

pénzügyi tételnek tartotta a költségvetésben, és az iskolák egyházi felügyeletét támogatta. Br. Vay 

Miklós koronaőr és Radvánszky Antal Zólyom megyei főispán (a pénzügyi bizottság tagjai, 

egyben a református, illetve az evangélikus egyház világi tisztviselői) a költségvetés és a kormány 

pénzügyi és egyházpolitikája mellett szólaltak fel, továbbá azt hangoztatták, hogy a királyi 

tetszvényjog nem tartozik a költségvetési vita körébe. Br. ’Sennyey Pál azonban tiltakozott azon 

felfogás ellen, amely a vita tartalmát a költségvetési javaslat tárgyalására szűkítené. Elismerte, 

hogy „a placetum kérdését […] tüzetesen […] megoldani nem fogjuk”, de mivel „a falakon kívül 

is tudják azt, ami itt mondatik”, szükségesnek tartotta, hogy a főrendek e tekintetben 

véleményünket nyilvánítsák. Ő maga is osztotta a kalocsai érsek nézeteit, aggodalmát.3223 A 

költségvetést végül a főrendiház többsége általánosságban elfogadta. A püspöki kar és a hozzá 

csatlakozó néhány katolikus főúr állásfoglalásának hátterében a kormánnyal való ellentétek 

kiéleződése állt. 

A katolikus érdekek hatékonyabb politikai képviseletére ösztönözött már az 1868:53. tc., amely a 

bevett vallásfelekezeteknek egyenlő jogokat biztosított. Egyéb katolikus sérelmek mellett 

konfliktus forrásává vált, hogy 1870 júliusában a magyar kormány a királyi tetszvényjog 

feltámasztása mellett döntött, és megtiltotta a pápai csalatkozhatatlanságra vonatkozó zsinati 

nyilatkozat kihirdetését.3224 1871 szeptemberében gr. Andrássy Gyula miniszterelnök a király 

nevében megfeddette az infallibilitás dogmáját kihirdető Jekelfalussy Vince székesfehérvári 

megyéspüspököt. Bár 1871 novemberében Andrássy távozott a kormány éléről, a kormányzat 

irányvonala Lónyay Menyhért miniszterelnöksége idején sem változott, ezért gr. Apponyi György 

1872 januárjában a pozsonyi katolikus kaszinóban mondott beszédében a katolikus érdeket 

képviselő jelöltek állítását szorgalmazta. A hónap végén a főpapok és a katolikus mágnások az 

esztergomi érseknél értekezletet tartottak. Haynald, Wenckheim László és Cziráky főrendiházi 

felszólalásának idején a sajtóban és röpiratok formájában is megindult a szervezkedés a 

képviselőválasztásokon való eredményes szereplés (egyes források és szakirodalmi munkák 
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szerint pártalakítás) érdekében. Toldy István Öt év története című visszaemlékezésében a 1872. 

évi eleji eseményeket egy katolikus párt irányába mutató eseménysor állomásaiként mutatta 

be.3225 A dualizmus korának liberális szellemű nagy történelmi összefoglalása hasonló módon, 

egyazon mondatban ír Apponyi György „ultramontán” politikai zászlóbontásáról és Haynald és 

társai a királyi tetszvényjogot elutasító főrendiházi állásfoglalásáról.3226 Valójában azonban a 

katolikus érdekeket védelmező politikai mozgalomból3227 Apponyi mögül a püspökök és főurak 

többsége már 1872 tavaszán kihátrált. Gr. Zichy Nándor életrajzában azt olvashatjuk, hogy a 

konzervatív mágnások (br. ’Sennyey Pál, Mailáth György, gr. Zichy Nándor, sőt maga Apponyi 

György) nem támogatták a pártalakítást, közülük Zichy arra hivatkozott, hogy a Deák-párt keretei 

között maradva is tudnának érvényesülni a katolikusok.3228 Az, hogy Haynald, Cziráky, sőt végül 

még a hármójuk közül a kormányt legélesebben támadó Wenckheim László is elfogadta a 

költségvetést, szintén arra utal, hogy a főrendiház katolikus tagjai a fennálló pártkeretek 

bolygatása nélkül próbálták elérni érdekeik érvényesítését. Mint ismertes, végül ez a Zichynek 

tulajdonított elképzelés érvényesült, amennyiben a Deák-párt a képviselőválasztáson néhány 

kerületben katolikus konzervatív jelöltet állított. 

 1872-ben a költségvetés részletes tárgyalását más téma uralta, mint az általános vitát. A 

belügyminisztérium költségvetésének tárgyalásakor több főispán (Tomcsányi János, Szőgyény-

Marich László, br. Radványszky Albert) azt szorgalmazta, hogy a megyei közigazgatás 

költségeinek fedezésére a belügyminisztérium költségvetésében előirányzott összeget, amelynek 

nagysága az 1870. évi dotációval megegyezett, az időközben megnövekedett létszámú megyei 

személyzet díjazása érdekében az állam póthitel útján egészítse ki.3229 A főispáni karon belül sem 

volt azonban egyetértés a költségek fedezésének módjáról: br. Vay Lajos Borsod megyei és 

Ernuszt Kelemen Vas megyei főispán, akiknek megyéjét az említett probléma nem érintette, 

ellenezte, hogy országos pórhitelből fedezzék a hiányzó összeget. Ernuszt Kelemen azt javasolta, 

hogy minden megye maga gondoskodjon (pótadó kivetése útján) saját kiadási többlete 

fedezetéről.3230 Gr. Cziráky János viszont felszólalt az ellen, hogy „a szegény adózó népet a 

felcsigázott adók mellett” pótadóval sújtsák (ez ellenszenvet keltene a megyei intézménnyel 

szemben), és azt javasolta, hogy alkalmazzanak – a régi idők mintájára – a hivatalt ex nobili 

officio betöltő jeles készültségű fiatalokat.3231 Cziráky javaslata (és érvelésének „misera plebs 

contribuens” fordulata is) fél századdal korábbi állapotokat idézett. 

 A tárgyalás során tehát gyakran a költségvetésben csak periférikusan vagy egyáltalán nem 

szereplő témák kerültek terítékre. Ez a képviselőház költségvetési tárgyalásainak általános 
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szakaszára is jellemző volt.3232 Míg azonban a képviselőházban előfordult, hogy a részletes 

vitában a házelnök a tárgytól való eltérés esetén megvonta a szót a felszólalótól,3233 addig a 

főrendiházban erre nem került sor. Ez összefüggött azzal is, hogy az általános és a részletes vita 

tartalma a főrendiházban kevésbé vált el egymástól. Az általános tárgyalás során a részletekbe 

bocsátkozás már említett jelenségének ellenkezőjeként az is előfordult, hogy az általános vitáról 

távol maradt főrend a részletes tárgyaláskor fejtette ki nézeteit. Míg a képviselőházban az volt a 

szokás, hogy a honatyák pártállásuk szerint fogadták el vagy vetették el a költségvetést,3234 addig 

a főrendiházban a politikai állást a szavazatok nem feltétlenül tükrözték, azaz a költségvetési 

javaslatra leadott igen szavazat nem feltétlenül jelentette a kormány támogatását. A bizalom és a 

szavazat összefüggése egyénenként változott, és a politikai helyzettől is függött. Az alábbiakban 

ezeket az összefüggéseket részletesen megvizsgáljuk, mivel úgy véljük, ez hozzásegít a 

főrendiházon belüli különböző típusú ellenzéki megnyilvánulások, szerepek megértéséhez. 

 Az első jelentősebb politikai vitára a költségvetés tárgyalása során 1875-ben került sor. A 

képviselőházi pártszerkezet módosulása, a Deák-párt és a Balközép Párt fúziója, a Szabadelvű 

Párt és a Jobboldali Ellenzék megalakulása a főrendiházban is éreztette hatását Az év tavaszán ott 

is megalakult az új kormánypárt,3235 a képviselőházi választásokat követően, szeptemberben pedig 

a (jobboldali) „ellenzéki párt” is.3236 December végén a költségvetés általános tárgyalásakor a 

jobboldali ellenzék egyes főrendiházi tagjai, szimpatizánsai (gr. Apponyi Albert, gr. Waldstein 

János), illetve egyes, a párthoz nem kötődő konzervatív arisztokraták is (gr. Dessewffy Egyed, br. 

Schmiedegg János) kárhoztatták a kormány pénzügyi politikáját és megtagadták a költségvetés 

megszavazását.3237 Ezzel szemben gr. Zichy Bódog, aki szintén a főrendiházi jobboldali ellenzék 

tagjának vallotta magát, kijelentette, hogy a költségvetést a részletes tárgyalás alapjául elfogadja, 

mert „semmiképpen” nem akar „akadályokat gördíteni a kormány elé”, és nem kívánja, „hogy az 

államháztartás bajba keveredjék” a törvényjavaslat visszautasítása következtében.3238 Zichy 

Bódog azonban végül távol maradt a szavazásról. Másfelől a költségvetést elutasítók pedig 

feltehetően nem mindannyian voltak a jobboldali ellenzék tagjai vagy támogatói. Hogy a 

költségvetést meg nem szavazók eltérő módon, illetve mértékben voltak ellenzékiek, következő 

példánk is mutatja. Míg gr. Károlyi Ede leszögezte, hogy a költségvetést sem alapjában, sem 

bizalmi formájában el nem fogadta,3239 addig gr. Cziráky János tárnokmester (korábbi és későbbi 

főrendiházi alelnök) úgy magyarázta nem szavazatát, hogy „[s]oha sem jelentettem ki, hogy a 

kormánynak tagadom meg. Megtagadtam az adóemelést azért, mert azt a mostani viszonyaink 

között oly tehernek tekintem, melynek – ha a javaslatba hozott mérvben nehezedik az ország 

lakosaira – elviselhetése úgyszólván lehetetlenné válik.” A javaslattal szemben legnagyobb 

elégedetlenséget az adóterhek növelésének, különösen a földadó emelésének terve váltotta ki. 

Voltak olyan mágnások is (gr. Sigray Fülöp, gr. Rhédey Lajos), akik felszólaltak az adóemelés 

ellen, de nem tagadták meg a költségvetést megszavazását. Gr. Apponyi Albert beszéde eltért a 

felszólalások többségétől, amennyiben nemcsak pénzügyi kérdésekkel foglalkozott, hanem az 

állami takarékossági politika mellett a Jobboldali Ellenzék programjának többi elemét is 
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megemlítette.3240 Emlékiratában így írt ekkori szerepléséről: „Az 1876. évi országgyűlés 

megnyitásánál tehát hiányoztam [a képviselőházból] és ezt eléggé zokon vettem. Faute de mieux 

[jobb híján] a főrendiházban iparkodtam az 1876. évi költségvetés alkalmával a Sennyey-párt 

álláspontját képviselni.”3241 Apponyit a főrendiházi fellépésre legalábbis részben az ösztönözte, 

hogy a képviselőházból való kiszorulását követően is igyekezett az országos politikában részt 

venni. Amikor Perczel Miklós főispán kifogásolta, hogy a főrendiházi ellenzék tagjai „nem 

objectiv, hanem subjectiv politikát követnek”, feltehetően nem egyéni politikusi ambíciókra 

célzott, hanem sokkal inkább a Jobboldali Ellenzék által képviselt „pártérdeket” és a Szabadelvű 

Párt által képviselt „országos érdeket” állította szembe egymással. Érvelése szerint miután az 

1875. évi választások eredményeként a szabadelvű párti kormány elsöprő képviselőházi többséget 

tudhat maga mögött és az uralkodó támogatását is bírja, a jobboldali ellenzék főrendiházi 

fellépése még akkor is „meddő küzdelem” marad, ha a főrendiház leszavazza a költségvetést, mert 

az nem fogja a kormány bukását előidézni.3242 Így az ellenzék szempontjából nem lesz közvetlen 

haszna, „kára azonban sokkal több lesz, mert ha nem is lesz képes megakasztani a t. kormánynak 

és többségnek politikai működését, hátráltatja azt éppen akkor, mikor zilált helyzetünk nem csak 

jó és helyes, hanem gyors cselekvést is szükségel”.3243 Gyürky Ábrahám nógrádi főispán még 

tovább ment, amikor kijelentette, hogy az ellenzék valójában maga sem is kívánja a költségvetés 

leszavazását: „a tisztelt ellenzék leginkább csak azért beszél, hogy beszélhessen, nem pedig azért 

hogy győzzön. (Ellenmondások. Ohó!) Érthetőbb, egyszerűbb szavakban kimondva az én nézetem 

az (Halljuk! Halljuk! Mozgás. Felkiáltások. Eláll!), hogy a tisztelt ellenzék magára nézve 

calamitásnak [szerencsétlenségnek] tartaná azt, ha a szavazásnál többségbe jutna. 

(Ellenmondások. Nyugtalanság.)”3244 Apponyi Albert az ellenzéki főrendiházi fellépés kérdésében 

az általa máskor is használt érvelést alkalmazva azt fejtegette, hogy a képviselőház (amelyben a 

kialakult „politizáló réteg” a maga „politikai magánpasszióit” államérdeknek, nemzeti céloknak 

nyilvánítja) nem képes a nemzet többségének („a nép produktív osztályainak”) érdekét (ez 

esetben: „a megélhetés eszméjét”) képviselni, ezért a főrendiház feladata azt felkarolni.3245 

Gr. Andrássy Manó szintén a néptömegek és a felsőház, illetőleg az arisztokrácia, mert ezt 

értette a kifejezés alatt, kapcsolatát hangsúlyozta, amikor kifejtette, hogy „nálunk a néptől soha 

sem vált el, mi mindig tudtuk, meddig kell menni és hol kell megállani, mennyit szabad az 

aristocratiának tenni, mi mindig a néppel mentünk, a mi aristokratiánk abban áll, hogy a nép élén 
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halad”.3246 Kevésbé direkt formában Waldstein János és Schmidegg János felszólalásában is 

megjelent az az elgondolás, hogy a főrendiház a költségvetés meg nem szavazásával a nép, 

illetőleg „a földön [földből] élő lakosság” érdekeit tartaná szem előtt. 3247 Ugyanakkor gr. Sigray 

Fülöp felszólalásából az is kiderült, hogy a főrendeket, lévén maguk is földbirtokosok, szintén 

érzékenyen érintette a földadó-emelés.3248 

Waldstein János megjegyzésére, miszerint a korábbi kormányok bűnös pénzügyi politikát 

folytattak,3249 br. Wenckheim Béla király személye körüli miniszter (a korábbi kormányoknak is 

tagja) azt válaszolta, hogy ha a főrend bűnösnek tartotta „azon eljárást, akkor kötelessége lett 

volna felszólalni, és ha valóban bűnösnek tartotta az eljárást, kötelessége lett volna vád alá 

helyeztetni (Helyeslések), de ha azt tenni elmulasztotta, akkor bűnrészese volt maga is, valamint 

az egész felsőház, (Helyeslések. Ellenmondások) mert éppen azon kormánynak, amelynek 

eljárását bűnösnek mondja, előterjesztett javaslatait és költségvetéseit maga is helyeselte, 

elfogadta és azok törvénnyé váltását megengedte. (Helyeslések. Ellenmondások.)”3250 A miniszter 

beszédét kísérő reakciókból kitűnik, hogy a főrendek megosztottak voltak abban a tekintetben, 

hogy a főrendiháznak kötelessége lett volna vagy sem „vádat emeltetni”. Valójában a törvényi 

szabályozás egyértelmű volt, az 1848:3. tc. 33. §-a szerint a miniszterek vád alá helyezését csak a 

képviselőház rendelhette el általános többséggel. Vita tárgyát legfeljebb az képezhette, hogy a 

politikai bizalmatlanság kifejezése útján jogosult-e kormánybuktatási kísérletre a főrendiház. Gr. 

Andrássy Manó érzékeltetni kívánva a főrendiház politikai mozgásterének szűkösségét felidézett 

egy nem sokkal korábbi, 1875. májusi esetet. Ekkor a főrendek a bíróságok létszámának 

leszállításáról szóló törvényjavaslatot a bírói függetlenség sérelmére hivatkozva leszavazták, a 

képviselőház azonban a javaslatot változatlan formában és minden indokolás nélkül visszaküldte a 

főrendiháznak, ahol aztán a kormány a főispánok támogatására támaszkodva megszavaztatta a 

törvényt.3251 

Gr. Szécsen Antal, aki ellenezte a költségvetés megszavazását, a kormánypárti felszólalók 

állásfoglalásai közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy míg Perczel főispán 

„élénk szavakkal – a kifejezésekre nem emlékszem – jellemezte azon kisebbségeknek irányzatát s 

talán túlbizakodását, amelyek a létező nagy áramlat, a kormánypárt fusionális egysége irányában 

eltérő nézeteket, terveket keresztülvinni vagy életbe léptetni lehetőnek tartják”, Wenckheim 

miniszter viszont a múlt hibáiért felelőssé tette a főrendeket, hogy „akkoriban felszólalásuk által 

eltérő nézeteiket nyilvánítani elmulasztották, s azt legalább szavazatukkal nem érvényesíték”. A 

két kijelentés nyomán a főrendiházi ellenzék aktuális helyzetét némi iróniával így jellemezte: 
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„Miután az időben, melyben a sokszor említett hibák elkövettettek, az uralkodó párt éppoly erős 

volt, mint a mostani, miután kétségkívül az ország általános lelkesedésében az áramlat éppen oly 

erősnek vala tekintendő: azt hiszem, felette kényes azoknak állása, akik, midőn ily áramlatnak 

ellent állanak, elbizakodással s az országban uralkodó szellemnek félreértésével vádoltatnak; 

midőn pedig ezen áramlatnak ellent nem állanak, nemlegességük miatt tétetnek felelősekké.” 

Szécsen Wenckheim vádjára úgy reagált, hogy parlamentáris kormányzás esetén a kabinet hibáiért 

nem lehet vele egyenlő arányban felelőssé tenni az intézkedéseit megszavazó országgyűlést, mert 

„[a] parlamenti kormány egyik elve az, hogy a kormányok legyenek a velök egyetértő pártok 

vezérei, és ha hibák követtetnek el, azok kétségkívül nagyobb mértékben sújtják a vezéreket, mint 

azokat, kik vezérletöket követik, leginkább pedig akkor, ha azon a téren követtetnek el, hol az 

ügyek ismereténél, a rendelkezésre álló adatok sokaságánál fogva a vezéreknek mélyebb 

betekintésök van a dolgok valódi állásába, mint azoknak, kik az általok kitűzött zászlót követik. 

(Helyeslés)”3252 Szécsen úgy vélte, hogy „állam gépezetének” működését csak akkor akasztaná 

meg a főrendiház, ha egy már elfogadott költségvetés végrehajtására vonatkozó felhatalmazást 

tagadná meg a kormánytól. Abban az esetben ugyanis, ha maga a büdzsé kerül leszavazásra, a 

kormánynak lehetősége marad indemnitás útján tovább vinni az állami pénzügyeket.3253 

Tisza Kálmán miniszterelnök abból indult ki, hogy a főrendiház feladata a mérséklés és „a 

szenvedélyek uralmának meggátolása”, ennélfogva a parlamentáris országokban „a felsőházak 

részéről nem szokás” és még a „képviselőházaknál is csakis kivételesen, csak extrém esetekben 

szokott menthetőleg alkalmaztatni” a költségvetés leszavazása. Megkérdőjelezte annak 

helyességét, méltányosságát, hogy a főrendiház „első ellenzéki lépése a költségvetésnek 

megtagadása legyen”. 3254 Szécsennel vitatkozva rámutatott, hogy egy a költségvetést leszavazó 

főrendiháztól aligha várható az indemnitás megszavazása.3255 

A költségvetés mellett a kormány tagjain kívül elsősorban főispánok szólaltak fel, valamint id. br. 

Vay Miklós koronaőr, a hármas bizottság előadója és a képviselőházi fúzió után a főrendiházban 

is megalakult Szabadelvű Párt egyik elnöke.3256 A költségvetést fenntartás nélkül támogató 

felszólalók között csak kettő olyan volt, aki kizárólag születés jogán volt tagja a 

főrendiháznak.3257 A költségvetés elfogadása ellen viszont Cziráky Jánoson kívül, aki 

tárnokmester is volt, kizárólag örökös tagok szólaltak fel. 

A kormányt támogató két legnépesebb csoport a főispánok és az egyházi tagok voltak. Mikszáth 

Kálmán szerint a kormány előre felkészült a védelemre, „berendelte püspökeit és főispánjait, kik 

majdnem teljes számmal megjelentek”.3258 A költségvetést megszavazta 33 főispán, az 

udvarhelyszéki főkirálybíró, a jászkun kerület főkapitánya is. A püspökök az általános vitában 

nem vettek részt, de a tárgyalást lezáró név szerinti szavazáskor tizenöt katolikus és két ortodox 

főpap a költségvetés mellett szavazott. A két koronaőr3259 és három zászlósúr igennel szavazott, 
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egy zászlósúr (Cziráky János tárnokmester) nemmel. A szábor két küldötte kétféleképpen 

szavazott: Smaic Bertalan a költségvetés mellett, gr. Nugent Artúr ellene. Hercegi rangú főnemes 

nem szavazott, a jelenlévő grófok többsége (27:14 arányban) a költségvetés ellen, míg a bárók 

mellette szavaztak (9:16 arányban). A főrendiház tagjai összességében a 88:38 arányban 

általánosságban megszavazták a költségvetést.3260 A részletes vita, mint általában, most is rövid 

volt, ellenvetés nem is hangzott el, csak néhány kérdés a miniszterekhez. Az ülés így is jóval 

hosszabbra húzódott a szokásosnál, meghaladta az öt órás időtartamot. Ennek következtében az 

általános vitát lezáró szavazást követően a tagok jelentős része távozott, így a részletes tárgyalás 

végére a ház határozatképtelenné vált, ezért egyes paragrafusok megszavazása és a végszavazás a 

következő ülésre maradt.3261 Mikszáth a jobboldali ellenzék főrendiházi fellépését kettős 

kudarcként értékelte: rossz taktikának tartotta a főrendiházban indított offenzívát, amellyel az 

ellenzék „elárulta”, hogy „Sennyey b. részben föladta a reményt, hogy a választók szavában, a nép 

közmeggyőződésében fogja megtalálni a szózatot, mely őt az aspirált magas polcra helyezendi”, 

és sikertelennek tartotta magát az akciót is, hiszen a szavazásból az derült ki, hogy a főrendek 

körében is nagyon korlátozott ’Sennyey pártjának a támogatottsága.3262 

Az 1880-as évek elejének főrendiházi költségvetési tárgyalásainak légkörét érzékelteti az alábbi 

hosszabb idézet, amely Mikszáth Kálmánnak a Pesti Hírlap 1883. január 14-i számában megjelent 

karcolatából származik: „A büdzsé fölött kellett határozni a főrendiházban. Ezt más kamarákban 

úgy híják, hogy büdzsé-vita. De miképp nevezzük vitának itt, ahol senki se akar disputálni? Ahol 

mindenki meg van elégedve mindennel. Kevesen jöttek el. Pedig sohase volt annyi arisztokrata 

Budapesten. A királyi udvar jelenléte, mint valami flastrom a rossz vért, egy csomóba húzta össze 

főurainkat. […] A derék országbíró Mailáth György ott ül ugyan, mint mindig, de hiába 

fordítgatja kurta nyakát, hol erre, hol arra, igen gyéren vagynak itt őméltóságaik. S akik vannak is, 

többnyire a régi gárdából valók, aggastyánok, akiket a múltak emlékei hoznak ide. […] A 

dignitáriusokból eljött egynehány. Az öreg Cziráky János (az ott van mindég, alkalmasint valami 

fogadásból), Szlávy József koronaőr (az új seprő mégiscsak söpör eleinte), Zichy Ferenc (ő 

vezeklésből jár ide) [célzás 1849-es „muszkavezető” múltjára], Andrássy Gyula (aki 

elkeseredésből van itt) s végül Szapáry Géza (valahogy bevetődött). A főpapokra soha sincs 

panasz. Haynald, Samassa, Schlauch, Ipolyi ott mosolyognak ornátusban. Csak a prímás nincs 

ott.”3263 1883 januárjában a költségvetés általános vitájában felszólaló valamennyi főrend (gr. 

Zichy Ferenc, gr. Kálnoky Dénes, gr. Cziráky János, gr. Zichy Nándor) elismerte az 

államháztartás állapotának javulását és elfogadta a költségvetést, ezúttal sem nyilvánított 

bizalmatlanságot a kormánnyal szemben, még gr. Zichy Nándor sem, akiről Mikszáth cikkében 

megjegyezte, hogy a főrendek között „az egyedüli ember, akiben a kék vér nem változott még át 

aludttejjé”. A vita politikai szempontból érdekes mozzanata volt, hogy gr. Kálnoky Dénes „a 

kéziipar és a gazdászat terén közelebbről megindult mozgalmak” állami pénzügyi támogatásában 

a „socialistico-aristocraticus mozgalom” felkarolását látta.3264 
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 A Jobboldali Ellenzék 1875 végi sikertelen főrendiházi fellépése után nyolc évvel, az 

izraelita-keresztény vegyesházassági törvényjavaslat leszavazásakor egyesekben ismét felmerült a 

főrendiházon belül tartósabb ellenzéki csoport létrejöttének reménye. Br. Lipthay Béla (a 

jobboldali, majd mérsékelt ellenzéki politikus) azonban rövidesen csalódottan állapította meg, 

hogy az adójavaslatok tárgyalásakor a néhány nappal korábban a vegyesházassági 

törvényjavaslatot leszavazó főrendek nem léptek fel ellenzékiként. A kormánypárti Nemzet erre 

reagálva vezércikkében kifejtette, hogy „a felsőháznak nem feladata a budgetkérdésekben való 

szereplés. A pénzügyi kérdésekben csak egy kamarai rendszer van az egész világon. […] A 

polgári házasságot leszavazhatta a felsőház; az adójavaslatokat azonban nem szavazhatja le, nem 

egyáltalán, hanem a modern parlamentarizmus szellemében. Hogy a főrendiház ezzel tisztában 

van, azt mutatta a szavazás, mellyel a javaslat – alig egy-két főrendiházi tag ellenző szavazata 

ellen – szinte általános megegyezéssel fogadtatott el. […] A főrendek az adójavaslatokat, melyek 

elfogadását a kormány tudvalevőleg pártkérdésnek jelentette ki, oly csoportosulással szavazták 

meg, mely egész világosan feltünteti, hogy a polgári házasság körül a főrendeknél csoportosult 

pártok egy kérdés, s nem egy kormány mellett vagy ellen csoportosult pártok.”3265 

 1885 februárjában az állami költségvetés tárgyalására sajátos körülmények között került 

sor. A büdzsé főrendiházi vitájával párhuzamosan zajlott a képviselőházban a főrendiházi reform 

tárgyalása. A sajtóbeszámoló szerint „a házassági törvényjavaslat tárgyalása óta nem volt ennyi 

tag a főrendiházban” (igaz a főpapok ”gyéren” jelentek meg). Bár a költségvetési vita a szokottnál 

„terjedelmesebb és behatóbb” volt, a „pártárnyalatok színt vallottak”.3266 Az általános vitában 

csak a közjogi ellenzéki elveket valló br. Prónay Dezső nyilvánított bizalmatlanságot a 

kormánnyal szemben, gr. Zichy Nándor és gr. Sztáray Antal viszont általánosságban elfogadta a 

költségvetést, a mérsékelt ellenzéki gr. Dessewffy Aurél, aki a kormány főrendiházi 

reformjavaslatával elégedetlen főrendiházi csoportnak szintén tekintélyes tagja volt, az általános 

vitában nem szólalt fel.3267 A költségvetés részletes vitája során a kormány appropriációjára 

vonatkozó paragrafus tárgyalása során Prónay, Dessewffy és Zichy is kinyilvánította 

bizalmatlanságát a kormánnyal szemben, bizalmatlansági indítványt azonban ekkor sem 

nyújtottak be, sőt Zichy Nándor megszavazta a felhatalmazást is.3268 A mérsékelt fellépést az 

magyarázhatta, hogy az előző hónapokban Zichyék a kormány főrendiházi reformjavaslatával, 

nem pedig általában Tisza kormányzatával szemben igyekeztek az örökös tagok körében 

támogató bázist szervezni. Zichyvel, Dessewffyvel, Prónayval ellentétben a mozgósított főrendek 

más kérdésekben nem feltétlenül voltak ellenzékiek. A főrendiház és a kormány közötti viszony 

kiélezése a főrendiházi reform képviselőházi tárgyalása, illetve a miniszterelnök és a főrendek 

között a főrendiházi bizottságban várható tárgyalás szempontjából sem lett volna tanácsos. Ezért a 

főrendiház vezető ellenzéki politikusai beérték a bizalmatlanság egyéni kinyilatkoztatásával, nem 

nyújtottak be bizalmatlansági indítványt a kormánnyal szemben, de még csak név szerinti 

szavazást sem kezdeményeztek a költségvetésről. 

 A főrendiház reformja önmagában nem hozott döntő változást a költségvetési tárgyalások 

tartalmában. Mikszáth Kálmán az 1886. évi költségvetési vitát úgy jellemezte, hogy a felszólalók 

„úgy beszéltek mindnyájan, mint várakat ostromló hősök, de úgy szavaztak majd mindnyájan, 
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mint állami haszonbérlők”.3269 Továbbra is jellemző vonása maradt a költségvetési vitának, hogy 

egy-egy főrend bizalmatlanságát fejezte ki a kormánnyal szemben, de nem nyújtott be 

bizalmatlansági indítványt. 1892-ben gr. Sztáray Antal az általános vitában a kormánnyal 

szemben kifejezte bizalmatlanságát és kijelentette, hogy általánosságban sem szavazza meg a 

költségvetést, de nem tett bizalmatlansági vagy a költségvetés a leszavazásra vonatkozó 

indítványt.3270 1894-ben és 1895-ben hasonlóan járt el br. Zay Miklós (1864–1939).3271 Zay 

ellenzékisége politikai és felekezeti szempontból is érdekes eset volt. Az 1892. évi választásokon 

még szabadelvű párti programmal lépett fel képviselőjelöltként, de Szapáry miniszterelnökkel 

történt nézeteltérései miatt visszalépett, majd kilépett a kormánypártból.3272 Habár az evangélikus 

egyház vezetése szinte egy emberként állt a polgári házasság szükségessége mellé,3273 Zay, aki az 

orosházi evangélikus egyház világi főfelügyelője volt, az egyházpolitikai törvényjavaslatok 

ellenzőjeként lépett fel a főrendiházban. Br. Prónay Dezső, aki bizalmatlansági okból 

rendszeresen visszautasította a költségvetés megszavazását, 1904-ben így érvelt: „[n]em fogadom 

el ezúttal a költségvetést, ámbár tudom, hogy ennek gyakorlati jelentősége nincs, de nem fogadom 

el azért, mert szokássá vált, hogy a költségvetésnek általánosságban való elfogadásában a 

kormány iránti bizalom kifejezését is látják”.3274 

Az ilyen egyéni nyilatkozat, amely a költségvetés meg nem szavazását a kormánnyal szembeni 

bizalmatlansággal indokolta, a főrendiházban nem volt gyakori, és voltak olyan főrendek, akik 

nem is tartották a főrendiházban ildomos vagy észszerű eljárásnak. 1890-ben gr. Zichy Nándor a 

következőképpen foglalt állást ebben a kérdésben: „nem egyszer, hanem többször kijelentettük, 

hogy a budgetnek megszavazását nem tekintjük bizalmi szavazatnak; legfeljebb egyikünk-

másikunk nyilvánította, hogy bizalmi szavazatként kívánja azt tekinteni, amivel szemben mások 

épen az ellenkezőt jelentették ki. A kérdés ily felfogása a főrendiház e részben való hivatásának 

megfelelő is, amely lényegileg a budgetnek inkább objectiv tárgyalását követeli tőlünk, mint azt a 

tárgyalási modort és a parlamenti kérdések olyatén felvetését, mely a képviselőházban szükség 

szerint helyt foglal [kiemelések: TBV]”. 3275  

Úgy tűnik azonban, hogy Zichy Nándor álláspontja a kormánnyal való egyházpolitikai konfliktus 

további kiéleződésével párhuzamosan módosult. Jelzésértékűnek tartjuk, hogy 1893 májusában 

már kitért a főrendiház bizalmatlansággal kapcsolatos jogköréről való egyértelmű állásfoglalás 

elől. Ugyanakkor a bizalmatlanságot és a költségvetés megszavazásának kérdését ekkor is 

elkülönítette egymástól (ekkori szereplésére alább még visszatérünk). 1893 végén is azt 

hangsúlyozta, hogy a főrendiházban a „katholikus álláspont” képviselő tagok a költségvetés 

tárgyalásakor nem kívánnak „a[z egyházpolitikai] kérdésnek megvitatásába bocsátkozni”, mert a 
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büdzsé elfogadása „az állami gépezet folytonos működésének fönntartása érdekében szükséges” 

és ők ez irányú kötelességüket teljesítik.3276 

A következő költségvetési tárgyaláson, 1895-ben ismét elfogadta a költségvetést, ekkor azonban 

már nem elvi, hanem taktikai okkal indokolt, hogy tartózkodik a költségvetés és a bizalmi kérdés 

összekapcsolásától.3277 A költségvetést általánosságban 1897-ben is elfogadta, viszont nem 

szavazta meg a kormányt a költségvetés végrehajtására felhatalmazó cikkelyt és támogatta gr. 

Dessewffy Aurél ehhez kapcsolódó bizalmatlansági indítványát.3278 

Zichy tehát 1897-ben különbséget tett a költségvetés és az appropriáció megszavazása között, azt 

a közjogi felfogást követve, mely szerint az előbbit az ország számára, az utóbbit a kormány 

számára szavazza meg a törvényhozás. 1897-ben Dessewffy Aurél, aki néhány évvel korábban 

még az általános tárgyalás során nyújtott be bizalmatlansági indítványt, ebben a szellemben járt 

el.3279 Dessewffy a költségvetés részletes vitája során a felhatalmazási cikkelynél kinyilvánította, 

hogy politikai és gazdasági okból egyaránt bizalmatlan a Bánffy-kormánnyal szemben.3280 Ezt 

követően határozati javaslatot nyújtott be, mely szerint a főrendiház a képviselőválasztási 

visszaélések orvoslását biztosító rendelkezések meghozatalára utasítja a kormányt, ugyanakkor 

kijelenti, hogy a kormány iránti bizalmatlanság következtében a költségvetési törvénynek az 

1897. évi állami bevételeket megajánló szakaszát nem szavazza meg.3281 Prónay Dezső, aki 

korábban már az általános vitában is kifejezte a kormánnyal szemben politikai bizalmatlanságát, 

elismerte, hogy annak kifejezésére „a kellő formát” Dessewffy határozati javaslata adja meg.3282 

A bizalmatlansági határozati javaslat a főrendiházban nem keltett nagyobb vitát. Dessewffy 

indítványa mellett a főrendiház néhány intranzigensen ellenzéki tagja, Zichy Nándor, Prónay 

Dezső és Lipthay Béla szólalt fel, míg a javaslat ellen Perczel Béla belügyminiszteren kívül csak 

gr. Szapáry István. A szavazás során a határozati javaslat mégsem nyert többséget. 

Nem mindenki osztotta azt a nézetet sem, hogy a kormánnyal szembeni bizalmatlanság 

kifejezésének adekvát módja a költségvetési vitában a felhatalmazás megtagadása. 

Az 1890-es kormányválság idején Zichy Antal élethossziglan kinevezett tag azt javasolta, hogy a 

költségvetés tárgyalását szüneteltessék az új kormány kinevezéséig, vagy az approriációt ne 

szavazzák meg egy még ismeretlen összetételű kormánynak. Tisza Kálmán miniszterelnök 

tiltakozott Zichy Antal javaslata ellen: cáfolta, hogy beadta volna lemondását,3283 emellett azzal 

érvelt, hogy az appropriációról történő szavazáskor esetenként az ország államháztartási érdekére 

való tekintettel a politikai bizalmatlanság kinyilvánítását mellőzni kell. A külföldi parlamentáris 
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gyakorlatból vett példára hivatkozott, mely szerint előfordult, hogy az ellenzék, mivel nem akarta 

az állami ügyek menetét megzavarni, egy a többség támogatását nélkülöző és az országgyűlés 

feloszlatását előre kilátásba helyező új kormány számára megszavazta a költségvetést, miközben 

fenntartotta magának a jogot, hogy később bizalmatlansági indítványt nyújtson be. 3284 Zichy 

Antal indítványát a főrendek többsége nem támogatta, a felhatalmazási cikkely megszavazásra 

került, így amikor Tisza helyét öt nappal később a kormány élén Szapáry Gyula vette át, az új (bár 

tagjait nézve kevéssé új) kormány úgy kezdhette meg működését, hogy a folyó évre törvényhozás 

által jóváhagyott állami költségvetéssel és annak végrehajtására felhatalmazással rendelkezett. 

 Mint említettük, a költségvetési vita lehetőséget adott a költségvetés témájába nem tartozó 

politikai kérdések tárgyalására is. Az is előfordult, hogy a főrendek egy csoportja nem a 

költségvetés tárgyalásának keretei között, de kihasználva, hogy az ülésen a teljes kormány 

megjelent, illetve hogy a költségvetési tárgyalást többnyire a nyilvánosság fokozott figyelme 

kísérte,3285 tett politikai nyilatkozatot. Így került sor 1890 végén gr. Zichy Nándor egyházpolitikai 

állásfoglalására. Zichy rögtön azután, hogy a költségvetési törvényjavaslatról szóló bizottsági 

jelentés felolvasásra került, több mint száz község kérvényét nyújtotta be és „nagyszámú katolikus 

főrendi tag” nevében kinyilvánította, hogy álláspontjuk a főrendiház katolikus egyházi tagjaiéval 

megegyezik, de az egyházpolitikai kérdés megvitatását a költségvetés tárgyalásának keretébe 

vonni nem tartják célszerűnek. A püspöki kar nevében Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök 

hasonlóképpen nyilatkozott. Ezt követően minden további hozzászólás nélkül az 1891. évi 

költségvetés általánosságban elfogadásra került.3286 

 Három évvel később az egyházpolitikai ellentétek kiéleződése a költségvetési vitában is 

éreztette hatását. Miután a képviselőházban az év elején Wekerle miniszterelnök felszólítására a 

kormánypártot elhagyták az egyházpolitikai reform ellenzői, áprilisban pedig beterjesztésre került 

az izraelita vallás egyenjogúságáról szóló és az állami anyakönyvezés bevezetésére vonatkozó 

törvényjavaslat, 1893 májusában a főrendiházban az állami költségvetés általános tárgyalásának 

elején gr. Szapáry Géza főudvarmester javasolta, mondja ki a főrendiház, hogy a kormány 

egyházpolitikai programját és eljárását (elkeresztelések elleni rendelet, egyházpolitikai 

törvényjavaslatok beterjesztése) nem támogatja, a költségvetést azonban a tárgyalás alapjául 

elfogadja, mert az államháztartás vitelének rendes menetét megakasztani nem kívánja.3287 Ez 

lényegében Zichy a kormány eljárását bíráló, de vele szemben retorziót nem tartalmazó korábbi 

nyilatkozatának élesebb formában (határozatként) történő megismétlése volt. Gr. Dessewffy Aurél 

azonban ennél is továbbment: indítványozta, hogy a főrendiház a kormány egyházpolitikájával 

szembeni tiltakozásként ne fogadja el a költségvetést a részletes tárgyalás alapjául.3288 Ez utóbbi 

javaslat már az előző év végén a római katolikus püspöki kar értekezletén is felvetődött. Akkor a 

főpapok úgy határoztak, hogy álláspontjukat a világi főrendekkel folytatott tanácskozás 

megállapodásaitól teszik függővé. A világi főrendek úgy foglaltak állást, hogy nem tartják 

lehetségesnek a költségvetés elvetésének elérését, de a püspöki karra bízzák a döntést. A 

                                                           
3284

 FN 1887–1892. 3. köt. 1890. márc. 11. (48. ülés) 51. 
3285

 „A zsúfolásig megtelt karzat, szép hölgyek és érdeklődő képviselők, kik nagy vitákat vártak, felette 

csodálkozának a gyors munkán.” – írta Mikszáth a Pesti Hírlapban arról a 1890. december 18-i ülésről, amelyről 

az alábbiakban szólunk. Mikszáth Kálmán: A reformált főrendek: In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 29. köt., 

i. m. 209. 
3286

 FN 1887–1892. 4. köt. 1890. dec. 18. (59. ülés) 9–10. 

„[A]z isten hat nap alatt eleget teremtett – de mi az ahhoz a gyorsasághoz képest, ha a világ alkotásával a magyar 

főrendiház lett volna megbízva. Annak egy negyedóra is elég lett volna ezen csodálatos alkotásokra. Mert íme, a 

költségvetést, mellyel egy negyed esztendeig kínlódott a képviselőház, ma egy rövid ülésben tárgyalták le 

őméltóságaik” – jegyezte meg maliciózusan Mikszáth. Mikszáth Kálmán: A reformált főrendek: In: Mikszáth K.: 

Cikkek és karcolatok. 29. köt., i. m. 209. 
3287

 FN 1892–1896. 2. köt. 1893. máj. 9. (28. ülés) 92. 
3288

 FN 1892–1896. 2. köt. 1893. máj. 9. (28. ülés) 95. 



632 

költségvetési vitáig a két csoport képviselői többször tanácskoztak.3289 A költségvetési vitában a 

felszólaló római katolikus prelátusok (Schlauch Lőrinc nagyváradi és br. Hornig Károly 

veszprémi püspök) végül Szapáry indítványát támogatták. Ugyanígy tett gr. Pálffy Móric, az 1848 

előtti korszak konzervatív politikusa,3290 valamint Teutsch György Dániel erdélyi evangélikus 

püspök, aki túlzottan erélyes, a felekezetközi béke megteremtésére nem alkalmas eszköznek 

nyilvánította a polgári anyakönyvek és házasság behozatalát.3291 Dessewffy indítványa mellett 

szólalt fel gr. Zay Miklós. Beszédében kijelentette, hogy a kötelező polgári házasságot nem tekinti 

olyan kérdésnek, amelynek „gyors és radicalis keresztülvitele kívánatos volna”, annál „a magyar 

állam egységének és függetlenségének nagy eszméje” sokkal fontosabb kérdés. Az állami 

beavatkozást az egyházak belső életébe csak akkor látta indokoltnak, „midőn egyiknek a másik 

által való elnyomatásáról vagy megrövidítéséről van szó”, és nem tekintette szabadságnak „az 

állami mindenhatóságot, melynek bambuszvesszője alatt minden felekezet egyenlő legyen”. 

Kijelentését, hogy az „arany középút híveként”, „a mérsékelt szabadelvű politika embereként” 

nem járul hozzá „sem a reactionárius, sem a radicális törekvésekhez, s oly kormánynak, mely e 

két irányban exponálja magát, nem fogom a költségvetést megszavazni”, a jobboldal éljenzése 

fogadta.3292 Figyelemre méltó, hogy Zayon kívül – akinek sajátos helyzetét már említettük – 

további főrendiházi tagok nem szólaltak fel Dessewffy indítványa mellett. Zichy Antal, Szontagh 

Pál és Gajzágó Salamon élethossziglan kinevezett tagok, valamint Szász Károly dunamelléki 

református és Zelenka Pál tiszai kerületi evangélikus püspök a költségvetés egyszerű elfogadása 

mellett érveltek (Zelenka ugyanakkor szóvá tette felekezete iskoláinak alacsony költségvetési 

támogatását).3293 Szlávy József elnök először a költségvetést bocsátotta szavazásra, amelyet a 

többség elfogadott. Ennek következtében Dessewffy indítványa elesett. Ezt követően név szerinti 

szavazás formájában került sor döntésre a kormány egyházpolitikáját helytelenítő indítványról, 

amely 81:56 arányban többséget kapott. A határozat elfogadására szavazott mind a 19 jelenlevő 

katolikus főpap, 46 örökös tag, hat választott és hat kinevezett tag, Teutsch György evangélikus 

püspök és két zászlósúr (az indítványt benyújtó gr. Szapáry Géza főudvarmester és gr. Zichy 

Ferenc tárnokmester). Az indítvány ellen szavaztak Szász Károly református és Zelenka Pál 

evangélikus püspökön kívül a protestáns felekezetek világi elöljárói (gr. Bánffy Miklós erdélyi 

református főgondnok, Radó Kálmán dunántúli evangélikus felügyelő, Dániel Gábor unitárius 

főgondnok), a zászlósurak közül gr. Csáky Albin főasztalnokmester (aktuálisan kultuszminiszter), 

br. Orczy Béla főkamarásmester és gr. Széchényi Gyula fő-ajtónállómester, a fiumei kormányzó, 

a szábor küldötte, 15 örökös tag, a három főbíró és mind a 23 jelenlévő élethossziglan kinevezett 

tag.3294 A költségvetési tárgyalás során felszólalók többsége érintette a főrendiház feladatkörének 

és/vagy a főrendiház bizalmatlansági szavazata súlyának kérdését. Szontágh Pál hangoztatta, hogy 

a főrendiháznak óvakodnia kell a „szabad fejlődés” akadályozásától, mert ha „az ideákat, 

melyeket nem tudunk megakadályozni, sokáig visszafojtjuk, annak csak explosio lehet a 

következménye”.3295 Gr. Szécsen Antal ezzel szemben úgy vélte, hogy a főrendiház a kormány 
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egyházpolitikájának elítélésével a népakaratot fejezi ki.3296 Gajzágó Salamon álláspontja viszont 

az volt, hogy a főrendiháznak nem feladata, hogy „egyik vagy másik irányban a népnek 

érzelmeire hivatkozzék”. Gúnyosan megjegyezte, hogy nincs „semmi reménnyel aziránt, hogy az 

ország a főrendiháznak ezen [ti. a kormány egyházpolitikáját elítélő] határozatára is valami nagy 

súlyt fektetne”. 3297 

Wekerle miniszterelnök arra reagálva, hogy a kormány egyházpolitikáját ellenző főrendek a 

törvényhozáshoz érkezett kérvényekkel igyekeztek igazolni, hogy álláspontjuk fejezi ki a nemzet 

akaratát, kifejtette,3298 hogy a közvélemény álláspontja tekintetében „nem az szolgál bizonyítékul, 

hogy ennyi ember aláírása hozható föl valamely kérdés mellett vagy ellen, hanem az, hogy azon 

illetékes factorok, melyek politikai nyilatkozásra hivatvák, nyilatkoznak-e valamely politika 

mellett vagy ellen”. Nem hagyott kétséget afelől, hogy mit ért illetékes faktor alatt: „a 

közvélemény hivatottabb megnyilatkozásának kell tekintenem a törvényhozó factoroknak, és ha a 

közvéleményről szólunk, különösen a képviselőháznak a megnyilatkozását. […] A népakarat 

nyilvánulásának hivatott tényezője a képviselőház.”3299 

 A kormánypárti és az ellenzéki vélemények a bizalmatlansági nyilatkozat jogosultságát 

tekintve is markánsan különböztek egymástól. Gr. Zay Miklós egyszerűen megállapította, hogy 

„régi parlamenti szokás az, hogy a költségvetést az egyes törvényhozók a kormány iránti bizalom 

vagy bizalmatlanság szempontjából fogadják el vagy utasítják vissza”.3300 Gajzágó Salamon 

viszont – mint hangoztatta, „a főrendiház tekintélyének érdekében is” – óvott attól, hogy 

napirendre hozzák a főrendiháznak a költségvetéssel kapcsolatos jogainak kérdését.3301 Gr. Pálffy 

Móric a főrendiházat „hatáskörében, sajnosan megnyirbált” intézménynek tartotta, de nem vonta 

kétségbe jogát arra, hogy bizalmatlansági határozatot hozzon, ugyanakkor elismerte, hogy a 

határozat „dacára egyébiránt a kormány működését egyéb üdvös tervei keresztülvitelére 

folytathatja, szintén már létező praecendenseink nyomán.”3302 Szász Károly alapelvnek azt 

tekintette, hogy „az ország költségvetés nélkül fenn nem állhat és a közigazgatás nem szünetelhet 

az ország kára és veszedelme nélkül”. A kormány egyházpolitikájával szembeni bizalmatlanság 

kinyilvánítására a vonatkozó törvényjavaslatok tárgyalása a megfelelő alkalom, nem pedig a 

költségvetési vita, illetőleg „az államháztartás folytatásának” lehetetlenné tétele.3303 

Wekerle miniszterelnök a főrendiházban a kormánnyal egyet nem értés kifejezésére azt az eljárást 

tartotta az ügy horderejének megfelelőnek, amelyet gr. Szapáry Gyula korábban követett, ti. 

beérte azzal, hogy „egyszerűen elvi álláspontját reserválja anélkül, hogy a helytelenítésnek 

méltóztatott volna helyet adni”. Wekerle hangsúlyozta, hogy „a parlamentáris szokásnak, 

parlamentáris életnek minden törvénye szerint” a főrendiház „helytelenítése” (Wekerle ezt a 

kifejezést használta a „bizalmatlanság-nyilvánítás” helyett) nem szolgálhat indokul arra, hogy ő 

„abból a parlamentáris következtetést” levonja, sőt mindaddig, amíg az uralkodó és a 
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képviselőházi többség bizalmát bírja, a „parlamentáris eljárásnak és a parlamentáris életnek 

minden maximája és törvénye szerint” „nem is szabad” abból levonnia a politikai 

konzekvenciákat. A miniszterelnök ezen szavait a napló szerint „élénk helyeslés” kísérte. Wekerle 

elismerte, hogy Dessewffynek formailag joga van arra, hogy a kormánytól a költségvetési 

felhatalmazást megtagadja, de azt kétségbe vonta, hogy erkölcsi jogosultsága is van arra. Úgy 

vélte ugyanis, hogy Dessewffy eljárása morálisan csak akkor lenne igazolható, ha biztos politikai 

alternatívát nyújtana a Wekerle-kormány bukása esetére.3304 Zichy Nándor a miniszterelnök 

szavainak azt az értelmet tulajdonította, hogy „őnagyméltósága a főrendiházban történő elvi 

kijelentéseknek is vajmi csekély nyomatékot tulajdonít, és azokat helyteleníti ezen arénában”. 

Zichy feleslegesnek tartotta arról értekezni, hogy a főrendiház határozatainak van-e a kormány 

helyzetére vonatkozóan politikai következménye (a „consequentiák levonását” a modern 

alkotmányos gyakorlat „jargonszerű kifejezésének” minősítette). A főrendiház jogkörének 

kérdését úgy formulázta, hogy főrendiháznak mint politikai testületnek alkotmányos hivatása és 

kötelessége „a politikai helyzethez szólnia és szavát akkor felemelnie, mikor a háznak vagy az 

ország ügyeinek veszélyeztetését látja, és amidőn erre meggyőződése készteti”. 3305 Gr. Szécsen 

Antal tiltakozott azon, „bizonyos angol tudósoknál és a szárazföldön” is elterjedt nézet ellen, hogy 

a parlamentarizmus keretei között a főrendiház állásfoglalásának nincs befolyása a 

kormányalkotásra. Visszakanyarodva ahhoz a kijelentéséhez, hogy egyházpolitikai téren a 

főrendiház közvetíti a közvélemény nézeteit, rámutatott, hogy „éppen az angol történelem 

bizonyítja azt, és a dolog természete is ezt hozza magával, hogy nem arról van szó, hogy ki 

nyilatkozik és milyen értelemben, hanem hogy minő nyomatéka és jelentősége van annak a 

nyilatkozatnak önmagában, amely tétetett”.3306 

Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter igyekezett a vitát elvi alapra terelni, amikor „a 

képviseleti alkotmány természetében rejlő, annak alapintézményeiből következő, a szokás által 

éppúgy változatlanul szentesített” maximának nyilvánította, hogy csak a képviselőház, nem pedig 

a főrendiház bizalmatlansági határozata esetén kell a kormánynak vagy állásától megválnia, vagy 

új választások formájában appellálnia a nemzethez. Hangsúlyozta, hogy az említett maximában „a 

főrendiház alkotmány adta jogának tagadása nem foglaltatik, sem kisebbítése annak a tagadhatlan 

politikai súlynak, mellyel a főrendiház, mint a törvényhozás egyik háza, feltétlenül bír”.3307 

Szilágyi és vitapartnerei nem találtak közös hangot, részben eltérő felfogást képviseltek, részben 

elbeszéltek egymás mellett. Szécsen válaszul kifejtette, hogy felfogása szerint a parlamentarizmus 

működését merev, intézményesült szabályok helyett a többségi elv érvényre juttatására való 

folyamatos törekvés biztosítja („szerintem a parlamentarismus csak ott hat üdvösen, ahol az nem 

tekintetik institutiónak, hanem eredménynek”).3308 Zichy Nándor azt hangsúlyozta, hogy nem 

képezheti diszkusszió tárgyát, hogy a főrendiház jogkörének része a költségvetés egészéhez vagy 

részleteihez való hozzájárulás vagy hozzá nem járulás. Zichy továbbra sem foglalt állást abban a 

kérdésben, hogy mi történik akkor, ha a főrendiház nem járul hozzá a költségvetéshez: vagy nem 

tartotta politikusnak (a főrendiház érdekében állónak) ennek tárgyalását, vagy úgy gondolta, hogy 

ha előáll ilyen helyzet, annak konkrét körülményei határozzák meg a döntés következményeit. A 

vita végén Wekerle miniszterelnök ismét tagadta, hogy a főrendiháznak a költségvetés részleteire 
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vonatkozóan döntési joga lenne, ugyanakkor leszögezte, hogy a főrendiház szavazati jogát nem 

vonta kétségbe.3309 

Mint említettük, az 1897-ben gr. Dessewffy Aurél által a költségvetési vita során az appropriációs 

paragrafus tárgyalása folyamán benyújtott bizalmatlansági indítványt a főrendiház többsége 

szintén leszavazta.  

A főrendiházban egyetlen alkalommal, 1905-ben a Fejérváry-kormánnyal szemben került 

elfogadásra bizalmatlansági határozat. Ez azonban nem a költségvetési vita során történt, ezért 

önálló fejezetben tárgyaljuk. Szabó Dániel a költségvetési folyamat jobb megértése érdekében 

feldolgozta és bemutatta az 1909. évre szóló költségvetés képviselőházi tárgyalását,3310 ami 

lehetőséget ad arra, hogy összevessük a főrendiházi vitával. 

A képviselőházban 1908. szeptember 22-én nyújtotta be Wekerle miniszterelnök mint 

pénzügyminiszter a költségvetést, a pénzügyi bizottság november 11-én terjesztette be jelentését a 

képviselőházban, a plenáris tárgyalásra november 18. és december 9. között, 17 ülésen került sor, 

amely során 34 hozzászólás hangzott el. A főrendiház december 21-én tárgyalta a költségvetést. A 

tárgyalás a főrendiház pénzügyi bizottsága december 18-án kelt jelentésének felolvasásával 

kezdődött. Ezt követően az általános vitában a főrendiházi tagok részéről öt, a kormány tagjai 

részéről három felszólalásra került sor (Wekerle Sándor miniszterelnök, Szterényi József 

kereskedelemügyi államtitkár és Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter szólalt fel).  

A képviselőházban a felszólalók fele horvát képviselő volt, a főrendiházban azonban a szábor 

küldöttei nem vettek részt a vitában. A Román Nemzeti Párt tagjai a képviselőházi vitában igen 

aktívak voltak, a főrendiház csekély számú román nemzetiségű tagja3311 közül azonban senki sem 

szólt hozzá. Ebben az évben a katolikus püspöki főpapok közül szokatlan módon nem valamelyik 

püspök, hanem Takács Menyhért jászóvári prépost szólalt fel.  

Felszólalásának a kormánnyal szembeni lojális alaphangját megadta, hogy elismeréssel nyugtázta 

a költségvetés törvényes időben történt benyújtását. Legrészletesebben az oktatásügyi kérdésekkel 

foglalkozott. Ennek keretében kitért a Kassán felállítandó egyetem általa már néhány év óta 

szorgalmazott gondolatára is.3312 Mellőzte viszont az oktatási alapok katolikus jellegére 

vonatkozó, a költségvetési vitákban visszatérő elemének számító nyilatkozatot, ellenben ritka és 

némileg meglepő módon 3313 az oktatásügy területén kívül eső kérdésekkel is foglalkozott. Arról 

elmélkedett, hogy „vajon az általános választói jog a pluralitással combinálva socialis-e, 

democraticus-e” (úgy vélte, hogy elvi síkon szemlélve nem, a nemzet igényeihez alkalmazkodás 

szempontjából igen), az esküdtszék intézményének alkalmazását szélesebb körűnek tartotta annál, 

„mint ahogy az a nemzeti exigentiáknak megfelelne”, a hadseregbeli nyelvhasználatra 

vonatkozóan pedig annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „természetszerűleg el kell 

következnie, hogy a felséges apostoli király engedelmével arra az útra fogunk jutni, amikor a 

nemzet majd visszavonja maga azt az engedményt, melyet valamikor adott, hogy ti. a közös 

hadseregben a monarchia másik államának nyelvével élünk”.3314 

Az egyházi hivataluk révén tag főrendek közül Takács Menyhérten kívül Laszkáry Gyula, a 

dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője szólalt fel. Laszkáry, aki korábban Nógrád 
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megyében a Szabadelvű Párt egyik vezéralakja volt,3315 bírálta a Wekerle-kormány pénzügyi 

politikájának az államháztartási hiány enyhítésére vonatkozó intézkedéseit, a kormányt a 

nemzetiségi és a szocialista mozgalmakkal szembeni engedékenységgel vádolta, az általános 

választójog bevezetését még a kormány által javasolt plurális választójog formájában is ellenezte, 

mert attól tartott, hogy a választási kampány lehetőséget ad a felforgató eszmék meghonosítására, 

figyelmeztetett annak veszélyére, hogy a hadseregbe is befészkelik magukat a „decomponáló 

ideák”.3316 

A főrendiházi vita szónokai közül még gr. Serényi Béla (1866–1919) és gr. Żeleński Róbert is 

kritikus hangot ütött meg a kormánnyal szemben. Serényi örökös tagsági jogosultságát 1893-ban 

ismerte el a főrendiház,3317 1896-tól 1906-ig azonban a Szabadelvű Párt országgyűlési 

képviselője, emellett 1903–1905 között kereskedelemügyi államtitkár volt.3318 1908 végi 

főrendiházi felszólalásában hangsúlyozta, hogy a főrendiház „magas niveau-ja” által megkövetelt 

objektivitással igyekszik hozzászólni a vitához. Ennek megfelelően az önálló nemzeti bank 

kérdését kizárólag gazdasági szempontból tartotta vizsgálatra érdemesnek. Serényi az önálló 

vámterület és jegybank 1917-ben való bevezetését (amelyet a képviselőházi vita során egyes 

ellenzéki és kormánypártok is mint általános felfogást állítottak be) ellenezte. Kijelentette, hogy a 

közös jegybank azon intézmény, amelyben a paritás „a legfényesebben van keresztülvéve”, és „ez 

az egyetlen közösen intézendő ügy […] amelyből az ország eddig is mérhetetlen hasznokat 

húzott”. Nehezményezte, hogy egyesek egy pártpolitikai jelszó miatt akarják lerombolni ezt a jól 

működő intézményt. Saját szakismeretei mellett magyarországi érdekeltséggel rendelkező külföldi 

tőkepénzesekkel való konzultációira is hivatkozott, amikor kijelentette, hogy „katasztrófaszerű” 

következményekkel járna a jegybank kettéválasztása. Serényi beszédében a „vasúti miseriákkal” 

is foglalkozott. Ezen a ponton támadóból védekező szerepre váltott át. A Wekerle-kormány az 

előző kabineteket tette felelőssé, Serényi ezzel szemben adatokkal igyekezett bizonyítani, hogy 

Tisza István miniszterelnöksége (és saját államtitkársága) idején történtek vasúti beruházások. 

Beszéde végén foglalkozott a közigazgatás kérdésével is, amelyben szintén a kormánnyal való 

egyet nem értését hangsúlyozta. Kijelentette, hogy a közigazgatást állami feladatnak tartja és hogy 

az alkotmány védbástyája nem a közigazgatás, hanem az „uralkodó és erős, egységes, 

gazdaságilag független magyar társadalom” lehet. A nemzetiségi kérdést nem tekintette 

„veszedelmesnek”, és megoldhatónak tartotta az állami közigazgatás bevezetésének segítségével 

(a nemzetiségi intelligenciát kikapcsolná az agitációból, ha állami kinevezéssel közigazgatási 

hivatalokat nyerne magyar vidékeken). Bosznia-Hercegovina annexióját nem tartotta európai 

konfliktust előidéző eseménynek, és abban a német szövetség igazolását látta (Németország 

fellépése hozzájárult, hogy az annexiós válságból az Osztrák–Magyar Monarchia győztesen került 

ki). A plurális választójoggal nem rokonszenvezett, de mivel alkalmas eszköznek tartotta arra, 

hogy az általános választójog bevezetése esetén a magyarság szupremáciája fennmaradjon, ezért 

kész volt elfogadni.3319 A vitában elhangzó többi felszólalás a témák szűkebb körét érintette. Gr. 

Żeleński Róbert konzervatív és agrárius szemszögből bírálta a kormány politikáját és a 

költségvetést. Az állami költségek emelkedését példa nélkülinek minősítette, egyetértett a 

főrendiház pénzügyi bizottságának jelentésével abban, hogy az emelkedés mögöttes oka „az állam 
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mindenhatóságába vetett hit”, amely „annyira elfoglalta az elméket, hogy az államtól várnak 

mindent, de mindent”. Bírálta az oktatásügyre fordított összegek növekedését, és azt is, hogy az 

adóreform „végrehajtása milliókba fog kerülni”. Az iparpártolást rohamosnak és túlzottnak 

tartotta. Żeleński több gazdasági, pénzügyi problémát meglehetősen leegyszerűsített, így a vasúti 

szállítással és közlekedéssel kapcsolatos problémákat megoldani vélte pusztán azzal, hogy az 

állam a forgalmasabb vonalrészeken dupla sínpárokat fektettet le, ahelyett, hogy „bővíti az 

állomásokat, új állomásokat épít, palotaszerű épületeket az állomásokon”; a bankkérdésre pedig 

azt a választ adta, hogy „[h]a gazdagok volnánk, már régen volna nemzeti bankunk”. A 

költségvetési vita keretébe vont konkrét ügyeket, amelyekben kormányzati visszaélést vélt 

felfedezni.3320 

Gr. Zichy Nándor felszólalásában a költségvetést részleteiben nem érintette, ehelyett ellenzéki 

tagtársai kijelentéseire reagált. Serényi az önálló magyar jegybankkal kapcsolatos aggodalmaira 

reagálva tagadta a kérdés aktualitását, mivel szerinte a bankkérdésben „jóformán ez egész ház 

többségének álláspontja” az, hogy „ez idő szerint a magyar bank felállítását nem látja célszerűnek, 

nem tartja erőszakolandónak”. Zichy Nándor a Néppárt alapítója volt, állásfoglalása ezáltal 

nemcsak a főrendiház többségének, hanem a kormánykoalíció egyik képviselőházi pártjának az 

önálló jegybankkal szembeni fenntartását is kifejezésre juttatta. Zichy ugyanakkor (taktikusan) 

nem jelentette ki, hogy a nemzeti bank későbbi önállósodását is elutasítaná (mint említettük, a 

függetlenségiek sem azonnal, hanem 1917 után akarták megvalósítani). Zichy a közigazgatás 

államosításának kérdésében szintén megkerülte az egyértelmű állásfoglalást, ugyanis kijelentette, 

hogy nem az a fő szempont, hogy a közigazgatás állami vagy megyei, hanem az, hogy „az 

önkormányzatnak a viszonyoknak és a történetnek megfelelő kifejtése nélkül szabadság és 

valóságos üdvös fejlődés nem képzelhető”. Żeleński túlköltekezési vádjaira válaszul kijelentette: 

„megnyugvással látja”, hogy az állami kiadások „óriási fejlődése párhuzamosan halad az ország 

termelőképességének fejlődésével”. A korábbi kormányok mulasztásai pótlásának 

szükségességével indokolta a bizonyos területeken túlzottnak tűnő kiadásokat.3321 A főrendiházi 

általános vitában csak gr. Széchényi Viktor Fejér megyei főispán, alkotmánypárti politikus, a 

Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnöke szólalt fel a tűzrendészeti állapotok javítása 

érdekében.3322 

 Az 1908 végén zajló költségvetési vitában az országgyűlés két házában nagyrészt azonos 

témák kerültek terítékre, így a választójogi reform, a nemzetiségi kérdés, a közjogi kérdések közül 

a magyar nyelv használata a hadseregben, Bosznia-Hercegovina annexiója. A főrendiházban 

viszont Serényi hangsúlyozottan gazdasági szempontból vizsgálta a bankkérdés, és a 

függetlenségieket azzal vádolta, hogy politikai szempontnak rendelik alá ezt az ügyet. Wekerle 

miniszterelnök tiltakozott a vád ellen, ugyanakkor (az Osztrák–Magyar Bankkal kilátásba 
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helyezett tárgyalásokra hivatkozva) elutasította, hogy közölje a kormány a bankkérdésben 

képviselt álláspontját. A vasútügyben előforduló visszaélések és az iparfejlesztési politika a 

képviselőházi és (Żeleński felszólalása folytán) a főrendiházi tárgyaláson egyaránt napirendre 

kerültek. Az oktatásügy ezzel szemben elsősorban a főrendiházban volt téma. A liberális-

konzervatív ellentét a képviselőházi vitához hasonlóan a főrendiházban is inkább csak rejtve jelent 

meg. A konzervatív nagybirtokos érdekeket képviselő Żeleński a tőzsde reformját szorgalmazta, 

azt hangoztatta, hogy az adóreform az ingatlanjavakat fogja leginkább sújtani (a képviselőházban 

ezzel szemben azért támadták az új földadórendszert, mert az a nagybirtokosoknak kedvezne). 

Ugyanakkor Żeleński sajátos helyzetét jelzi, hogy az állam szerepének túlzott növekedése ellen is 

felemelte hangját. 

Fontos különbség volt a két ház vitája között, hogy míg a képviselőházban a szokásnak 

megfelelően a felszólalók pártállásuknak megfelelően fogadták el vagy vetették el a költségvetést, 

a főrendiházban (szintén hagyományosnak mondható módon) a kormányt és a költségvetést bíráló 

felszólalók is valamennyien elfogadták a költségvetést, Laszkáry a „borús” külpolitikai helyzetre, 

Serényi és Żeleński arra hivatkozva, hogy nem kívánják az állam működését megakasztani. 

 A koalíció bukása után, a Nemzeti Munkapárt kormányra kerülését követően az 1910-es 

években a már megszokott témákat felvonultatva és visszafogott hangnemben zajlottak a 

főrendiházban a költségvetési tárgyalások. Az 1914 májusában zajlott költségvetési vita (a 

békeévek utolsó büdzsétárgyalása) során azonban gr. Hadik János a főrendiházban szokatlanul 

éles támadást intézett Tisza István és kormánya ellen. Ennek magyarázatául szolgálhat, hogy a 

képviselőházban az ellenzék Tisza István házszabály-revíziója és kemény fellépése következtében 

tehetetlen volt (elvesztette korábbi ellenállási eszközeit), ezért az elfojtott indulatok a 

főrendiházban törtek ki. Hadik a képviselőházi ellenzékkel szoros kapcsolatban állt, az 1913-ban 

újjáalakult Alkotmánypárt alelnöke volt. Hadik támadását Tisza István ellen már a napirend előtt 

megkezdte, interpellációt intézett Hazai Samu honvédelmi miniszterhez, amelyben azt firtatta, 

hogy Tisza István „szolgálaton kívüli honvédszázados” és Rakovszky István országgyűlési 

képviselő ügyében az illetékes katonai becsületügyi választmány helyett miért négy császári és 

királyi tábornok ítélkezett a közös hadsereg kötelékéhez tartozó hadtestparancsnok elnöklete 

alatt.3323 A főrendiházi költségvetési vitában Hadikon kívül a kormányt bírálta és a 

büdzséjavaslatot elutasította gr. Dessewffy Aurél és gr. Károlyi Gyula3324 is. A régi főrendiházi 

ellenzékből br. Prónay Dezső ezúttal nem kért szót, de (Hadik beszéde alatt helyeslő, Tisza 

felszólalásai alatt tiltakozó) közbeszólásaival mégis bekapcsolódott a vitába. Az ellenzéki 

szellemű felszólalások egyéni véleménynyilvánításként hangzottak el, nem pedig egy szervezett 

akció részeként. Tisza az ellenzéki főrendeket a képviselőházi ellenzékkel azonosította,3325 ami 

ellen ők nem tiltakoztak. Valójában azonban Hadik, Károlyi és Dessewffy nem azonos mértékben 
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kötődött a képviselőházi ellenzékhez, felszólalásuk célja is részben eltérő lehetett.3326 Szervezett 

akció hiányára utal az is, hogy bizalmatlansági indítvány benyújtására nem került sor, arra a 

főrendiházi erőviszonyok ismeretében még a legélesebben támadó Hadik sem vállalkozott.  

 Az ellenzéki felszólalások sorát gr. Dessewffy Aurél beszéde nyitotta meg. Hadik harsány, 

a kormánytagok beszédébe gyakran közbekiabáló, személyeskedéstől sem visszariadó stílusával 

szemben ő a régi főrendiházi ellenzék visszafogottabb stílusában szólt hozzá. Először pénzügyi 

szempontból bírálta a költségvetést, majd áttért a kormány általános politikájának kritikájára. 

Kárhoztatta Tisza „katonai erőre” támaszkodó, „erőszakos”, a nemzeten belüli széthúzást fokozó 

politikáját, és kijelentette, hogy nem szavazza meg a költségvetést.3327 

 Gr. Károlyi Gyula beszédét azzal indította, hogy míg „[n]ormális körülmények között a 

képviselőházban alapos megvitatás és bírálat tárgyává tétetik a költségvetés az ország színe előtt, 

és mire a főrendiházhoz jön, tulajdonképp annyira meg van minden oldalról világítva és vitatva, 

hogy a főrendiházban már csak a kormány iránti bizalom vagy bizalmatlanság kérdése marad 

azután eldöntendő egy egyszerű elfogadással vagy el nem fogadással, szavazás útján”, a fennálló 

helyzetben azonban a főrendiháznak „a képviselőház helyett” is tárgyalnia kell a költségvetést, 

ezért kétszeres felelősség hárul rá. Károlyi elsősorban a költségvetés gazdasági, pénzügyi részére 

vonatkozó aggályait fejtette ki, különös tekintettel az anyagi haszonnal nem járó beruházások 

kölcsönből finanszírozásának veszélyére. Beszédének másik sarokpontja a kormány 

kultúrpolitikájának támadása volt. „Megdöbbenéssel” idézte a kultuszminiszter (mint később 

kiderült, összefüggéseiből kiragadott) gondolatát, mely szerint „a nyelv csak igen kis részét teszi a 

nemzeti culturának”, és bírálta, hogy a kormány az elemi oktatásban nemzetiségi többségű 

területeken lehetőséget kíván adni az anyanyelven való írás- és olvasásoktatásra. Károlyi úgy 

vélte, hogy ha az első két tanévben a nemzetiségi tanulók iskolai nevelésben anyanyelvükön 

részesülnek, a tanító a felsőbb osztályokban már hiába próbálja majd a tantárgyakat magyarul 

előadni nekik, és ha a fiatalság az elemi iskolákban nem tanul meg magyarul, akkor nemzetiségi 

nyelven tanító középiskolákban fogja folytatni tanulmányait, ahol „az egységes magyar nemzeti 

állam negligálását” hirdető felfogást sajátít el. Károlyi azzal az indoklással, hogy a kormány 

gazdálkodását az ország jövője szempontjából aggályosnak, kultúrpolitikáját az egységes nemzeti 

állam fenntartása szempontjából veszélyesnek tartja, nem fogadta el a költségvetést.3328 

 Tisza István miniszterelnök a tárgyalás során többször is felszólalt. Igyekezett minden 

felmerült kérdésre, kifogásra és vádra válaszolni, így megkísérelte eloszlatni az elemi oktatás 

nyelve körüli félreértést. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem akarja mellőzni a magyar nyelvű 

elemi oktatást, célja csupán az, hogy az anyanyelv mint kisegítő nyelv használható legyen addig, 

míg a gyermekek magyarul kellően megtanulnak. Az intézkedést azzal indokolta, hogy „ki kell 

mosdatni azt a gyereket és [legalább] a legprimitívebb culturviszonyok közé be kell azt 

helyezni”.3329 Károlyi értetlenkedő közbekiabálásai arra utaltak, hogy Tisza magyarázata ellenére 

is megkérdőjelezte a kormány magyar nemzeti elkötelezettségét. Károlyi feltételezése, hogy a 

tervezett módosításnak nemzeti-nemzetiségi vonulata van, nem volt alaptalan. Már Tisza első 

miniszterelnöksége idején felmerült a román nemzetiségi vezetőkkel való tárgyalás gondolata, 

majd 1910 őszén, 1913 elején és 1913 őszén–1914 elején is megbeszéléseket folytatott tekintélyes 
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román politikusokkal. Ez utóbbi (eredménytelenül záruló) tárgyalásairól a miniszterelnök 1914 

februárjában a képviselőházban is beszámolt.3330  

Az, hogy a paktumtárgyalások légkörét javítani hivatott engedményt Tisza ekkor ironikusan 

„suttyomban elkövetett hazaárulásnak” minősítette, mutatja, hogy felkészült az intézkedések miatt 

az ellenzéktől érkező kritikára.3331 1914 augusztusában miniszteri rendelettel bevezetésre került a 

Károlyi Gyula által kifogásolt intézkedés.3332 Tisza 1914 őszén, arra tekintettel, hogy „nyilvános 

ténnyé vált a hazai románság hű együttérzése és áldozatkész közreműködése a harc és veszély 

nagy napjaiban”, kilátásba helyezte a románok nyelvi és politikai kívánságainak méltánylását.3333 

Ez ismét a parlamenti ellenzék helytelenítését váltotta ki. A Tisza-kormány ennek ellenére a 

Románia támogatásának megnyerésére irányuló diplomáciai törekvésekkel összhangban még a 

következő évben is több, az erdélyi románoknak kedvező intézkedést hozott. 

 Az 1914. májusi költségvetési vitában Tisza miniszterelnök a politikai eljárására 

vonatkozó kritikára is válaszolt. Beismerte, hogy a képviselőházi helyzet „nem normális”, de azért 

az ellenzéket tette felelőssé: „nem normális az, ha váltakozva, egyes ügyeknél megvitathatok a 

kérdések, más kérdéseknél pedig a vita, nem tudom miért, miért nem, az ellenzék távolléte miatt 

elmarad. […] Ezzel az abnormitással szemben a kormány nem tehet mást, mint hogy megy a 

maga útján, benyújtja azokat a javaslatokat, amelyekre az országnak szüksége van és rajta van, 

hogy azokat a képviselőház az ellenzék közreműködésével, az ellenzék jelenlétében, vagy az 

ellenzék távollétében letárgyalja.” Dessewffy állításával szemben tagadta, hogy a kormány 

erőszakosan lépne fel a megyékben. Hangoztatta, hogy a kormánypárt csupán a párttöbbséget 

juttatja érvényre akkor, amikor a közigazgatási bizottságokból kiszorítja az ellenzéket, és a 

mostani ellenzék ugyanúgy járna el politikai ellenfeleivel szemben, mint azt a volt szabadelvű 

pártiaknak 1906-ban, 1907-ben tapasztalniuk is kellett. A kormány politikáját úgy jellemezte, 

hogy az „a szabadság érdekében, a szabadság jövőjének biztosítására felveszi a küzdelmet az 

egész vonalon az anarchisztikus jelenségekkel szemben” a sajtó terén, a társadalmi életben és a 

parlamentben. Figyelmeztette az ellenzéket, hogy „legbecsesebb erőforrásai kint a társadalomban 

elfordulnak önöktől, elfordulnak attól a politikai actiótól, amelyet önök képviselnek”.3334 

 Gr. Hadik János felszólalása Károlyiéval és Dessewffyével ellentétben pénzügyi, 

gazdasági vagy oktatási kérdéseket nem érintett: Tisza István, illetve a Nemzeti Munkapárt 

politikai magatartásának bírálatára korlátozódott. Rámutatott, hogy Tiszának nincs joga az 

ellenzéket kötelességteljesítés hiányával vádolni, mert a koalíciós kormányzás időszakában nem 

fejtett ki az országgyűlésben ellenzéki tevékenységet (Tisza ezt részben tagadta, részben tudatosan 

vállalta). Hadik a kormány működését meghatározó mozgatórugónak a Munkapárt hatalmának 

bebetonozását („bármily eszközökkel is, […] ha lehet, beláthatatlan időkig”), és Tisza István 

„személyes apprehensióját [neheztelését]” tartotta. Az alkotmánypárti politikus a közvélemény 

nyugodtságát azzal magyarázta, hogy „a törvényhatóságokban a főispánok uralkodnak”, a 

tisztviselők pedig „már meg vannak fenyegetve”.3335 Tisza a személyeskedő támadásra válaszolva 

példákkal igyekezett bizonyítani, hogy „népszerűtlen, a napi áramlatok által nemcsak elhanyagolt, 

de gyűlölettel környezett s a hatalom által sem támogatott ügyek mellett” is „lándzsát tört”.3336 Az 
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1914. évi költségvetési tárgyalásnak új és markáns eleme volt a miniszterelnök és a főrendiházi 

ellenzék a képviselőházi pártpolitikai ellentétektől erősen átitatott, kölcsönösen egymásra, egymás 

korábbi eljárására mutogató, vádaskodásokkal terhes vitája. A másik fél meggyőzésére nem volt 

kilátás egyik oldalon sem.  

Jellemző, hogy Hadik Tisza utolsó felszólalásakor már nem volt jelen. A szavazás előtti távozása 

azt is jelezte, hogy az ellenzéki főrendek a többségi támogatás reménye nélkül támadták Tiszát. 

 A költségvetési vita új vonása mellett a büdzsévitákat korábban jellemző 

felszólalástípusok is felfedezhetőek voltak, sőt számbelileg ezek maradtak többségben. A 

katolikus főpapok (Csernoch János prímás és Takács Menyhért prépost) felekezeti, 

egyházpolitikai és oktatási ügyekben, Hosszú Vazul görögkatolikus püspök nemzetiségi oktatási 

kérdésben szólt hozzá. Ullmann Adolf élethossziglan kinevezett tag, a Magyar Általános 

Hitelbank vezérigazgatója hitelügyi kérdésekben mondott szakértői véleményt. Néhány örökös tag 

(gr. Żeleński Róbert, gr. Ambrózy Gyula) a kormány mellett szólalt fel, illetve gazdasági 

szakkérdéseket boncolgatott (Ambrózy egy speciális adóbehajtási problémát, Żeleński és gr. 

Mailáth József főként mezőgazdasági témákat, egymással vitatkozva). A miniszterelnökön kívül a 

tárgyaláson a kormány részéről felszólaló igazságügy-, pénzügy-, földművelésügyi és 

kultuszminiszter a felmerült szakkérdésekben konstruktív, hozzáértést tükröző részletes 

válaszokat törekedtek adni. A részletkérdések már az általános vita során terítékre kerültek, ezzel 

és a tárgyalás elhúzódásával magyarázható, hogy a részletes vitában már egyetlen hozzászólásra 

sem került sor. Az 1914. évi volt az utolsó költségvetési tárgyalás, az első világháború 

időszakában a kormányok indemnitás alapján vitték tovább az állami pénzügyeket. 

 

Indemnitási tárgyalások a főrendiházban, az indemnitás és a bizalmi kérdés 

Az indemnitás (indemnity) a magyar alkotmányos gyakorlatban az országgyűlés adta 

felhatalmazás a kormánynak arra, hogy az új költségvetés elfogadásáig az állam pénzügyeit az 

előző év költségvetésének keretén belül intézze. Alkalmazása azon alapult, hogy az 1848:3. tc. 37. 

§-a szerint kifejlődött alkotmányos gyakorlat alapján, amit az 1897:20. (az állami számvitelről 

szóló) tc. kodifikált, a kormány törvényes felhatalmazás nélkül semmiféle kiadást sem 

eszközölhetett.3337 A kormányok gyakran éltek az indemnity lehetőségével, a dualizmus 

időszakában több mint félszáz alkalommal. Bizalmatlansági indítvány benyújtására a főrendiházi 

indemitási tárgyalások során sohasem került sor, viszont egyéni bizalmatlansági nyilatkozatokra 

igen. A vélemények megoszlottak abban, hogy az indemnitás megszavazásának lehet-e bizalmi 

jelleget tulajdonítani, illetve elutasítható-e a kormánnyal szembeni politikai bizalmatlanságra 

hivatkozva. 

 A főrendiházi indemnitási vitákban általában még kevesebb hozzászóló volt, mint a 

költségvetési tárgyalásokon. 1885 előtt kéttucat indemnity javaslat közül mindössze három 

tárgyalásakor volt hozzászólás,3338 szemben a képviselőházzal, ahol szinte kivétel nélkül volt 

legalább egy-egy szónok az ellenzéki pártok és a kormánypárt részéről. A főrendiházban általában 

is tapasztalható aktivitáshiány mellett szerepet játszhatott ebben az is, hogy az indemnitási 

tárgyalás – szemben a költségvetési vitával – nem adott lehetőséget konkrét pénzügyi tételek, 

illetve gazdaságpolitikai elképzelések szakmai szempontú értékelésére, és nem volt szükség a 
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főrendiház hivatásának tekintett mérséklő fellépésre sem. Lehetséges továbbá, hogy a főrendek 

többsége osztotta gr. Cziráky János tárnokmester véleményét, miszerint „tekintve azt, hogy az 

állam kerekének mindenkor forogni kell, és ezen államkerék forgását gátolni valódi polgári bűn 

akkor is, hogy ha az illető kormányirányzattal nem volnánk teljes összhangzásban, és csak 

kivételes eszközként alkalmazandó oly drastikus mód, hogy megtagadtassanak az eszközök, 

amelyek az államkerék rendes forgásai a szükségesek”.3339 Az 1874-es tárgyalást követő másfél 

évtizedben, Tisza Kálmán miniszterelnökségének végéig a főrendiház az indemnitást időről időre 

észrevétel, felszólalás nélkül szavazta meg. A főrendiház reformja tehát ebben nem hozott 

változást, és nem a főrendiház összetételének módosulásával, sokkal inkább a főrendiházon belül 

az egyházpolitikai törvényhozással megjelenő, felerősödő ellenzéki áramlattal magyarázható, 

hogy az 1889-től az első világháborúig napirendre kerülő mintegy kéttucat indemnitási javaslat 

felénél sor került a főrendiházban hozzászólásra. 

 Az 1885 utáni időszakban gyakoribbá váltak a hozzászólások a felhatalmazási tárgyalások 

során, az 1885–1910 között elfogadott 28 indemnitás közül 12, az első világháború idején 

elfogadott kilenc indemnitási javaslat közül nyolc esetben sor került felszólalásra. 1885 után 

először Tisza bukásának előszele 1889-ben eredményezett aktivitást az indemnitási tárgyalás 

során. Ez az aktivitás azonban ekkor is szűk keretek között mozgott, a tárgyalás egyetlen főrendi 

hozzászólója gr. Zichy Nándor volt. Kijelentette, hogy mivel általánosságban bizalmi jelleget 

tulajdonított az indemnitás megszavazásának, ezért szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy a 

felhatalmazást nem bizalom-nyilvánításként, hanem az ország érdekében, mindenekelőtt azért 

szavazza meg, mert a véderőtörvény megszületése elé „legkisebb akadályt sem” kíván gördíteni, 

vagyis nem akarja gyengíteni a kormány pozícióját.3340 

 Az 1890-es években az indemnitás főrendiházi tárgyalása során (hasonlóan a költségvetési 

vitákhoz) egyéni, illetve egy esetben a püspöki kar nevében hangzott el nyilatkozat, amelyben a 

felszólalók kijelentették, hogy a törvényjavaslatot elfogadják, de nem a kormány 

(egyházpolitikája) iránti bizalomból, hanem az államháztartásra tekintettel.3341 Mivel gyakorivá 

váltak az ilyen szavazat-indoklások,3342 elterjedt a nézet, hogy „az indemnitas megszavazásában 

bizalmi szavazatot keresni nem lehet”.3343 Legtöbb esetben gr. Zichy Nándor tett ilyent, ő volt az 

1890-es évek első felében az indemnitási tárgyalások állandó (és többnyire egyetlen) főrendi 

szónoka. Gr. Zichy Nándor 1894 végén, az egyházpolitikai konfliktus akut időszakában,3344 a 

költségvetési felhatalmazás megszavazását az indemnitás alábbi értelmezésével indokolta: „Az 

indemnitas annak a sajnálatos helyzet kényszerének eredménye, melyben az ország ügyeinek 

vezetése jut azáltal, hogy a háztartásról rendes úton gondoskodva nincsen. Ennek következtében 

az a kényszer áll be, hogy rövid időre meghatalmazás adandó a tényleg létező kormánynak − 

akárkikből álljon az −, hogy az előbbi költségvetés keretében, azokat az elveket szem előtt 

tartván, amelyek e részben gyakorlatban vannak, a szükségletekről provideáljon. Ennélfogva 

mindnyájan készségesek vagyunk ehhez hozzájárulni, mert ez az ország ügyeinek eligazítása 
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 Ugyanakkor ellennyilatkozatokra is sor került: Szontagh Pál FN 1892–1896. 2. köt. 1893. márc. 15. (26. 

ülés) 78. 
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 FN 1892–1896. 4. köt. 1894. dec. 17. (70. ülés) 153–154. 
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 A király röviddel korábban szentesítette az első egyházpolitikai törvényeket, a képviselőház nagy többséggel 

szavazta meg a Wekerle-kormány számára az indemnitást, néhány nappal a felhatalmazás főrendiházi elfogadása 

után azonban az uralkodó támogatásának elvesztése miatt a kormány beadta lemondását, 
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érdekében való szükségszerű gondoskodás.” Zichy ez alkalommal nem élt „a gyakorlat által 

nyújtott joggal” sem, hogy a kormány politikáját részletekbe menően bírálja, megelégedett 

ellenzéki álláspontja rövid indoklásával.3345 A következő indemnitási vitában, 1895 februárjában 

azonban már részletesen kifejtette, hogy miért nem támogatja a (Bánffy-)kormányt. Ez a 

felszólalása röviddel a Néppárt januári megalakulása után hangzott el, így egyfajta 

programbeszédnek is tekinthető volt. A párt másik alapítója, gr. Esterházy Miklós Móric is 

felszólalt. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „a választókerületek legnagyobb része 

velünk tart; […] ebben a küzdelemben a győzelem a mienk lesz”. Zichyhez hasonlóan nem 

szavazott bizalmat a kormánynak, de az indemnitást gyakorlati szempontból ő is elfogadta, nem 

tartotta ugyanis helyesnek „e pillanatban a kormányt a továbbműködés lehetőségétől 

megfosztani”. Esterházy állásfoglalása az indemnitással szemben persze aligha járt volna ilyen 

következménnyel.3346 

Az egyházpolitikai törvényhozás befejeződése után, 1895 decemberében gr. Zay Miklós 

agrárkérdésekre és a protestáns egyházak anyagi helyzetével és szervezetével (az erdélyi szász 

evangélikusok különállásával) kapcsolatos problémákra is felhívta a kormány figyelmét.3347 

Zichy Nándor felszólalásának középpontjában továbbra is az egyházpolitikai törvények álltak (ti. 

azok megváltoztatásának követelése), ugyanakkor érintette a képviselőházat és a 

képviselőválasztásokat is. A kormányt tette felelőssé a képviselőházi költségvetési vita 

elhúzódásáért (ami miatt sorozatosan indemnitásra van szükség) és azért, hogy „csak a csendőrök 

fegyverei között, erőszakosan, csak a választókkal való állatias elbánás által lehet választásokat 

keresztülvinni”, végül kijelentette, hogy a kormány politikáját fenntartani nem lehet. Az, hogy 

Zichy a főrendiházban a törvényhozás másik kamarájának ügyeivel foglalkozott, talán a közelgő 

képviselőválasztásokkal volt magyarázható, amelyben a Néppárt vezéreként maga is érintett volt. 

Ellenzékisége azonban most sem terjedt odáig, hogy elutasította volna az indemnitás 

megszavazását, így a főrendiház egyhangúlag fogadta el a törvényjavaslatot.3348 A következő 

indemnitást (még mindig a választások előtt) 1896 márciusában gr. Zichy Nándor ismét 

megszavazta, de most már kifejezetten a kormánnyal szembeni bizalmatlanságának és annak 

kinyilvánítása mellett, hogy csak azért nem szavaz a javaslat ellen, mert megtagadásától nem vár 

„semmiféle hasznos eredményt”.3349 

 1899-ben a politikai viszonyok konszolidálódása az indemnitás tárgyalása során is 

éreztette hatását: ritka esetként nem a politikai bizalmi kérdés felvetésére került sor, hanem egy 

pénzügyi kérdés körül alakult ki vita. Gr. Széchényi Imre3350 választott tag a részletes tárgyalás 

során kifogásolta, hogy a törvény azokra, akik 1899. február 15-ig nem fizették be az adót, 

késedelmi kamat fizetését rója, holott 1899. január 1-től ex lex állapot állt fenn. Széchényi 

azonban „sietett kijelenteni”, hogy e tárgyban határozati javaslat benyújtását „a kölcsönös 

engesztelékenység ezen arany korszakában” nem tartaná „opportunusnak”. A Széchényi által 

felvetett gondolat támogatóra lelt Samassa József egri érsek személyében. Samassa közjogi 

érveléssel élt, az 1790/91:19. tc.-re hivatkozott, amely szerint csak az országgyűlés által 
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 Gr. Széchényi Imre (1858–1905) tanulmányai végeztével 1881-ben hosszabb utazást tett Amerikában. 

Hazatérte után részt vett Somogy megye politikai, főként gazdasági életében, több éven át a megye közgazdasági 

előadója volt. 1885-ben feleségül vette gr. Andrássy Aladár (id. gr. Andrássy Gyula fivére) leányát, Máriát. Az 

1890-es években az agrárius mozgalom egyik irányítója lett. Homokszőlő-telepítési kormánybiztos volt. Az 

MTA megbízásából 1892-ben Somogy megye címmel gazdasági monográfiát jelentetett meg. Főleg 

agrárpolitikai kérdésekkel, a népesedési viszonyokkal foglalkozott. Részt vett a Magyar Mezőgazdák 

Szövetkezetének alapításában, megindítója volt a dunántúli egykeellenes mozgalomnak. 
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megszavazott adót lehet beszedni. „Akik az alkotmányjogi garantialis törvények által utasítást 

kaptak, hogy a törvényesen meg nem szavazott adót megfizetni nem szabad, akik így 

jóhiszeműleg, az alkotmányjog iránti tiszteletből és hazafiságból nem tették, hogy azok most azért 

büntettessenek?” – tette fel a szónoki kérdést. Lukács László pénzügyminiszter ezzel szemben azt 

a nézetet képviselte, hogy „a késedelmi kamat nem önálló dolog, az accessorium [járulék, 

kiegészítés], amely követi a fődolognak, az adónak természetét, és az arra vonatkozó intézkedések 

sorsában osztozkodik, de nem is bír büntetés természetével, hanem gyümölcse az élvezett 

pénztőkének”. Rámutatott, hogy a kormánynak alkotmányjogi okból (is) ragaszkodnia kell az adó 

visszamenőleges beszedéséhez, mert veszélyes precedens lenne „törvényes úton sanctionálni azt 

az eljárást, amely a törvényhozás rendes működését megakadályozta”. Megismételte a főrendiház 

pénzügyi bizottságában tett kijelentését, mely szerint intézkedett arról, hogy „sem 

megrohanásnak, sem zaklatásnak az állampolgárok ebben a tekintetben kitéve ne legyenek”.3351 

 1900 decemberében első alkalommal került arra sor, hogy gr. Zichy Nándor ne csak 

bizalmatlanságát nyilvánítsa ki, hanem ne szavazza meg az indemnitást sem. Sajátos logikával 

akként indokolta szavazatát, hogy nem áll fenn annak veszélye, hogy szavazata a „a kormány 

működésének megszakítását, beállítását, az adófizetések megszüntetését, az állami gépezet 

megakadályozását vonná maga után”. Az egy ellenzéki részéről meglehetősen sajátságos érvelés 

ellenére a „parlamenti szokásra” való hivatkozás3352 alapján egyértelmű, hogy a képviselőházi 

eljárás főrendiházi meghonosításáról volt szó. Zichy indoklásában elsősorban a „földmíves 

osztály” terheire, valamint a katolikus felekezeti sérelmekre hivatkozott. 3353 Széll miniszterelnök, 

habár úgy vélte, hogy az indemnitási törvény rendeltetésénél fogva nem alkalmas a 

bizalmatlanság kérdésének felvetésére,3354 de mivel „a parlamentáris praxis […] ezen 

törvényjavaslatnál a bizalom és bizalmatlanság kérdését mindig felvetette, pedig hiszen minden 

kérdés alkalmas erre, és bármikor lehet a bizalom kérdését felvetni a parlament működésében” 

(mint „az angol praxis” is bizonyítja), elfogadta Zichy eljárását.3355 

 Az 1901. decemberi indemnitási tárgyalás alkalmával újabb színnel gazdagodott gr. Zichy 

Nándor ellenzéki fellépése. Helytelenítette, hogy az állami pénzügyek kezelése rendes 

költségvetés helyett évről-évre indemnitás útján történik. A parlamentarizmus elvéből következik 

ugyan, hogy a kormánynak a képviselőházi többség az indemnitást bizalom-nyilvánításként 

folytonosan megszavazza, azonban ennek az „alkotmányos országokban mégis van korlátja, és ez 

a korlát a törvény”. Zichy a képviselőházat a „parlamenti kormány” gyakorlójának, a főrendiházat 

ezzel szemben a „törvényesség született őrének” minősítette. Rámutatott, hogy a törvény „azt 

követeli, hogy az országgyűlés berekesztése előtt a budget is meglegyen, a zárszámadások is 

tárgyaltathassanak, és a jövő országgyűlési cyclus rendes budgetaris tárgyalásokban haladhasson 

tovább”.3356 Zichy a főrendiháznak a törvényesség őreként való fellépését meglehetősen 

visszafogott formában képzelte el. Még attól is óvakodott, hogy azt javasolja, a főrendek fejezzék 

ki rosszallásukat az indemnitás sorozatos alkalmazása miatt – ehelyett beérte volna azzal, hogy a 
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még abban az évben olyan időben összehívható legyen, hogy a zárszámadást és a költségvetést az év végéig az 

országgyűlés megtárgyalhassa. A törvényi rendelkezést a gyakorlatban azonban úgy alkalmazták, hogy az 

országgyűlés többsége abban az esetben, ha a kormány indemnitással rendelkezett, nem kifogásolta a feloszlatást 

(1892. január, 1896. október). „Indemnitás” szócikk. In: M. jogi lex. 4. köt., i. m. 334. 
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főrendiház mondja ki: „ez így, ahogy vagyon, nincsen jól”.3357 Ernuszt Kelemen élethossziglan 

kinevezett tag szembehelyezkedett Zichy felfogásával. Kijelentette, hogy Zichy törvénytelen 

álláspontot foglal el, amikor meg akarja tagadni annak lehetőségét, hogy az ország kormányzása 

az indemnity alapján alkotmányos mederben folyjon tovább. Kétségbe vonta, hogy a költségvetés 

megtagadása a kormány elleni fellépés eszköze lehet; ehelyett a rendes költségvetés 

appropriációjának megtagadását tekintette a kormánnyal szembeni elégedetlenségi kifejezési 

formájának.3358 Ernuszt itt azt a különbséget ragadta meg, hogy míg a költségvetési törvényeknek 

csak egyik része volt a kormány felhatalmazása a törvényben foglaltak végrehajtásra, addig az 

indemnitási törvény a maga egészében, lényegileg volt felhatalmazás.3359 Br. Podmaniczky Géza 

(1839–1923) örökös tag szerint „ha valakinek, úgy a képviselőháznak van nagyobb alkalma az 

őrállásra, mert az megbuktathatja a kormányt, míg mi legfeljebb csak passive viselkedhetünk és 

ezzel tehetjük lehetetlenné működését. A mi activ szerepünk különben csak akkor kezdődik, ha 

esetleg, amit nem supponálok, a kormány vád alá helyeztetik.”3360 Ernuszt liberális politikus volt, 

és bár az 1870-es évek végétől a mérsékelt ellenzék soraiban politizált, képviselőházi pályafutását 

1897-ben a Szabadelvű Párttal rokonszenvező pártonkívüli honatyaként fejezte be, felszólalása 

idején a főrendiház egyik alelnöke volt. Podmaniczky egyértelműen a Szabadelvű Párthoz 

kötődött, a párt(kör) tagja, nem mellesleg Tisza Kálmán sógora volt.3361 

 1904 márciusában a képviselőház a Thaly Kálmán, a Kossuth-párt tiszteletbeli elnöke 

közvetítésével létrejött pártközi béke (fegyverszünet) keretében megszavazta az indemnitási 

törvényjavaslatot (ekkor már harmadik hónapja ex lex állapotban volt az ország), a főrendiházban 

azonban gr. Zichy Nándor elutasította a javaslatot. Ekkori beszédében úgy emlékezett vissza, 

hogy ő már korábban, Tisza Kálmán miniszterelnök álláspontjával szemben is bizalmi színezetet 

tulajdonított az indemnitás megszavazásának. A régi, Tisza Kálmán által is hangoztatott érvre, 

miszerint az indemnitás nem a kormánynak, hanem az országnak kerül megszavazásra, Zichy azt 

válaszolta, hogy mivel a felhatalmazást „a ház többsége adja meg, […] ennek következtében a 

közügyek elintézése semmit sem szenved, ha a kisebbség, vagy egy szerény egyén részéről ez az 

indemnitas meg nem szavaztatik”. Úgy vélekedett, hogy „az indemnitást nálunk általánosságban 

bizalmi szavazat tárgyául tekintik”. Kijelentette, hogy mivel ő is osztja ezt az álláspontot,3362 nem 

szavazza meg az indemnitást, függetlenül mások álláspontjától, még ha egyedül marad is 

nézetével.3363 Br. Prónay Dezső gyakorlati szempontból közelítette meg kérdést. Kifejtette, hogy a 

törvényjavaslat el- vagy el nem fogadása „meglehetős irreleváns kérdés ma, midőn a 

törvényhozás egyik külön factorának, a főrendiháznak tanácskozásai régen elvesztették vagy csak 
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igen kivételes körülményekben nyerik vissza azt a jellegüket, hogy itt valódi tanácskozásról 

lehetne szó”. A főrendek kialakult véleménnyel érkeznek az ülésekre, „[i]tt mindenki tudja előre, 

hogy a kérdés miként fog eldőlni” – érzékeltette a főrendiházi viszonyokat Prónay.3364 Gr. 

Keglevich István, aki ekkor már (miután az örökös tagsági jog gyakorlásához szükséges földadó 

cenzust nem tudta teljesíteni) a kinevezett tagok között foglalt helyet, úgy vélte, hogy „az 

indemnity megszavazása bizalmi kérdést involvál-e vagy nem […], [annak] eldöntése practicus 

téren nagyon csekély jelentőséggel bír”. Ő maga ugyanúgy érvelt, mint egykor Tisza Kálmán, és 

nem tartotta bizalmi kérdésnek.3365 Tisza István miniszterelnök hasonló álláspontot képviselt az 

indemnitás megszavazásának bizalmi jellegéről, mint a korábbi szabadelvű párti kormányok a 

költségvetés esetében, vagyis: „a méltóságos főrendeknek is teljes joguk van a kormány iránti 

bizalmatlanságuknak bármikor kifejezést adni, a kormány eljárása felett rosszalólag nyilatkozni, 

ennek mindig meglesz a maga igen nagy erkölcsi súlya, de a parlamentáris kormányforma 

alapelvei szerint kormánybuktatási hatása csak egy olyan bizalmi nyilatkozatnak van, amely a 

törvényhozás másik házában eszközöltetett.”3366  

 A hozzászólások terjedelmének nagyobb részét azonban nem az indemnitásról szavazás 

bizalmi jellegének kérdése, hanem politikai fejtegetések, a felszólalók a kormány és pártja által 

képviselt általános politikai irányvonallal kapcsolatos álláspontjának ismertetése és egyéni 

politikai hitvallásai tették ki. Így gr. Zichy Nándor kifejtette, hogy „már kezdettől fogva” nem 

osztozott a Szabadelvű Párt elveiben, már akkor látta, hogy a kormánypárt a katolicizmussal és a 

római katolikus egyházzal „bizonyos kérdésekben határozott ellentétbe helyezkedik”. Zichy 

hosszan sorolta a szabadelvű kormányok (szerinte) egyház- és felekezetellenes intézkedéseit. A 

századvég politikai válságát is teljes egészében ezekre vezette vissza. Zichy interpretációjában 

azzal, hogy a kormány az 1896. évi képviselőválasztásokon a politikai katolicizmus ellen minden 

eszközzel fellépett, a választási szabadságot alapjaiban sértette meg, ami „közfelháborodást 

idézett elő minden néven nevezendő más hitbelieknek általános hozzájárulásával. És így az 

alkotmányosság alapjában megtámadtatván, mintegy ebből folyt másrészt az az obstructio, amely 

Bánffyt megbuktatta. Az obstructio győzedelmeskedett, és ezzel bevonult diadalmiaskodólag az 

alkotmány szentélyébe, a törvényhozás termébe. És íme, egy évet meghaladó elmaradása a 

közügyek intézésének és ezen indemnitás azon nagy botlásból és hibából eredett, amely az én 

lelkiismeretemet mélyen sebzi.”3367 Zichy éles támadása a kormány ellen eltért a Néppárt aktuális 

képviselőházi magatartásától, a Thaly-féle békeakcióhoz ugyanis ez az ellenzéki párt is 

csatlakozott (a Néppárt vezére ekkor gr. Zichy Nándor fia, Aladár volt).3368 Prónay Dezső 

beszédének politikai kiindulópontját az a gondolat képezte, hogy Magyarországon a 

parlamentarizmus nem működhet tiszta formában, mert a kormány nemcsak (legalábbis 

elviekben) a nemzet akaratát képviselő törvényhozástól és a koronától függ, hanem „idegen 

tényezőktől” is, amennyiben a közös és az osztrák kormány, valamint a bécsi udvari körök is 

befolyást gyakorolnak a magyar kormányok összetételére, működésére. Prónay feltehetően arra 

célzott, hogy az ausztriai Reichsratban elutasító kritikák hangzottak el a hadseregfejlesztés 

kapcsán a közjogi ellenzék által megfogalmazott nemzeti követelésekről (a kritikát maga Tisza 

miniszterelnök is illetéktelen beavatkozásnak minősítette), továbbá Ferenc Ferdinánd trónörökös 

és köre a birodalmi centralizmus erősítése érdekében kifejtett tevékenységére utalhatott.3369 Az 

ellenzéki politikus annak a nézetének adott hangot, hogy „az úgynevezett szabadelvű párt már 
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nem is a 67-es kiegyezést a maga lényegében védi többé, hanem védi a 67-es kiegyezésnek azt a 

magyarázatát, amelyet annak Bécsben adnak”, ezzel szemben „legújabban a függetlenségi párt is, 

mely eddig a 67-es kiegyezéssel szemben részben a teljes passivitásra helyezkedett, részben pedig 

azt támadta, a 67-es kiegyezés megvalósítását a maga teljességében vette fel programjába, 

törekvései közé”.3370 

Keglevich főként Prónay állításaival vitatkozott. Elismerte, hogy a Szabadelvű Párt elnevezés 

nem pontos, miután voltak, vannak a kormánypárton kívül álló liberálisok is. A névválasztást 

azzal indokolta, hogy „lehetetlen lett volna akkoriban a párt elnevezését egyszerűen arra szorítani, 

ami annak lényege volt, ti. »67-es párt«, lehetetlen lenne ez ma is, mert actualis ok nincsen a 

megszokott elnevezést megváltoztatni”. Tiltakozott a „bécsi kéz” befolyásával való gyanúsítás, 

illetőleg az ellen, hogy a kormánypárt „aulicus párt” lenne. Komikusnak minősítette Prónay 

beállítását, amely szerint a Szabadelvű Párttal „nem egy 48-as párttal áll[na] szemben, amely a 

67-es alapot megdönteni akarja, hanem az a 48-as párt, sőt annak egy és más fractiója egy szép 

napon más elnevezés alatt magának vindicálja a valódi 67-es alapot”.3371 

 Az indemnitási vitát Tisza István és Zichy Nándor szóváltása zárta arról, hogy az angol 

alkotmányosság keretei között a kormányok hatalmon maradásához szükség van-e a Lordok Háza 

támogatására. Zichy (az ír kérdés példája alapján) úgy vélte, hogy igen, és hozzátette, hogy „a 

francia senatus szavazata szintén a kormányok fennállására és politikájára nézve mindenkor 

elhatározó befolyással volt, midőn ott még a nézetek és emberek higgadtan szóltak az állami 

kérdésekhez”.3372 Tisza ezzel szemben azt hangoztatta, hogy „az összes angol liberális 

kormányok, amelyek a 19. században alakultak, a felsőházban csak törpe kisebbséggel bírtak, és 

ott erős, compact, conservatív többséggel állottak szemben, amely azonban természetszerűen 

respectálta a képviselőháznak azt a jogát, hogy a saját többségéből megfelelően alakult 

kormányra bízassanak az állam ügyei”.3373 Ezt követően a főrendiház többsége elfogadta 

általánosságban (majd egyetlen hozzászólás nélkül) részleteiben is az 1904 első félévére 

vonatkozó indemnitási törvényjavaslatot. 

 Az indemnitási viták általában általános politikai tartalmával függött össze, hogy a 

részletes tárgyaláshoz általában egyetlen főrendiházi tag sem szólt hozzá. A kivételek közé 

tartozott a korábban említett 1899. márciusi indemnitási vita, amikor a részletes tárgyalás során 

gr. Széchényi Imre és mások a törvényjavaslat tartalmához kapcsolódva szólaltak fel. Némileg 

megváltozott az indemnitási viták jellege a világháború időszakában. Mint említettük, a háború 

alatt az állami pénzügyek intézése a kormánynak időről időre megszavazott indemnitás alapján 

történt. Az ülések összehívásának leggyakoribb oka a kormánynak a kivételes hatalom 

igénybevételéről szóló jelentései, valamint az indemnitás meghosszabbítása volt. A főrendiházi 

felhatalmazási tárgyalásokon ezekben az években a képviselőházi politikai viszonyok 

hullámzásának hatása a korábbiaknál erőteljesebben érzékelhető volt. Ismeretes, hogy a háború 

kitörését követően a képviselőházi ellenzék hallgatólagos megállapodást kötött a kormánnyal a 
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harcok feltétel nélküli támogatásáról. 1915 tavaszán azonban a háborús lelkesedés 

csillapodásának hatására a képviselőházban a Függetlenségi Párt és a mérsékelt ellenzék a 

választójog (eltérő mértékű) kiterjesztése érdekében lépett fel, és miután azt Tisza minden 

formájában elutasította, kiéleződött a kormány és az ellenzék (különösen annak Károlyi Mihály 

vezette csoportja) közötti ellentétet.3374 A képviselőházban az ellenzék a választójogi vita 

következményeként visszatért a régi szokáshoz: bizalmatlanságot nyilvánított a kormánnyal 

szembeni.3375 A főrendiházban az első háborús indemnitási tárgyalás keretében, 1915 májusában 

nem került sor az egy évvel korábbihoz hasonló személyeskedő támadásra Tisza ellen.3376 Az 

általános tárgyalás során felszólaló gr. Széchényi Aladár,3377 akinek ellentéte Tisza Istvánnal régi 

eredetű volt (amiben talán személyes politikai rivalizálásnak is szerepe lehetett)3378 a kormány 

politikájának számos elemét támadta, de jóval visszafogottabb hangnemben, mint korábban 

Hadik. Széchényi megemlítette a háború előtti az „alkotmányjogi sérelmek” sorozatát és az 

aktuális hadsereg-szállítási visszaéléseket, a közélelmezési problémákat és a mezőgazdasági 

termelésben mutatkozó munkaerőhiányt. Felvetette, hogy a háborús időszakban a rendkívüli 

intézkedési jogkört („dictatori hatalmat”) a munkapárti kabinet helyett egy „pártközi kormányra” 

kellene ruházni. A koncentrációs kormány gondolat nem Széchényi egyéni elképzelése volt. Mint 

azt Berzeviczy Albert naplójába Tisza István bizalmas közlése nyomán feljegyezte, 1915 

májusában az ellenzéki pártok vezetői színfalak mögött megkeresték ilyen irányú javaslattal a 

miniszterelnököt. Tisza olyan formában hajlott erre, hogy a kormány vezetését továbbra is 

megtartja, és Ferenc József (bár aggódott, hogy az ellenzék elfogadja ezt az ajánlatot) is 

hozzájárulását adta ehhez. Az ellenzék „vezéri tanácsa” azonban kijelentette, hogy csak olyan 

kabinetbe lépnek be, amely „egy neutrális politikus vezetése alatt alakulna”. Ezt követően, május 

végére a tárgyalások Tisza és az ellenzék között megszakadtak.3379 Széchényi Aladár az általános 

választójog bevezetése mellett szállt síkra, majd beszédét a felhatalmazás meg nem szavazásának 

kijelentésével zárta.3380 Széchényi, bár ellenzéki volt, nem kapcsolódott olyan szorosan egyik 

képviselőházi pártalakulathoz sem, mint Hadik az Alkotmánypárthoz. Az általános választójog 

követelésében túlment a képviselőházi mérsékelt ellenzék „hősök választójogára” vonatkozó 

követelésén. Ugyanakkor Széchényi ellenzékiségének korlátozottságát mutatja az, hogy 1916 

nyarán sógora, gr. Mailáth József útján érdeklődött Tiszánál, miként fogadna a kormány egy az 

államnak, községeknek és hitelszövetkezeteknek elővásárlási jogot biztosító földtörvényre 

vonatkozó javaslatot, majd a miniszterelnök elutasító válasza hatására nem nyújtotta be az 
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indítványt.3381 Az 1915. májusi indemnitási vitához visszatérve: Tisza István Széchényi Aladár 

felszólalására visszafogott hangnemben válaszolt, ez valószínűleg összefüggött a képviselőházi 

ellenzékkel való kapcsolata átmeneti enyhülésével. A miniszterelnök kijelentette, hogy az 

időpontot nem tartja pártpolitikai vitákra alkalmasnak, és méltatta, hogy az ellenzék is hasonló 

eljárást követ, majd a továbbiakban „egypár felvilágosító megjegyzésre” szorítkozott. 3382 

 1915 végén, a háborús győzelmek hatására a képviselőházi mérsékelt ellenzék vezetői 

visszakanyarodtak a háború elején követett politikájukhoz, ismét együttműködésre törekedtek a 

Tisza-kormánnyal, bár továbbra is választóvonalat képezett, hogy Tisza az erős kéz politikáját 

követve elzárkózott a mérsékelt ellenzéki reformtörekvésektől is.3383 Úgy véljük, ennek a 

képviselőházi politikai helyzetnek hatása volt érezhető 1915 decemberében lezajlott főrendiházi 

indemnitási vita visszafogottságában. Gr. Széchényi Aladár felszólalása mérsékelt hangnemével 

az 1914 előtti főrendiházi ellenzéki beszédekre emlékeztetett, azonban azoktól eltérően nyitott 

volt a demokratikus reformok bevezetése irányában. Széchényi emellett nagy figyelmet szentelt 

az angliai béketörekvéseknek, ami talán annak a lecsapódása lehetett, hogy a képviselőházban gr. 

Károlyi Mihály békeakció megkezdését kívánta a Monarchia kormányzatától (de fellépését mind 

a kormány, mind az ellenzék részéről elutasítás fogadta).3384 A tárgyalás során, mint korábban a 

költségvetési vitákban, elhangzottak egy-egy gazdasági ágazat vagy szakkérdés helyzetét elemző 

beszédek: br. Gerliczy Félix (1885–1954) a gazdaköröket foglalkoztató aktuális problémákról, gr. 

Zichy Rafael (1877–1944), aki az 1915-ben megalakult anya- és csecsemővédő szervezet, az 

Országos Stefánia Szövetség társelnöke volt, a magas csecsemőhalandóságról értekezett. 

Pártpolitikai vitába és személyeskedésbe csak egy ponton, Żeleński Róbert beszéde nyomán 

csúszott át a tárgyalás. Żeleński választójogi fejtegetései során dicsérően nyilatkozott Tisza István 

miniszterelnök politikai tevékenységéről és az általános választójog bevezetése esetére egy 

„bőbeszédű, kétszínű, valószínűleg corrupt államférfiú” miniszterelnökségét helyezte kilátásba. 

Hadik János eredeti elhatározása szerint, tekintettel a háborús helyzetre, az indemnitási vitában 

ismét nem kívánt felszólalni, és a kormány irányában kritikát gyakorolni, Żeleński megjegyzését 

azonban nem hagyhatta szó nélkül. Kijelentette, hogy nem a választójog kiterjesztése vezet 

korrupcióhoz, hanem „[a] corruptiót egy országban az egyoldalú pártegyeduralom és 

pártabsolutismus honosítja meg, amit volt alkalmunk tapasztalni a legközelebbi múltban, mikor 

éppen Zselénszky Róbert grófnak általa felmagasztalt vezére, Tisza István gróf az ő tisztelt 

barátját, Lukács Lászlót a legnagyobb lelkesedéssel s a legnagyobb erővel támogatta ugyanakkor, 

midőn azt a kormányzati rendszert a bíróság is megbélyegezte, és a corruptio nagy mértékét 

megállapította.” Tisza István ezúttal nem bocsátkozott vitába Hadikkal, fizikai rosszullétre 

hivatkozva nem válaszolt „a politikai természetű állításokra”.3385 

 A következő, 1916. június 23-i indemnitási tárgyaláson, amely súlyos hadi helyzetben, a 

Monarchia haderejében hatalmas erőveszteséget okozó Bruszilov-offenzíva idején került sor, a 

főrendek közül csak Żeleński szólalt fel, mint általában szokott, agár- és választójogi témákban. A 

választójogi kérdés ekkor a képviselőházban is a tárgyalások középpontjában állt.3386 A Żeleński 

által érintett mezőgazdasági kérdések sorában részletesen kifejtette az állami telepítés, parcellázás 

és örökbérlet elleni, valamint a kötött birtokstruktúra melletti véleményét.3387 A téma aktualitását 

az adta, hogy 1916 tavaszán a sajtóban olyan híradások jelentek meg, amelyek arról szóltak, hogy 
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az állam a tízezer holdnál nagyobb hitbizományi, egyházi és közalapítványi birtokokat meg 

kívánja vásárolni vagy bérbe venni, hogy háborús hősöknek, rokkantaknak és hadiözvegyeknek 

közép-, illetve kisbirtokként bérbe adja. E hírek a nagybirtokosok körében nyugtalanságot 

váltottak ki, amelyet Tisza miniszterelnök 1916. június 16-i képviselőházi beszédében igyekezett 

eloszlatni.3388 Beck Lajos párton kívüli ellenzéki, függetlenségi programmal megválasztott 

képviselő birtokreformot sürgető felszólalására válaszolva Tisza kijelentette, hogy „[n]em tartom 

azt, hogy nekünk fel kellene forgatnunk agrárius jogrendünket, nem tartom azt, hogy itt egy 

rohamos átalakítási akcióba kelljen belemennünk”.3389 Nem egyértelmű, hogy Żeleński további 

megnyugtatást várt Tiszától, vagy csak lehetőséget kívánt neki nyújtani a felszólalására való 

reagálás formájában arra, hogy a főrendiházban is kifejtse álláspontját. 

 1916 júliusában a képviselőházi pártszerkezetben változás ment végbe: gr. Károlyi Mihály 

25 társával kilépett az Egyesült Függetlenségi és 48-as Pártból és önálló – perszonáluniót, 

általános választójogot, demokratikus szociálpolitika és földbirtokreformot, valamint (a továbbra 

is németbarát Munkapárttal, Alkotmánypárttal és Apponyi-féle Függetlenségi Párttal szemben) az 

antanthoz való közeledést, különbékét szorgalmazó – pártalakulatot hozott létre. 1916 

szeptemberében a román támadás hatására a háború kitörésekor létrejött képviselőházi treuga Dei 

teljesen és végérvényesen megszűnt, a képviselőházi ellenzék a Tisza-kormány távozását és új, az 

ellenzéki pártok képviselőit is magába foglaló kabinet alakítását kívánta. Tisza elzárkózott az 

ellenzéknek teendő engedményektől, továbbra is bírta azonban a Munkapárt egységes 

támogatását.3390 Az év végén az indemnitás meghosszabbítása ismét rendkívüli helyzetben, a 

Károly király trónra lépése és megkoronázása közötti időszakban került napirendre. A 

főrendiházban sem a képviselőházi pártszerkezet módosulása, sem a koronázás kapcsán a 

nádorhelyettesi feladatkör ellátásáról a délelőtt folyamán a képviselőházban kibontakozó vita, 

amely során az ellenzék erősen támadta Tisza István miniszterelnököt, nem éreztette hatását, a 

főrendiház hozzászólás nélkül szavazta meg a kormány számára a költségvetési felhatalmazást.3391 

 Azonban 1917-től a főrendiházban is megélénkültek az indemnitási viták, több politikai 

tartalmú hozzászólásra került sor. Ennek véleményünk szerint az volt az oka, hogy a belpolitikai 

helyzet fent említett változásainak hatása a házban is érezhető volt. 3392 1917 áprilisában az 

országgyűlés elnapolásának hírére Hadik János az elnapolás okát firtató interpellációt nyújtott be, 

ami alkalmat nyújtott számára, hogy ismét élesen támadja Tisza „egyeduralmát” és „erőszakos 

kormányzati régiméje”-t. A miniszterelnök és az ellenzéki politikus vitája néhol ezúttal is 

személyeskedésbe csapott át. A főrendiház többsége azonban ezúttal is elfogadta Tiszának az 
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 Azt a lehetséges másik, technikai jellegű okot, ti. hogy azért nőtt volna meg az aktivitás az indemnitási 
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interpellációra adott válaszát.3393 1917 májusában Tisza, miután IV. Károly elégtelennek tartotta a 

választójog szélesítésének általa javasolt mértékét, lemondott. Az uralkodó júniusban gr. 

Esterházy Móricot nevezte ki miniszterelnökké, az új kormány tagjai között alkotmánypárti 

politikusok kaptak helyet, de a többi ellenzéki parlamenti párt is kapott egy-két tárcát. A kormány 

nem rendelkezett a képviselőházban többségi támogatottsággal, az ellenzékbe szorult Tisza az új 

kabinet bemutatkozásakor leszögezte, hogy a választójog nagyobb mértékű kiterjesztését továbbra 

is ellenzi, és a munkapárti többségre támaszkodva képviselőházi elfogadását meghiúsítja.3394 A 

következő indemnitási tárgyalásra a főrendiházban 1917 júniusában, nem egészen két héttel az 

Esterházy Móric vezette kormány kinevezése után került sor. A képviselőházi munkapárti többség 

az addigi fél év helyett csak négy hónapos indemnitás megszavazására volt hajlandó. A 

főrendiházi költségvetési tárgyalás fő témája az előző kormány bukását okozó és az új kormány 

programjának központi elemét képező választójogi kérdés volt, amellett szociálpolitikai reformok 

– amelyek a kormány programjának szintén központi elemét képezték – ugyancsak napirendre 

kerültek. Gr. Festetics Sándor3395 felszólalásának tanúsága szerint a főrendiházban is jelentős 

számban voltak támogatói Tisza választójogi felfogásának, a főrendek körében „erős áramlat 

indult meg” a választójog a kormány által tervezett kiterjesztése ellen. Festetics arra 

figyelmeztette társait, hogy „a magyar főrendiháznak mindenkoron legragyogóbb traditiói közé 

tartozott az, hogy mindig maga vezette a haladást, hogy mindig önként és idejében ragadta meg és 

bontotta ki a kor szellemének zászlaját”.3396 Festetics tagsági jogát 1912-ben igazolta a 

főrendiház, ez volt az első felszólalása a házban. Gr. Károlyi Mihályné naplófeljegyzése szerint 

fenntartással fogadta, hogy sógora „felcsapott demokratának”.3397 Károlyi Mihály 

visszaemlékezése szerint az Esterházy-kormány kinevezését mind az ifj. gr. Andrássy Gyula 

vezette Alkotmánypárt, mind pedig a konzervatív arisztokrácia, pontosabban annak Károlyi által 

„Szentkirályi utcai arisztokráciának” nevezett, zömmel dunántúli és katolikus családokból álló 

csoportja pozitív várakozással fogadta.3398 A főrendiház örökös tagjai közül egyesek a 

költségvetési vitában élesen támadták a kormányt programja miatt, de ezek közül a konzervatív 

főnemesek közül egyik sem tartozott a Károlyi által említett családokhoz.3399 Gr. Żeleński Róbert 

Festetics beszédébe közbekiabált, miszerint a magyar népnek „nem kell a választójog”.3400 Gr. 

                                                           
3393

 FN 1910–1918. 4. köt. 1916. dec. 18. (88. ülés) 356–365. 
3394

 Mo. tört. 1890–1918. 2. köt., i. m. 1139–1141., 1165–1166. 
3395

 Gr. Festetics Sándor (1882–1956) pályáját diplomáciai szolgálatban, követségi attaséként kezdte.
 
1911-ben 

feleségül vette gr. Károlyi Mihály húgát, Júliát. Az első világháború alatt huszártisztként szolgált. 1918. 

december 29-től Károlyi Mihály kormányának honvédelmi minisztere volt, de miután a szociáldemokraták 

eggyel több tárcát kívántak, 1919. január 19-én át kellett adnia helyét Böhm Vilmosnak. Ezt a mozzanat az 

1931–1936. évi országgyűlési almanachban úgy szerepelt, hogy Festeticset „a kormány erőszakkal távolította el 

helyéről”, miután kísérlete, hogy katonai puccs útján megakadályozza a kommunisták további megerősödését, 

kudarcot vallott. 1931-től az Egységes Párt országgyűlési képviselője volt, a Nemzeti Egység Pártjává 

szervezését követően kilépett a pártból. 1933–1938 között a Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezetője volt, 

1935-ben már ennek a pártnak a programjával került a parlamentbe (a párt összesen két mandátumot szerzett, 

1940-ben a Nyilaskeresztes Párttal fuzionált). A második világháború után népbírósági ítélet folytán öt év 

fegyházban töltött, szabadulását követően internálták, csak 1953-ban került szabadlábra. 

Károlyi M.: Hit, illúziók nélkül, i. m. 184.; Ogy. almanach 1931–1936., i. m. 98.; Mo-i politikai pártok lexikona. 

1. köt, i. m. 215–216. 
3396

 FN 1910–1918. 4. köt. 1917. jún. 28. (97. ülés) 393–394. 
3397

 Károlyiné Festetics „vad” beszédére való reflexiója az 1917. június 21-i naplóbejegyzésben szerepel, a 

szövegkörnyezetből azonban egyértelmű, hogy a június 28-i felszólalásról van szó. Károlyi M.-né: Együtt a 

forradalomban, i. m. 387. 
3398

 Károlyi M.: Egy egész világ ellen, i. m. 165–168. 
3399

 Károlyi Mihály a Pálffy, az Esterházy, a Károlyi, a Zichy, az Apponyi és a Szapáry családot sorolta az általa 

„az állam az államban” szereppel rendelkezőnek tekintett „Szentkirályi utcai arisztokráciába”. Károlyi M.: Egy 

egész világ ellen, i. m. 166. 
3400

 A magyar nép akaratára való hivatkozás az 1910-es években az országgyűlési választójog körüli vitákban 

bevett eleme volt. Így 1918. május 11-én, az átalakított Wekerle-kormány képviselőházi bemutatkozásakor (a 



652 

Dessewffy Emil,3401 aki politikailag az Alkotmánypárthoz kötődött, vitatta ezt (a „magyar nép” 

alatt „a magyar parasztot” értve). Ez a szóváltás mutatta, hogy az agrárius3402 tábor a választójog 

kérdésében, pártszimpátiájának megfelelően megosztott volt. Dessewffy nehezményezte, hogy 

míg a Tisza-kormány idején az ellenzéktől visszafogottságot kért, most Tisza hívei folytonosan 

támadják a kormányt. Példaként említette Żeleńskinek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

(OMGE) választmányi ülésén elhangzott felszólalását, amelyben még az új kormány kinevezése 

előtt nyilatkozott annak választójogi javaslata ellen. Dessewffy azt hangsúlyozta, hogy „éppen a 

főrendiház tagjainak meg kell nagyon mérlegelnie a reformot, és ezért meg kell várnia ennek az 

igen fontos javaslatnak a tárgyalását, hogy felülemelkedve minden nehézségen, csakis a nemzeti 

nézőpont, csakis a magyar nézőpont domináljon, hogy ne az egyes pártok és érdekek vezessék az 

embereket akár az egyik, akár a másik oldalon, hanem kizárólag a haza érdeke”.3403 Gr. Mailáth 

József több évtizedes agrárpolitikai tevékenységére hivatkozva szintén cáfolta Żeleński a 

választójogra vonatkozó állítását. Figyelmeztette a főrendeket, hogy „[n]em olyan időket élünk, 

hogy a korszellem intő szava elől el lehetne zárkózni”, kérte, hogy ne foglaljanak el az általános 

választói joggal szemben merev álláspontot.3404 Dessewffy és Mailáth a pártszempontok 

mellőzését kérő felszólalásával szemben gr. Ráday Gedeon3405 nyíltan vállalta pártszimpátiáját. A 

Nemzeti Munkapárthoz tartozónak vallotta magát és pártja védelmében kijelentette, hogy „a 

választójognak fokozatos módon való kiterjesztését a nemzeti munkapárt sohasem akarta 

megakadályozni”. Intette a kormányt és támogatóit, hogy ha ennek ellenkezőjét állítva „utcára 

viszi a népet”, annak kiszámíthatatlan hatása lesz. Beszéde hangnemét jelzi, hogy azt követően 

Dessewffy és Festetics is személyes megtámadtatás címén kért szót.3406 A főrendiház tagjai, 

beleértve az Esterházy-kormányt bíráló tagokat is, ezúttal is megszavazták a kormány számára az 

indemnitást. 

 Miután az Esterházy-kormány nem lépett kompromisszumra a Tisza által vezetett 

képviselőházi többséggel, de az országgyűlés feloszlatására és új választásra sem vállalkozott, 

1917 nyarára kormányválság alakult ki, amelynek folyományaként a kormány élén Esterházy 

helyét Wekerle Sándor vette át augusztus 20-án. Wekerle átvette az előző kabinet valamennyi 

tagját és kormányprogramját, ugyanakkor az Alkotmánypárt, a Néppárt és az Apponyi Albert 

vezette Függetlenségi Párt és a Munkapárt közeledett egymáshoz.3407 Ez azonban nem jelentette, 

hogy Tisza István ne támadta volna a kormányt, így 1917. október 26-án a kormánynak a Nemzeti 

                                                                                                                                                                                     
Żeleński által a választójogi kérdésben követett) gr. Tisza István azon nézetének adott hangot, hogy „a magyar 
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meglévő kiterjedését is. KN 1910–1918. 39. köt. 1918. máj. 11. (782. ülés) 96., idézi: Varga L.: Kormányok, 

pártok, vál.jog 1916−1918., i. m. 222. 
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Munkapártot támogató közigazgatási tisztviselők elleni fellépését kifogásolta, Ugron Gábor 

belügyminiszterhez a Bács-Bodrog megye alispánja és főjegyzője elleni fegyelmi vizsgálat 

tárgyában intézett interpellációt, s a belügyminiszter válaszát a Nemzeti Munkapárt nem fogadta 

el.3408 1917 őszén a katonai helyzet a központi hatalmak számára kedvezően alakult, az isonzói 

hadszíntéren október-november folyamán áttörve az olasz védelmet a Piavéig nyomultak előre.3409 

A főrendiházban 1917. október 30-án tartott indemnitási tárgyalásnál valamennyi itt említett 

tendencia és esemény hatása érezhető volt, közvetlen vagy áttételes formában. A felszólalók 

általában napi aktualitású politikai és gazdasági kérdésekben foglaltak állást, és többnyire erősen 

bírálták a kormányt. Kivételt képezett gr. Festetics Sándor, aki beszéde elején a diplomáciai 

karrier reformjának (őt magát is személyesen érintő) kérdésével foglalkozott,3410 majd egy másik 

távlati feladatról, a háború utáni adórendszer kialakításáról beszélt, amelyben a hadinyereség 

megadóztatásának szánt központi szerepet. Támadást intézett a bankok földbirtoklása ellen, amely 

úgymond óriási politikai hatalmat koncentrál a bank kezében, a földet a hitbizománynál 

„szilárdabban és véglegesebben” megköti, végül a véderő szempontjából is hátrányos, mert 

megakadályozza a kisbirtok terjedését, „már pedig a háború kimutatta, hogy a legjobb katona a 

kisbirtokos”. Beszédében bírálóan nyilatkozott Révai Mór János3411 Magyar demokrácia, magyar 

választói jog című könyvének megjelenése kapcsán arról a felfogásról, amely a történelmi magyar 

főnemesség politikai vezető szerepét az értelmiségnek kívánja átadni. Felszólalást azzal zárta, 

hogy bizalmát fejezte ki a Wekerle-kormány iránt.3412 Mint látható, Festetics kerülte a napi 

politikai kérdéseket. A vita többi felszólalója ezzel szemben számos ponton bírálta a kormány 

politikáját, intézkedéseit.  

A mérsékeltebb bírálók közé tartozott gr. Széchényi Viktor, aki a Tisza-kormány bukása után 

lemondott főispáni tisztéről, de a főrendiháznak továbbra is egyik jegyzője maradt: fájdalmát 

fejezte ki afelett, hogy a háború elején tapasztalható nemzeti összetartás megszűnt. Kifejtette, 

hogy a békekötéshez és az azt követő „nemzeti megújhodáshoz” szükség van erős kormánypártra, 

„amelynek keretén belül a megszakítás nélküli történelmi fejlődés minden őszinte barátja helyet 

találhasson tekintet nélkül a közjogi alapokra” – vagyis támogatta a parlamenti pártok fent 

említett közeledési tendenciáját. Széchényi reflektált a kormány azon nyilatkozatára, hogy az 

országgyűlés esetleges feloszlatásának és új választások kiírásának gondolatával foglalkozik. 

Kijelentette: nem tudja megítélni, hogy a nyilatkozatban mennyi a „mumus” és mennyi őszinte 

szándék, de az ő vidékén (Fejér megyében) élő nép hangulata alapján „legsúlyosabb hazafiúi 

aggodalommal” óvott a háború idején történő képviselőválasztástól. Festeticshez hasonlóan ő is 

foglalkozott a háborús konjunktúra következményeivel, úgy vélte, hogy „tömérdek új, a nemzet 

testéhez idegen elem” jutott nagy anyagi erőhöz, amely a „legnagyobb mohósággal” „veti magát” 

a birtokvásárlásra. Ezt az elemet „az idő rövidsége miatt a magyar faj asszimiláló képessége még 

nem bírt[a] magába felszívni”, ezért „tömeges honfoglalását” a parasztság földbirtokhoz 

juttatásával lenne szükséges ellensúlyozni.3413 
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 FN 1910–1918. 37. köt. 1917. okt. 26. (749. ülés) 309–314. 

Ugron Gábor a szavazás eredményére tekintettel lemondott, a kormány azonban szolidaritást vállalt vele, és a 
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 Mo. tört. 1890–1918. 2. köt., i. m. 1173. 
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 Festetics 1913–1917 között Európa több államában teljesített diplomáciai szolgálatot mint követségi attasé. 
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 Révai (Révay) Mór János (1860–1926) Révai Sámuelnek, a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. egyik 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1917. okt. 30. (103. ülés) 41–45. 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1917. okt. 30. (103. ülés) 52–53. 
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 Br. Inkey Pál3414 a kormányt elsősorban azért bírálta, hogy ígérete ellenére (az előző 

kabinethez hasonlóan) nem tudta megfelelően megszervezni a termelést és biztosítani a megfelelő 

közellátást. Több, elsősorban a mezőgazdaság területéről hozott gyakorlati példával bizonyította, 

hogy a kormány számos gazdasági intézkedése elkésett vagy elhibázott. Ennek ellenére az állami 

irányítás, illetve szabályozás bevezetését sürgette további területeken is (gazdasági közigazgatás, 

köztisztviselők, hadisegélyen élők helyzete).3415 

 Az örökös tagok fiatal generációjához tartozó gr. Pálffy-Daun József3416 sajátos 

álláspontot foglalt el: bizalmatlan a kormány, de bizalma van Wekerle kormányelnök iránt. Úgy 

vélte, Wekerlét „politikai múltja mindenben arra praedestinálja, hogy ő kormányozza ki 

Magyarországot a világháború okozta súlyos chaosból”, szemben elődjével, gr. Esterházy 

Móriccal, akit Pálffy-Daun mint politikust túl fiatalnak és „politikai kormányzás és metódus 

szempontjából” alkalmatlannak tartott a feladatra. Pálffy-Daun a kormány tagjai iránti 

bizalmatlanságát elsősorban a „közállapotok mérhetetlen rosszaságával” indokolta. Több példával 

szemléltette a közellátási problémákat, a kormány által kinevezett tisztviselők visszaéléseit. A 

sajtóban megjelent választási jegyzőkönyv felolvasásával támasztotta alá Tisza Istvánnak 

korábban a képviselőházban elhangzott vádját, hogy a kormány 1917 nyarán a főispán útján 

erőszakosan beavatkozott a Baranya megyei képviselőválasztásokba. Kifogásolta, hogy Mezőssy 

Béla földművelésügyi miniszter nem lépett fel jogi úton az ellene a Világban megjelent 

gyanúsítással szemben. A kormányt tette felelősség a sztrájkokért és a köztisztviselők nehéz 

helyzetéért. Az ellátási hiányokért a kormány által Ausztriával 1917 februárjában kötött gazdasági 

kiegyezést is felelőssé tette. Bírálta a cenzúrát, kijelentette, hogy az Esterházy-kormány idején tett 

miniszteri ígérettel szemben „a sajtó soha úgy gúzsba kötve nem volt, mint éppen ez alatt a 

kormány alatt”. Számos részletet olvasott fel a hadfelügyeleti sajtóbizottság bizalmas 

értesítéseiből3417 annak bizonyítására, hogy „minden, ami a kormánynak kellemetlen, a lapokból 

ki van zárva”. Pálffy-Daun beszéde végén (gr. Széchényi Viktor helyeslő közbekiabálásaitól 

kísérve) védelmébe vette gr. Tisza Istvánt, amennyiben kijelentette, hogy a kormány programjától 

eltérő politikai nézetei mellett „jó ízlése” is tiltja, hogy bizalmát nyilvánítsa „azon nyilatkozat 

után, amelyet a választójogi minister úr tett a néppártban, amidőn Tisza István gróf ezredes urat 
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 Br. Inkey Pál (1876–1942) jogi és mezőgazdasági tanulmányai után iharosberényi birtokán a gazdálkodásnak 

szentelte életét. Emellett bekapcsolódott a Somogy megyei közéletbe és az országos mezőgazdasági egyesületi 
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mandátumot. Ogy. almanach 1931–1936., i. m. 142. 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1917. okt. 30. (103. ülés) 59–64. 
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 Gr. Pálffy-Daun József (1892–1963) Pozsony megyei közszolgálat után, a háború alatt a légierőnél szolgált, 

1917-től repülőszázad-parancsnok volt, később századosi rangot kapott. 1916-tól gyakorolta főrendiházi tagsági 

jogát. 1920-ban Bécsben, majd Szegeden csatlakozott az ellenforradalmi csoporthoz, két éven keresztül a 
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mintagazdaságot és tejgazdaságot alakított ki. Az 1930-as évek közepén Gömbös Gyula politikai táborához 

csatlakozott, 1935-ben képviselőséget vállalt a Nemzeti Egység Pártja színeiben, Fejér megyében a bethlenista 

értékeket valló gr. Széchényi Viktor főispán megbuktatására törekedett (sikertelenül). Ogy. almanach 1935–

1940., i. m. 336.; Vármegyeháza, i. m. 103. 
3417

 A hadfelügyeleti sajtóbizottság a honvédelmi minisztérium Hadi Felügyeleti Bizottságának a 

szakminisztériumok képviselőiből és katonai szakértőkből álló szervezeti egysége volt, amely a katonai vagy 

háborús eseményre vonatkozó hírek előzetes jóváhagyását, illetve tilalmazását és az erről szóló értesítéseknek az 

újságok szerkesztőségeihez eljuttatását végezte. 1916-tól a sajtótilalom a sajtóbizottság gyakorlatában már 

számos nem katonai tárgyra is kiterjedt. Kondor V., M.: Adalékok az 1. vh. sajtótört.-hez, i. m. 78–82. 
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reklámezredesnek nevezte”.3418 Pálffy-Daun „kénytelen-kelletlen” mégis megszavazta a 

felhatalmazást, hogy „az ország gépezetének működésében hiba ne essék”.3419 

 A háború idején az indemnitás főrendiházi tárgyalásakor legtöbbször örökös tagok szóltak 

hozzá. Egyházi tagok egyáltalán nem kértek szót, miközben a hazai egyházak (a görögkeleti 

egyházak kivételével) támogatták a Tisza-kormány háborús propagandáját. A római katolikus 

magyar püspöki kar ezen felül (ausztriai és német főpapokkal együttműködve) missziós 

tevékenységgel kívánta segíteni a központi hatalmak balkáni és közel-keleti előrenyomulását, 

továbbá kész volt egyházi birtokok rendelkezésre bocsátásával támogatni a Tisza-kormány 

földbérletek kialakítására vonatkozó távlati elképzelését.3420.Csernoch János esztergomi érsek 

1916 decemberében az uralkodóhoz írt levelében egy erélyes és józan konzervatív politikát 

folytató, erős kormány szükségességét hangoztatta.3421 Mindezek arra utalnak, hogy a katolikus 

püspöki kar hivatalos álláspontja a Tisza-kormány támogatása volt, de az indemnitási vitákban 

nem exponálta magát a kormány politikája védelmében való fellépéssel, amire egyébként – 

tekintve a felhatalmazások mindenkori megszavazását, a bizalmatlansági indítványok hiányát – 

nem is volt politikailag szüksége a kormánynak. 

 Az élethossziglan kinevezett tagok is csak elvétve szóltak hozzá az indemnitási vitákhoz. 

Ez utóbbi ritka esetek egyike volt Berzeviczy Albert hozzászólása az 1917. október 30-i ülésen. 

Berzeviczynek, aki 1917 februárjától volt a főrendiház tagja, ez volt a házban tartott első beszéde. 

A politikus korábban több mint húsz éven keresztül a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője 

volt, 1884-től hét éven át a vallás- és közoktatásügyi minisztérium munkatársa volt (miniszteri 

tanácsosi, majd államtitkári rangban), 1895–1898 között a képviselőház egyik alelnöke, az első 

Tisza-kormány kultuszminisztere, 1905-től haláláig az MTA elnöke, 1910-ben a Nemzeti 

Munkapárt egyik alapítója és névadója, 1916-ig országgyűlési képviselője volt. A képviselőház 

elnökének tisztét töltötte be 1910 júniusától 1911 novemberéig, amikor Justh Gyula pártjának a 

véderőtörvény-javaslat tárgyalásakor kifejtett obstrukciója miatt lemondott.3422 Főrendiházi taggá 

kinevezését már 1909-ben tervezte Wekerle, de akkor elhatározása a koalíciós kormány 

lemondása miatt nem realizálódott.3423 Berzeviczy 1917 októberének végén (feltehetően 

négyszemközt) felrótta Tisza Istvánnak, hogy a kormány pártjai, valamint Ugron Gábor 

belügyminiszter és Károlyi Mihály elleni vehemens támadásaival éppen a szándékolttal ellentétes 

hatást ér el, megerősíti egyes ellenzéki politikusok pozícióját, és ezzel késlelteti a Wekerle-

kormány egyébként várható közeledését a Munkapárthoz. Berzeviczy naplófeljegyzése szerint 

Tiszával ezt követően „kissé eltávolodtak” egymástól, és Berzeviczy nehezen határozta el magát, 

hogy a főrendiházban az indemnitás tárgyalásánál felszólaljon.3424 Beszédét azzal kezdte, hogy 

alkalmazkodni kíván a főrendiház „nyugodt és hűvös légköréhez”, amelyben „rendszerint nem 

párttendenciák és pártszenvedélyek, hanem inkább a leszűrődött egyéni élettapasztalatok szoktak 

megnyilatkozni”, továbbá az ország súlyos helyzetére tekintettel is „a legnagyobb objektivitásra” 
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 Vázsonyi Vilmos a kormánypártok 1917. október 27-én tartott együttes értekezleten nevezte így Tiszát, 
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 Berzeviczy A. naplója 1914−1920., i. m. 156. 
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törekszik a politikai helyzet megítélésében. Ez a gyakorlati politika nyelvére lefordítva azt 

jelentette, hogy a veterán politikus a kormánypártok és a Nemzeti Munkapárt közötti közeledést 

szorgalmazta, az ellentétek kiegyenlítését törekedett előmozdítani. Úgy látta, hogy a 

kormánykoalíció „meg van terhelve a koalíció minden hátrányával, anélkül, hogy a koalíció 

egyetlen előnyével is dicsekedhetnék”. Pártolta, hogy a kormány létre akarja hozni a nemzeti erők 

koncentrációját, azonban figyelmeztetett arra, hogy ezt a törekvést „nem szabad feláldozni a 

pártok közi gyűlölségnek vagy a koráramlatoknak”, vagyis azt szorgalmazta, hogy a Munkapárttal 

igyekezzen megállapodni a kormány, ne pedig a demokratikus erőkkel. Beszédében a politikai 

élet több nagy fontosságú kérdésében állást foglalt (pl. külpolitika, gazdasági kiegyezés, 

választójog). A választójogi kérdésben Berzeviczy azt hangoztatta, hogy „[m]a már maguk az 

1913-ik évi törvény megalkotói is elismerik, hogy a választójog további kiterjesztése elől kitérni 

nem lehet”.3425 A választójog kiterjesztésének nemzetiségi vonatkozásáról3426 úgy vélekedett, 

hogy ezzel a veszéllyel szemben garanciát jelentene a magyarság „numerikus túlsúlya” mellett a 

képviselőház házszabályainak szigorítása, valamint a közigazgatásnak a megyei tisztviselők 

megbízhatóságát biztosító reformja. Javasolta, hogy – miként miniszterként ő maga is tervezte – a 

kormány törvénymódosítás útján szerezzen felhatalmazást arra, hogy bezárhassa az „államellenes 

tendenciákat” befogadó (nemzetiségi) felekezeti iskolákat.3427 A háború alatti választást amellett, 

hogy az 1915:4. tc. miatt más politikusokhoz hasonlóan erkölcsi lehetetlenségnek tartotta, azért is 

ellenezte, mert a fronton harcolók meg lennének fosztva attól, hogy részt vegyenek a „korszakos 

reformokra hivatott” új országgyűlés megalkotásában, a hátországiak szabad voksolását pedig 

megakadályozná, hogy ki vannak szolgáltatva a hatósági közegek jóindulatának. Berzeviczy 

felszólalásának széles horizontját jelzi, hogy foglalkozott a demokratikus koráramlatokkal (az 

oroszországi eseményekkel és a szociáldemokrácia nyugat-európai helyzetével) és a Lajtán túl 

felerősödött cseh nemzetiségi mozgalommal, amelyet a cseh csapatok harctéri magatartása 

következtében Magyarországot is érintő problémának tartott. A Berzeviczy által javasolt politikai 

közeledéssel a főrendek közül többek szimpatizáltak, legalábbis erre utalt, hogy a szónokot 

beszéde végén számosan üdvözölték.3428 A szónok maga is pozitívnak ítélte beszéde hatását: 

„Fölfogásommal – különösen a választójog kérdésében – meglehetősen izoláltnak éreztem 

magamat, s másrészt nagyon éreztem az őszinte szókimondás szükségét. Beszédem váratlanul 

kitűnő hatást aratott a főrendeknél, Tisza hívei el voltak ragadtatva (ez mutatja, hogy mennyire 

nem általános a Munkapárton Tisza merev választójogi álláspontja), a kormánypártiakat 

szembetűnőleg gondolkodóba ejtette beszédem, s Wekerléből egypár érdekes vallomást csalt ki. 

Csak az kár, hogy az épp akkor kitört papíréhség következtében a nagyközönség többnyire csak 

kis töredékeit olvasta fölszólalásomnak.”3429 Wekerle miniszterelnök minden a vita során felvetett 
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 Ezzel igazolva láthatta saját álláspontját, ugyanis az 1910-es évek elején szélesebb körű választójogot 
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kérdésre igyekezett választ adni, megvédeni a kormány eljárását a felmerült kifogásokkal 

szemben. Nem tudjuk megállapítani, hogy Berzeviczy a miniszterelnök melyik kijelentéseit 

tartotta „érdekesnek”, az azonban megállapítható, hogy Wekerle a politikus által felvetett 

kérdések többségében konciliánsan nyilatkozott.3430 Az általános vitát Mezőssy földművelésügyi 

miniszter felszólalása zárta, majd a főrendek közfelkiáltással általánosságban, majd egyetlen 

felszólalás nélkül részleteiben is elfogadták az indemnitást.3431 

 A következő indemnitási tárgyalásra 1918 februárjában már a Wekerle-kormány 

átalakítását (jobbratolódását) és a kormányt támogató pártokat tömörítő 48-as Alkotmánypárt 

létrejöttét követően került sor. A Vázsonyi Vilmos választóügyi miniszter által 1917 

decemberében a képviselőházban beterjesztett választójogi törvényjavaslatról, amely az 1913:14. 

tc. szabályozásához képest csaknem megkettőzte volna a választók számát,3432 már a bizottsági 

tárgyalás előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Munkapárt nem hajlandó elfogadni. A 1918 eleji 

indemnitási vitában az élethossziglan kinevezett tagok részéről Berzeviczy előző évi átfogó 

jellegű, egyben a pártpolitikától távolságot tartó felszólalásától lényegesen eltérő jellegű beszédek 

hangzottak el. Gr. Thoroczkay Miklós,3433 aki előző év nyarán nyerte el a tagságot, a 

képviselőházi ellenzék eljárását kritizálta, és a kormányt arra buzdította, hogy ha a Nemzeti 

Munkapárt a választójogi javaslat tárgyalásának elodázására tesz kísérletet, a kormány oszlassa fel 

az országgyűlést. Javaslatát azzal indokolta, hogy ha a választójogi „kérdés folyton elodáztatik, 

vagy nem elég liberálisan oldatik meg, […] akkor […] mielőbb erőszakos módon fogják 

megalkotni”.3434 A tárgyaláson felszólaló másik kinevezett tag beszéde viszont minden napi 

politikai vonatkozást nélkülözött. Br. Müller Kálmán (1849–1926) neves orvosprofesszor, az 

Országos Közegészségügyi Tanács elnöke ugyanis a háború utáni időszakra vonatkozóan átfogó 

közegészségügyi reformjavaslatot terjesztett a főrendiház elé.3435  

 A többi felszólaló ismét az örökös tagok sorából került ki. A fiatal mágnások közül gr. 

Apponyi Henrik (1885–1936) – aki a későbbiekben vadászként és utazóként, nem pedig 

politikusként vált ismertté – első főrendiházi felszólalásában Tisza István, „nagy magyar hazafi” 

híveként lépett fel. Károlyi Mihály memoárjában Apponyi Henriket ettől nagyon eltérő szerepben 

örökítette meg. Magyarország első köztársasági elnöke úgy emlékezett, hogy Apponyi volt a 

főrendek közül az egyetlen, aki a főrendiház 1918. november 16-i, utolsó ülésén „a nép 

köztársaságát éltette”.3436 1918 februárjában azonban Apponyi még azt fejtegette, hogy az 

általános választójog „mindenhol a nép kárára volt és a népet romlásba sodorta”, és „az igazi 

demokrácia nem a politikai jogok kiterjesztéséből áll, hanem a háború által igazságtalanul 

eltolódott vagyoni állapotok megszüntetéséből”, ezért a hadinyereség nagyarányú megadóztatását 

javasolta. Kijelentette, hogy az indemnitást mindenkinek kötelessége megszavazni a háborúban, 

                                                                                                                                                                                     
Büdszentmihály, 1918. júl. 2. MOL P 1445 8. d. 26. t. 106. alt.; Berzeviczy Albert levele Wlassics Gyula 

főrendiházi elnöknek. Berzevice, 1918. aug. 24. MOL P 1445 7. d. 26. t. 65. alt.) 

A főrendiház nyilvános ülésén azonban csak egyetlen további alkalommal, 1918 nyarán a választójogi 

törvényjavaslat vitájában szólalt fel. (FN 1910–1918. 5. köt. 1918. júl. 31. (114. ülés) 206–211.) Háttérbe 

húzódása, 1918. szeptember 17-i naplófeljegyzése alapján ítélve, tudatos lehetett: „Hosszú idő óta úgyszólván ki 

vagyok kapcsolva a politikai életből, bár még így sem kerülhettem ki néhány cudar hírlapi támadást, de ezekkel 

már igazán nem törődöm. Néha egy-egy hírlapi cikk, egy főrendiházi beszéd a választójog tárgyalásakor volt 

minden életjel, amit a politikában adtam. A kormánnyal nem érintkezem, Tiszával is ritkán.” Berzeviczy A. 

naplója 1914−1920., i. m. 162. 
3430

 FN 1910–1918. 5. köt. 1917. okt. 30. (103. ülés) 64–68. 
3431

 FN 1910–1918. 5. köt. 1917. okt. 30. (103. ülés) 69. 
3432

 Mo. tört. kron. 2. köt., i. m. 835. 
3433

 Gr. Thoroczkay (Thorotzkai) Miklós (1859–1940) 1892–1901 között a Szabadelvű Párt, majd 1906-től 1910-

ig az Alkotmánypárt országgyűlési képviselője volt. 
3434

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. febr. 26. (108. ülés) 119–120. 
3435

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. febr. 26. (108. ülés) 107–113. 
3436

 Károlyi M.: Hit, illúziók nélkül, i. m. 177. 
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ugyanakkor felszólította a főrendiházat, hogy foglaljon állást a választójogi kérdésben, és „tőle 

telhetőleg megtegyen mindent, hogy az országot ezen reform veszélyességéről meggyőzze és 

hogy becsületes kompromisszumot tudjon létesíteni”.3437 

 Az ugyancsak az ifjabb tagok közé tartozó gr. Sigray Antal3438 hangsúlyozta, hogy „párton 

kívül állóként” szólal fel. A választójog kérdésében szintén a Munkapárttal kötendő 

kompromisszum szükségességét hangoztatta, azzal az indoklással, hogy amikor a választók 

„színe-java” a fronton van, az időpont nem alkalmas a képviselőválasztásra. Sigray 

választásellenes állásfoglalásának a radikalizálódástól való félelem is oka lehetett, bár tagadta, 

hogy azért javasolja a breszt-litovszki béke megkötése nyomán hazatérő hadifoglyok mielőbbi 

szabadságolását, mert forradalmi veszélyt jelentenének. Sigray pártolta a Károly-kereszttel 

kitüntetett katonák választójogát, ami ellenkezett a Munkapárt álláspontjával. A Romániával 

folytatandó béketárgyalásokon határozott fellépést kívánt a kormánytól az egykori szövetségessel 

szemben. A „fényes hadi helyzet” mellett nem látott okot a csüggedésre. Beszéde végén tett 

kijelentését, miszerint minden hazafinak, pártkülönbség nélkül a kormányt támogatnia kell abban, 

hogy az országot a háborúból kivezesse, élénk helyeslés és éljenzés fogadta.3439 A kormány 

részéről Popovics Sándor pénzügyminiszter válaszolt a hozzászólásokra, többek között 

kijelentette, hogy a kormány a demokráciát Apponyi Henriktől eltérően úgy értelmezi, „mint azt a 

rendszert, mely senkitől kötelességeket nem akar jogok nélkül”, ennélfogva célja „a választói 

jogosultság kiterjesztése által nagyobb tömegeket, […] politikai jogok részeseivé tenni, és azt 

hiszi, hogy midőn ily értelemben cselekszik, egyúttal a magyar nemzeti tradíciókhoz képest is jár 

el”, hiszen „[a] magyar nemzeti tradícióhoz tartozott a kor intő szavának megértése” (1848-ban „a 

népjogok kivívása tekintetében […] nem volt szükség forradalmi kitörésekre”). Popovics azt is 

kijelentette, hogy „a kormány választások kiírását politikai ultima ratiónak tekinti”, de arra 

értelemszerűen nem tért ki, hogy a „nagyobb tömegek” választójogban részesítését hogyan 

próbálja elfogadtatni a képviselőház munkapárti többségével.3440  

 A Wekerle-kormány nem tudott megegyezni a Munkapárttal a választójog kérdésében, az 

országgyűlés feloszlatására pedig (bár taktikai célból még egy ideig lebegtette annak lehetőségét) 

elődjéhez hasonlóan nem vállalkozott, és azt áprilisi budapesti látogatásakor a király is 

elutasította.3441 A kormány ezért április 17-én lemondott, de ügyvezetői minőségében még a 

helyén maradt. Ennek következtében április végén az indemnitási javaslat benyújtására sajátos 

politikai helyzetben került sor. A képviselőházban az ellenzékben levő munkapárti többség 

megszavazta a felhatalmazást, a Károlyi-párt és a nemzetiségi pártok azonban nemcsak a bizalmat 

                                                           
3437

 Károlyi M.: Hit, illúziók nélkül, i. m. 114–118. 
3438

 Gr. Sigray Antal (1879–1947) Angliában hallgatott filozófiát, majd hosszabb időt töltött Európában, az 

USÁ-ban, Afrikában és Indiában. Híres volt Vas megyei birtokán, Iváncon fenntartott angol telivér 

tenyészete. Már 1904-től tagja volt a főrendiháznak, a plénumon aktivitást azonban csak 1916-tól fejtett ki. 

1919-ben Bécsben az Antibolsevista Comité egyik vezetője volt, hazatérése után a Friedrich -kormány 

Nyugat-Magyarország főkormánybiztosává nevezte ki . 1921 októberében részt vett a második királypuccsban. 

Gr. Károlyi József halála után, 1934-től a legitimista politika vezéralakja volt. 1920-tól 1939-ig keresztény 

ellenzéki programmal nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1939-től a felsőházban foglalt helyet, 

itt 1943 decemberében fellépett a háborúból való kilépés mellett. 1944. március 19-én, a német megszálláskor 

elhurcolták, a mauthauseni koncentrációs táborba zárták. A tábor felszabadulását követően Svájcba, majd az 

USA-ba emigrált. 
3439

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. febr. 26. (108. ülés) 105–107. 
3440

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. febr. 26. (108. ülés) 120–121. 

A Wekerle-kormány maga sem volt egységes a tekintetben, hogy mennyiben engedjenek a Munkapárt 

választójogi elképzeléseinek. 1918 márciusában a választójog minisztertanácsi tárgyalása során Popovics Sándor 

pénzügyminiszter azon kormánytagok közé tartozott, akik a Munkapárt elképzeléseinek akceptálását javasolták. 

Mo. tört. 1890–1918. 2. köt., i. m. 1192. 
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 Varga L.: Kormányok, pártok, vál.jog 1916−1918., i. m. 208–209. 
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vonták meg a kormánytól, hanem a felhatalmazást is elutasították.3442 A főrendiházban az 

indemnitás megszavazása ismét nem volt kérdéses, ahogy gr. Mailáth József kijelentette: az 

indemnitás „minden vita nélkül, minden hozzászólás nélkül megszavazandó, mert hiszen […] 

nem a kormánynak szavazzuk meg, hanem az országnak”. Csupán az volt a kérdés, hogy a 

főrendiház passzív szemlélője marad-e a kormányválságnak, vagy megkísérli befolyásolni az 

eseményeket. A főrendek egy viszonylag számos, a tagok mintegy harmadát magába foglaló 

csoportja ez utóbbi eljárás mellett döntött. Chorin Ferenc kinevezett tag szükségesnek látta 

megindokolni, hogy a főrendek miért foglalnak állást a(z ügyvivő) kormány és az egyik 

képviselőházi párt konfliktusával kapcsolatban: „a kormányválságot előidézett választási 

törvényjavaslattal szemben a főrendiháznak állást foglalni joga és kötelessége. A főrendiház, mint 

az országgyűlés egyenjogú faktora, méltán gyakorolhatja ezt a jogot, és az ország veszélyeztetett 

állapotával szemben a maga meggyőződését nyilváníthatja anélkül, hogy abból a képviselőház 

jogkörébe való bármely beavatkozás volna leszármaztatható.”3443 Tagtársai megbízásából a 

választójogra vonatkozó megegyezés előmozdítása érdekében gr. Mailáth József nyújtotta be a 

főrendek aggodalmát megfogalmazó és állásfoglalását tartalmazó indítványt. Mailáth nem osztotta 

egyes főrendek aggályát, hogy a főrendiház az indítvánnyal – megsértve az addigi gyakorlatot – 

elébe vágna a képviselőház kezdeményező és irányadó szerepének és hivatásának. Az indítványt 

úgy magyarázta, hogy „mi nem politizálunk, […] mi csak tényeket konstatálunk, s e tényekből 

következtetéseket vonunk le, amikor aggályainknak kifejezést adunk és ez aggodalmainkra 

kérünk felvilágosítást és intézkedést”. Mailáth indítványozta: a főrendiház mondja ki, hogy „a 

választójognak széles demokratikus alapon való kiterjesztését óhajtja ugyan, de csak úgy, ha az 

ezeréves egységes Magyarország fennállását biztosító magyarságnak szupremáciája megfelelő 

kulturális és erkölcsi garanciák mellett nem lesz veszélyeztetve”. 

A főrendiháznak tulajdonított szerepkör régi eleme volt a magyar nemzet érdekének képviselete, 

érvényre jutásának előmozdítása. Ezzel a szereppel összhangban állt a választójoggal kapcsolatos 

fenti állásfoglalás, amely a választójog szűkebb és tágabb kiterjesztését szorgalmazó főrendek 

számára egyaránt vállalható volt. Legfeljebb az lehetett kérdéses, hogy a kormány a „megfelelő 

kulturális és erkölcsi garanciákat” milyen mértékű cenzus alkalmazásával biztosítja. Chorin 

Ferenc az indítvány szövegén módosítást javasolt, nehogy „a nemzet széles rétegeiben” az a hit 

alakuljon ki, hogy „a főrendiház az állam egysége és a magyar nemzet szupremáciája 

szempontjából szükséges korlátokon kívül egyéb megszorításokat is alkalmazni akarna”.3444 

Chorin módosító javaslata valószínűleg arra irányult, hogy a főrendiház határozatát ne lehessen 

úgy értelmezni, mint amely a Munkapártnak az értelmi cenzus emelésére vonatkozó törekvéseit. 

Miután Wekerle miniszterelnök kijelentette, hogy a kulturális és erkölcsi tényezőket a „mélyebb 

néprétegekben” is keresni kívánja, Chorin visszavonta módosítványát.3445 A Mailáth József által 

benyújtott indítvány a képviselőházi pártok közti nézetkülönbséget áthidalhatónak minősítette, és 

éppen ezért „hazafias aggodalmát” nyilvánította ki azon törekvéssel szemben, amely a 

választójogi kérdést a képviselőház feloszlatásával és a nemzetre való hivatkozással akarja 

megoldani. A főrendek ugyanis nem kívánták „az országot egy választás izgalmainak és előre 

nem látható esélyeinek kitenni” akkor, amikor „a nemzet a békéhez közelebb jutott és amikor 

egyetértésre legnagyobb szükség lesz”. További érvként szerepelt a háború alatti választás ellen, 

hogy a harctéren levők elesnének a választójog gyakorlásától, továbbá hogy az 1915:4. tc. a 
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háború alatt történő választásokat erkölcsi lehetetlenségnek minősítette.3446 Mailáth a főrendek az 

uralkodó iránti hagyományos lojalitástól vezérelve szükségesnek tartotta az indítványban 

leszögezni, hogy az „országgyűlés feloszlatásának joga felségjog, távol áll tehát a főrendiháztól, 

hogy ezen jog gyakorlására befolyni akarjon, de hazafias óhaja az, hogy ezen jog gyakorlásából 

erő, üdv és áldás fakadjon trónra és nemzetre egyaránt”. Az indítvány azzal zárult, hogy a 

főrendiház felszólítja a törvényhozási tényezőket, hogy „hazafias kötelességének tartsá[k]” a 

megegyezést.3447 

 Concha Győző jogtudós, kinevezett tag azzal javasolta kiegészíteni az indítvány szövegét, 

mivel az uralkodó szentesítette az 1910. évi június hó 21-ére összehívott országgyűlés tartamát a 

békekötést követő hatodik hónap végéig meghosszabbító és a háború alatti választást erkölcsileg 

lehetetlennek nyilvánító 1915:4. tc.-et, az országgyűlés idő előtti feloszlatása jogilag is 

lehetetlenné vált.3448 Wekerle miniszterelnök nem akarta szűkíteni kormánya mozgásterét, tehát 

elutasította a törvény ilyen értelmezését. Rámutatott, hogy a király feloszlatási felségjogának 

„fenntartását már többször ki is nyilvánította, és midőn az egyes kisebbségi kormányok jöttek, 

egyenesen felhatalmazást kaptak arra, hogy kijelenthessék, hogy ő Felsége esetleg ezen jogával 

élni fog”.3449 

Gr. Károlyi Gyula felszólalásában arról szólt, milyen a választójogi javaslatba, illetve más 

törvényhozási intézkedésekbe beépített biztosítékok útján lehet elérni, hogy Magyarország 

egysége a választójog kiterjesztése mellett is megmaradjon. Károlyi, mint láttuk, Tisza István 

miniszterelnöksége idején bírálta a politikus kormányzati módszerét és annak főrendiházi 

ellenzékéhez tartozott. A konzervatív arisztokrata azonban a Tisza által szorgalmazott 

választójogi megszorításokat nem ellenezte, és arra intette a kormányt, hogy „engedékenységet 

[…] inkább azoknak kell […] tanúsítaniok, akik kevésbé aggódóak” abban a tekintetben, hogy a 

választójog demokratizálása veszélyezteti az ország integritását. A háború alatti általános 

választás ellen szóló érvek sorát azzal bővítette, hogy az az antant érdekeit szolgálná, mert a 

demokrácia, a függetlenség és a pacifizmus jelszavai mögé bújva az anarchia, az ország 

szétdarabolása és a defetizmus propagálásra adna alkalmat.3450 

Károlyi Gyula utóbbi gondolatára reflektálva gr. Thoroczkay Miklós kikérte magának, hogy 

mindazok, akik nem értenek egyet Mailáth József indítványával, az antant ügynökei vagy 

hazafiatlanok lennének.3451 A főrendiház általánosságban elfogadta az indemnitást, majd név 

szerinti szavazásra került sor Mailáth indítványáról. Az indítvány mellett 113, ellene 

mindösszesen öt főrend szavazott (ezzel Concha módosítványa elesett). Igennel voksolt a 

jelenlevő valamennyi egyházi, vagyis tíz katolikus, egy ortodox és három protestáns vezető, öt 

zászlósúr, egy főbíró, hat választott tag és egy herceg (gr. Batthyány-Strattmann Ödön). Mailáth 

indítványát megszavazta az örökös tagok közül 51 gróf és 14 báró is, valamint 21 főrend a 

kinevezett tagok közül. Nemmel szavazott id. gr. Edelsheim-Gyulai Lipót, gr. Zichy Rafael, br. 

Kemény Árpád örökös, gr. Batthyány Lajos választott és gr. Thoroczkay Miklós kinevezett 

tag.3452 

 Mailáth hangsúlyozta, egyik politikai párthoz sem tartozik, és a főrendek pártpolitikai 

színezet nélküli állásfoglalását tolmácsolja. Indítványának főrendiházi megszavazása, ha esetleg 
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szándékéban nem is, de hatásában mégiscsak a képviselőházi konfliktusba való beavatkozás volt. 

Hogy a főrendiház az országgyűlés feloszlatása ellen, a kormány és Munkapárt megegyezése, 

továbbá a korlátozott választójog mellett hozott határozatot, a fennálló viszonyok között (Tisza 

hajthatatlansága ekkorra többé-kevésbé nyilvánvalóvá vált) egyértelműen abba az irányba 

mutatott, hogy a kormány fogadja el a Munkapárt feltételeit. Alátámasztani látszik a főrendiházi 

határozat ilyen értelmezését, hogy az indítvány ellen szavazó négy főrendiházi tag közül egyik 

sem volt Tisza híve (ez természetesen nem jelenti azt, hogy csupán ez a négy főrend tartozott 

volna Tisza politikájának ellentáborába). Thoroczkay, Kemény és Batthyány esetében 

egyértelműen kimutatható az alkotmánypárti kötődés.3453 Id. Edelsheim-Gyulai Lipót3454 szintén 

nem tartozott Tisza István támogatói közé, 1914 februárjában a közös haderő újonclétszámára és a 

honvédség újoncjutalékára vonatkozó törvényjavaslat vitájában hangsúlyozta, hogy a javaslatot 

külpolitikai indokból, nem pedig a Tisza-kormány iránti bizalomból szavazza meg.3455 1918. 

november elején Batthyány és Edelsheim-Gyulai azok közé a főrendek közé tartoztak, akik a 

főrendiház gyökeres reformját támogató nyilatkozatot intéztek a Polgári Radikális Párthoz, illetve 

a Nemzeti Tanácshoz.3456 Gr. Zichy Rafael, aki 1907-től volt tagja (és jegyzője) a főrendiháznak, 

politikai jellegű hozzászólással nem lépett fel a plénumon, így csak feltehető apai eszmei 

öröksége alapján valószínűsíthetjük,3457 hogy szintén nem értett egyet Tisza István politikájával. 

 A Wekerle-kormány 1918 tavaszán végül is belement a választójogi javaslat Tisza által 

követelt szűkítésébe, a törvényjavaslat képviselőházi elfogadására azonban csak július 19-én 

került sor. A kormány politikájának módosult irányvonalat tükrözték a kabineten belüli 

személycserék: 1918 májusában az átalakított kormányban Vázsonyi Vilmos és Apponyi Albert 

helyét a Munkapárthoz közelálló politikusok foglalták el.3458 Itt jegyezzük meg, hogy a háború 

alatt a politikai irányváltásokat a főrendiház elnöksége összetételében bekövetkezett változások 

kísérték. A Tisza-kormány lemondását és az Esterházy-kormány kinevezését követően leköszönt 

főrendiházi elnökség (br. Jósika Samu elnök, Vavrik Béla és gr. Széchényi Bertalan alelnök) 

helyére IV. Károly 1917. június 19-én gr. Hadik-Barkóczy Endrét elnöknek, Kemény Árpádot és 

Günther Antalt alelnöknek nevezte ki. Az elnökségről Hadik-Barkóczy Endre 1918 nyarán 

leköszönt, helyét június 22-től br. Wlassics Gyula vette át. Hamarosan lemondott Kemény és 

                                                           
3453

 Gr. Batthyány Lajos (1860–1951), az azonos nevű miniszterelnök unokája, id. Andrássy Gyula veje, politikai 

pályáját szabadelvű párti politikusként kezdte. 1884-től Győr megyei főispán, 1892–1896 között fiumei 

kormányzó, majd 1904-ig szabadelvű párti képviselő volt. Ezt követően a közjogi ellenzékhez csatlakozott, 

1905-től a Tulipán Szövetség elnöke, 1906-tól 1910-ig alkotmánypárti képviselő volt. 1910-ben pártonkívüli 67-

es programmal választották képviselővé, de már novemberben lemondott mandátumáról, és a következő évtől 

főrendiházi tagsági jogát gyakorolta. Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 227–228.; FI 1910–1918. 4. köt. 131. sz. 

134. 

Br. Kemény Árpád (1867–1941) 1906–1910 között Alsó-Fehér megye főispánja volt. 1913-ban a főrendiházban 

hosszú beszédet tartott Abaúj-Torna megye kérvénye mellett, amelyben a megye közönsége azt kérte, hogy a 

Lukács-kormány által benyújtott választójogi törvényjavaslatot a főrendiház ne fogadja el, tekintettel a 

képviselőházi viszonyokra és a javaslat hiányosságaira. 1917 júniusa és 1918 júliusa között a főrendiház egyik 

alelnöke volt. Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 145.; FN 1910–1918. 2. köt. 1913. márc. 14. (39. ülés) 109–112.  
3454

 Edelsheim-Gyulai Lipót (1863–1928) jogász, gyermekvédő, festő, az azonos nevű főhadparancsok fia. 

Jellemzőnek tartjuk, hogy unokája, gr. Edelsheim-Gyulai Ilona emlékiratában nagyapja jótékonyságáról és 

lakberendezési szenvedélyéről emlékezett meg, politikai tevékenységet nem kapcsolt személyéhez. Edelsheim 

Gyulai I.: Becsület és kötelesség. 1. köt., i. m. 22. 
3455

 FN 1910–1918. 3. köt. 1914. febr. 27. (53. ülés) 145. 
3456

 Batthyány T.: Beszámolóm, i. m. 122. 
3457

 Apja, gr. Zichy Jenő (1837–1906) 1903-ban a véderőtörvény-javaslat miatt elhagyta a Szabadelvű Pártot, 

röviddel később, majd 1905-ben és 1906-ban is a Függetlenségi Párt színeiben nyert országgyűlési mandátumot. 

Kovács E.: Zichy Jenő mint politikus, i. m. 119–121. 
3458

 Mo. tört. 1890–1918. 2. köt., i. m. 1192. 
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Günther is, az uralkodó július 2-án gr. Béldi Ákost és gr. Keglevich Gábort nevezte ki 

alelnöknek.3459 

 A főrendiházban az utolsó indemnitási tárgyalásra 1918. június 27-én került sor. Az 

összesen kevesebb, mint egy óra időtartamú ülés a br. Wlassics Gyulát a főrendiházi elnökévé 

kinevező királyi leirat felolvasásával indult, és utolsó napirendi pontként került sor az indemnitás 

tárgyalására. A főrendek a plenáris tárgyalást megelőzően a nyomdai munkák szünetelése miatt 

sem a törvényjavaslatot, sem a főrendiház pénzügyi bizottságának arról készült jelentését nem 

kaphatták kézhez,3460 a javaslatot, tekintettel arra, hogy a kormány költségvetési felhatalmazása 

három nap múlva lejárt, a főrendiház sürgősséggel tárgyalta. A vita témáját – a korábbi 

alkalmakhoz hasonlóan – most sem a törvényjavaslat és a jelentés tartalma képezte. 

Gr. Mailáth József ezúttal is a képviselőházban lezajló eseményekre reagált, arra ti., hogy 

függetlenségi és pártonkívüli polgári baloldali honatyák az indemnitási vita során a 

Németországgal való szövetségi viszonyt támadták.3461 Mailáth azzal indokolta, hogy a 

főrendiházban az országgyűlés másik kamarájában történtekre reflektál, hogy „az összhangzatos 

és sikeres együttműködés követelménye, hogy a törvényhozásnak két házában kölcsönös megértés 

következzék be úgy, hogy ha az egyik házban egy húrt megpengetnek, ez a másik házban 

megértésre találjon”. Kijelentette, a főrendiház nem mondhat bírálatot képviselőházi 

nyilatkozatok felett, de „összetételénél, hivatásánál, higgadtságánál fogva kötelessége” rámutatni 

a veszélyre. „Nyilvánvalónak” tartotta, hogy a főrendiháznak is állást kell foglalnia a német 

szövetség fenntartása mellett, kifejezésre kell juttatnia, hogy az addigi hadisikerek a Monarchia és 

Németország szövetségének köszönhetőek, ugyanakkor azt a reményét is, hogy a szövetség 

mélyítését „a magyar nemzet politikai, közjogi és gazdasági függetlenség” csorbulása nélkül 

sikerül megvalósítani. Kijelentette, hogy a főrendiház helyteleníti a képviselőházban „az 

immunitás örve alatt” a szövetség intézett támadásokat. Mailáth ezúttal határozati indítványt nem 

nyújtott be, de beszédének megfogalmazása és az azt kísérő „általános helyeslés” egyaránt arra 
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 FN 1910–1918. 4. köt. 1917. jún. 21. (95. ülés) 367.; 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 176.; 5. köt. 1918. júl. 

31. (114. ülés) 194. 

Günther Antal (1847–1920) 1869-től 1893-ig az országgyűlési gyorsíróirodában, emellett ügyvédként működött 

és újságírással is foglalkozott: 1871-től 1894-ig a Pesti Napló munkatársa volt. 1894-ben a Nemzeti Párt 

sajtóorgánumának, a Nemzeti Újságnak felelős szerkesztője lett. 1896-tól a Hazánk című lapba írt cikkeket. 

Követte Apponyi Albertet a Szabadelvű Pártba, 1901-től ennek a pártnak az országgyűlési képviselője volt 1903-

ig, amikor ismét csak Apponyi nyomában kilépett a kormánypártból, részt vett a Nemzeti Párt újraalakításában, 

majd Apponyival együtt belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba. Ennek programjával választották 1905-ben 

képviselővé. A koalíciós kormány idején 1906-ban igazságügyi államtitkár, majd 1907–1909 között igazságügy-

miniszter volt. Királyi kúriai elnöksége (amelyet 1909-től haláláig töltött be) révén volt tagja a főrendiháznak. 

Ogy. almanach 1910–1915., 64–66.; A Magyar életrajzi lexikonban tévesen az szerepel, hogy Günther 1917-től 

egészen 1918 őszéig volt a főrendiház alelnöke. MÉL. 1. köt., i. m. 633. 

Gr. Béldi Ákos (1846–1932) 1888–1905 között Kolozs megye főispánja volt (ebben a tisztségben br. Jósika 

Samut utóda). Béldi az erdélyi római katolikus status igazgatótanácsának világi elnöke volt. Sógora, gr. Kemény 

Kálmán 1900 novemberétől 1911 májusáig volt a főrendiház alelnöke. Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 154. 

Gr. Keglevich Gábor (1848–1926) az 1872–1875. évi országgyűlés alatt képviselő volt, a későbbiekben a 

mezőgazdasági egyesületi és szövetkezeti életben játszott szerepet. Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 89. 
3460

 A bizottsági jelentés szövege megtalálható: FI 1910–1918. 24. köt. 1596. sz. 407–408. 
3461

 Fényes László a polgári radikálisokhoz és a Károlyi-párthoz közelálló pártonkívüli képviselő felszólalása. 

KN 1910–1918. 39. köt. 1918. jún. 20. (796. ülés) 445–446.; Balla Aladár függetlenségi párti képviselő 

felszólalása. KN 1910–1918. 39. köt. 1918. jún. 21. (797. ülés) 502–504. 

Előzőleg, 1918. június 15-én Szegeden az I. választókerületi időközi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

jelölőgyűlésen gr. Károlyi Mihály a háború azonnali befejezését és a németekkel való szövetség felmondását 

követelte. Szeged története. 3/2. köt., i. m. 856. 

A Károlyi-párt támadásainak hátterét az adta, hogy 1918 áprilisában, májusában IV. Károly, a különbéke-

próbálkozásokkal felhagyva, a Németországgal való katonai, politikai és gazdasági szövetség mellett 

nyilatkozott. Varga L.: Kormányok, pártok, vál.jog 1916−1918., i. m. 200. 
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utalt, hogy ismét a főrendiházi tagok egy csoportja nevében beszélt.3462 Gr. Károlyi Gyula 

felszólalása Mailáth beszédéhez kapcsolódott, amennyiben szorgalmazta, hogy a kormány lépjen 

fel az antant érdekeit szolgáló „belpolitikai aknamunka” ellen.3463 

Br. Fiáth Pál (1850–1935), aki 1897-től 1906-ig Fejér megye főispánja volt, 1885-től a vagyoni 

cenzus bevezetése miatt szünetelő örökös főrendiházi tagsági jogát pedig 1916-tól tudta ismét 

gyakorolni, annak a reményének adott hangot, hogy az új választójogi törvény is biztosítja majd 

az „értelmiség és a magyarság” túlsúlyát. Emellett hosszan taglalta a közélelmezés állami 

szervezésének hibáit, és azt kívánta, hogy a kormány elsősorban Magyarország ellátását 

biztosítsa, és csak az esetleges felesleget szállítsák Ausztriába vagy Németországba.3464 

Hertelendy Ferenc élethossziglan kinevezett tag, főrendiházi jegyző, akinek politikai pályája a 

mérsékelt ellenzék soraiból vezetett a Szabadelvű Párton keresztül az ellenzéki (majd 

kormány)koalíció támogatói közé,3465 az indemnitási vitában egy konkrét közélelmezési ügyre, 

szűkebb hazája, Zala megye különösen a közép- és nagybirtokosokat sújtó szarvasmarha 

rekvirálási problémáira hívta fel a figyelmet.3466 A szintén főrendiházi jegyző br. Radvánszky 

Albert3467 viszont már a háború utáni időszakra fókuszálva a népjóléti intézmények és 

közegészségügy terén szerinte szükséges reformokról nyújtott átfogó képet.3468 Wekerle Sándor 

miniszterelnök a korábbi indemnitási vitákhoz hasonlóan most is valamennyi felszólalásra reagált, 

igyekezett választ adni a kérdésre, a kormány eljárásával szembeni kifogásokat cáfolni igyekezett, 

az ellátási problémákat az elhúzódó háború miatti, a kormány minden igyekezete ellenére teljesen 

el nem hárítható jelenségnek nyilvánította.3469 

A részletes tárgyalás során – a korábbiakhoz hasonlóan – most sem szólalt fel senki. 

 

Az állami zárszámadás főrendiházi tárgyalása 

A dualizmus időszakában az állami zárszámadás elfogadása az országgyűlés által országos 

határozat formájában történt. A zárszámadásról a főrendiházban kezdetben a pénzügyi bizottság, a 

hármas bizottság vagy a hármas bizottság által kiküldött albizottság, 1885 után a pénzügyi 

bizottság készített jelentést a plénum számára, áttekintve a zárszámadást, az Állami 

Számvevőszék erre vonatkozó jelentését, a minisztertanácsnak a Számvevőszék jelentésére tett 

esetleges észrevételeit, az egyes minisztériumoknál előfordult túlkiadásokra vonatkozó 

jelentéseket, a képviselőházi (zárszámadási) bizottság jelentését, végül a képviselőház határozatát 

a zárszámadásról. A főrendiházi bizottsági jelentések többnyire csupán a pénzügyi számvitellel 

kapcsolatban tartalmaztak észrevételeket. A ritka kivételek közé tartozott az 1899. évi 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 183. 
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 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 185–186. 
3464

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 186–188. 
3465

 Hertelendy Ferenc (1859–1919) 1884-től mérsékelt ellenzéki, majd 1900-tól szabadelvű párti képviselő, 

1903–1905 között Zala megye, 1908–1910 között Temes megye és Temesvár főispánja volt. 1907-ben nyerte el 

élethossziglani kinevezéssel a főrendiházi tagságot. Ogy. almanach 1910–1915., i. m. 176–177. 
3466

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 188–189. 
3467

 Br. Radvánszky Albert (1880–1963) 1905-től gyakorolta főrendiházi örökös tagsági jogát. A Szabadelvű 

Párt, majd a Nemzeti Munkapárt híve volt, gr. Tisza István „legszűkebb és legbizalmasabb baráti környezetéhez 

tartozott”. 1923-tól az evangélikus egyház egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelője volt, 1927-ben a 

felsőháznak is ennek révén lett tagja. M. ogy. almanach 1931–1936., i. m. 370. 
3468

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 183–185. 
3469

 FN 1910–1918. 5. köt. 1918. jún. 27. (113. ülés) 189–193. 

Wekerle a főrendek által felvetett kérdések szinte mindegyikében kompromisszumkészségének adott hangot: ez 

összefüggött a politikus személyiségével, amit a bécsi német követ 1917 nyarán így jellemzett: „nehezen tud 

nemet mondani, mindenkinek és minden pártnak aranyhegyeket ígér, de csak azt tartja meg, ami neki 

hasznosnak tűnik”. A Georg Michaelis kancellárnak küldött jelentést idézi: Galántai J.: Mo. az 1. vh.-ban, i. m. 

282–283. 
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zárszámadásról 1900-ban készült jelentés, amely javasolta a kegyelmi nyugdíjak mérséklését,3470 

illetve az 1900. évi zárszámadásról szóló 1902. évi jelentés, amelyben a bizottság az állami 

tisztviselők számának emelése ellen emelt szót. 3471 A főrendiházban, szemben a képviselőházzal, 

elvétve került sor a zárszámadás bizottsági tárgyalása során különvélemények benyújtására. A 

zárszámadási viták a képviselőházban kevésbé voltak élénkek, mint a költségvetési tárgyalások: 

minden évtizedben találunk olyan éveket, amikor a képviselők közül csak a bizottsági előadó 

szólalt fel. A főrendiház azonban szinte minden esetben vita nélkül járult hozzá a képviselőház 

zárszámadást elfogadó (a kormány számára a felmentvényt megadó) határozatának országos 

határozattá emeléséhez. A főrendiház szerepe formális volt, de éberen őrködött a zárszámadás 

elfogadásában őt megillető alkotmányos jogkörhöz. Ezt mutatta, hogy 1881 áprilisában a főrendek 

a képviselőház által elfogadott határozatnak a közlekedés- és közmunkaügyi miniszter 

jelentésének elfogadásáról szóló bekezdését kiegészítették, hogy abban hivatkozás történjen az 

előzetes képviselőházi határozaton kívül a főrendiház hasonló tartalmú határozatára is.3472 

 A zárszámadások főrendiházi plenáris tárgyalásán érdemi felszólalásokra csak néhány 

esetben került sor. Somssich Pál 1886-ban a bizottsági jelentés felolvasását követően kijelentette, 

hogy „egész alkotmányos érzületével ellenkezőnek” és önellentmondásosnak tartotta, hogy a 

kormány előzetes költségvetésen felüli kiadásait a főrendiház pénzügyi bizottsága – noha egy 

részüket elhalaszthatónak minősítette – hasznosságukra hivatkozva mégis jóváhagyni javasolta. 

Kautz Gyula, a pénzügyi bizottság jegyzője ezzel szemben úgy vélte, nincs logikai ellentmondás a 

bizottság állásfoglalásában. Gr. Zichy Nándor egyetértett Kautz Gyulával, és rámutatott, a 

túlkiadások fedezetét az országgyűlés korábban megszavazta. A jelenlevő főrendek többsége 

beérte a képviselőház határozatának szövegébe foglalt figyelmeztetés elfogadásával, amely szerint 

az országgyűlés a zárszámadás jóváhagyása mellett utasítja a kormányt a költségvetés betartására, 

és hogy „a törvényhozástól előzetesen kikérendő felhatalmazás nélkül semmiféle nagyobb és 

hosszabb időre terjedő kötelezettséggel járó építkezésekbe ne bocsátkozzék”.3473 

 1887-ben Ghyczy Kálmán a zárszámadási tárgyalás során az állami zárszámadás alaki 

szerkezetének megváltoztatására tett javaslatokat. Miután a pénzügyi bizottság tagjainak többsége 

által megszavazott bizottsági jelentés csak az általánosság szintjén foglalkozott ezzel a kérdéssel 

(szakmai ankét összehívását javasolta, amit a miniszterelnök már korábban kilátásba helyezett), 

Ghyczy a bizottság által elutasított javaslatát (amelynek kidolgozására előzetesen több hónapot 

fordított)3474 különvéleményként nyújtotta be. Ebben indítványozta, hogy szülessen országos 

határozat arról, hogy egy szakmai ankét készítsen a következő országgyűlésre javaslatot az állami 

zárszámadás szerkezetének, illetve a számviteli eljárás módosítására vonatkozóan, annak 

érdekében, hogy a zárszámadás tételesen összehasonlítható legyen a költségvetéssel, továbbá a 

kormány mutasson be az államadósság mértékéről pontos, összegszerű kimutatást az országgyűlés 

következő ülésszakában.3475 Ghyczy a zárszámadás plenáris tárgyalása során elmondott 

beszédében részletesen ismertetette és indokolta javaslatát. Nehezményezte, hogy a magyar 

törvényhozásnak nem áll rendelkezésére biztos adat az államadósságra vonatkozóan, és több 

kifogást fogalmazott meg az Állami Számvevőszék számviteli eljárásával kapcsolatban. 

Figyelemre méltó, hogy a pénzügyi bizottság jelentése mellett, illetve Ghyczyvel vitatkozva 

egyetlen főrend sem szólt hozzá. Egyedüli felszólalóként Tisza Kálmán miniszterelnök érvelt a 
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szerinte a Számvevőszék eljárását elítélő határozati javaslat elfogadása ellen. Az államra nézve 

károsnak minősítette annak a főrendiház általi kimondását, hogy nem létezik az államadósság 

pontos nagyságát meghatározó adat. Az országgyűlési ciklus közeli befejeződésére hivatkozva is 

ellenezte a határozathozatalt: „engem a magam szava kötelez a jövő országgyűlés alatt is, a 

határozati javaslat jogi hatálya nem; az új kormányt az én szavam, igaz, nem fogja kötelezni, de a 

határozati javaslat sem” – hangoztatta. Kijelentette, hogy Ghyczy célját a határozati javaslat 

elfogadása nélkül is elérheti, hiszen „[n]agy súlyú szavával” máris felhívta a sajtó és a 

szakirodalom figyelmét a zárszámadási rendszerben őszerinte meglévő hibákra, és az összeülő 

ankét sem kerülheti el, hogy a különvéleményben felhozottakkal foglalkozzon. Utóbbira a 

miniszterelnök személyes ígéretet is tett. Tisza helytelenítette, hogy a főrendiház „bármily súlyos 

egyes vélemény” alapján elítélő határozatot hozzon az Állami Számvevőszék eljárásáról. Ghyczy 

erre válaszul kijelentette, hogy nem a Számvevőszék tevékenységét, hanem az állami számvitelt 

szabályozó törvényt kifogásolta. A vita harmadik felszólalója gr. Zichy Nándor volt: kijelentette, 

hogy a pénzügyi bizottság jelentését és javaslatát nem helyesli, mert nem támogathatja, hogy a 

törvényhozás a felmentvényben olyan számokat helyeseljen, amelyek bár „elméleti és alaki 

helyességgel bírnak”, de a nem pénzügyi szakembereket, illetőleg a közvéleményt „tévútra 

vezethetik, minthogy többleteket tüntetnek fel és kápráztatják a közönséget oly pénzügyi helyzet 

iránti reménnyel és felfogással, amely voltakép nem létezik”. Zichy javasolta, a főrendiház 

határozatban mondja ki, hogy a zárszámadást elfogadja, ugyanakkor utasítja a kormányt, hogy 

mielőbb hívja össze az említett szakmai tanácskozást, és annak eredményéről értesítse a 

főrendiházat. 

Tisza ezzel szemben azt kérte, hogy a főrendiház a képviselőház eljárását kövesse, vagyis érje be 

az ő nyilatkozatával. A miniszterelnök kész volt beleegyezni, hogy az ankét összehívására 

vonatkozó nyilatkozatát a főrendiház jegyzőkönyvébe vegye. A főrendiház ennek megfelelően járt 

el: Ghyczy és Zichy határozati javaslatának mellőzésével a pénzügyi bizottság jelentése alapján 

elfogadta a képviselőháznak a zárszámadást jóváhagyó határozatát, és kimondta a miniszterelnök 

nyilatkozatának jegyzőkönyvbe vételét.3476 Az államadósság nagyságának számszerűsítése ezzel 

lekerült a napirendről. A zárszámadás ügyében a miniszterelnök 1887 őszére ankétot hívott 

össze,3477 de az állami számvitel szabályainak törvénybe foglalása még tíz évig váratott 

magára.3478 

Az 1910-es évtized első éveiben, az első világháború kitörése előtt került sor az 1907–1911 

közötti évek állami zárszámadásainak országgyűlési tárgyalására. A főrendiház, ahol a 

költségvetési viták során ekkoriban a kormánnyal szembeni ellenzéki hangok felerősödtek, a 

zárszámadásokat hozzászólás nélkül hagyta jóvá. 

 

A költségvetési, indemnitási és zárszámadási felszólalások jellege 

A fentebb elmondottak alapján megállapítható, hogy a főrendiházban zajló állami költségvetési 

vitákban a felszólalás témája alapján különféle hozzászólás-típusok voltak megfigyelhetők. Egyes 

főrendek egy-egy átfogó szakágazati kérdésben (pl. oktatásügy egésze) fejtették ki nézeteiket. 

Ezekben a beszédekben a gyakorlati ismeretek domináltak, amelyek külföldi és hazai példákon, 

gyakran saját tapasztalaton alapultak. A főrendiházi reform előtti korszakban szinte kizárólagosan, 

később is döntő mértékben örökös tagok tartottak ilyen beszédeket, esetükben a saját 

tapasztalatokra hivatkozás természetszerűleg a mezőgazdasággal kapcsolatos témákban volt a 
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legjellemzőbb. A hozzászólások másik gyakori típusában egy vagy több kisebb volumenű, 

konkrét gazdasági vagy más szakágazati (pl. oktatásügyi) kérdést boncolgattak, amit esetenként a 

szakminiszterhez szóló kérdésfelvetés kísért. Egy-egy speciális, konkrét kérdésben általában 

olyan főrend szólalt fel, aki foglalkozása vagy tevékenységi köre révén a téma szakértője volt 

(vagy annak tekintette magát).3479 Ritkán, de az is előfordult, hogy valamely főrend (bevallottan) 

saját magát személyesen érintő gazdasági problémát fejtegetett a költségvetési vita során. 

A felszólalások harmadik alapvető típusa a költségvetéshez vagy általában az állam pénzügyi és 

gazdasági politikájához szorosan nem kapcsolódó politikai kérdések taglalása volt. A főrendek 

ezen felszólalásaik döntő többségében egyéni nézetek kifejtőiként léptek fel, ritkán történt utalás 

arra, hogy a felszólaló egy főrendi politikai csoport tagja lett volna, arra pedig csak elvétve 

találtunk példát, hogy a költségvetési vita során felszólaló főrendiházi tag nyíltan hangoztatta 

volna valamely képviselőházi politikai pártfrakcióval való kapcsolatát. Természetesen az átfogó-

konkrét, illetve az szak(politikai)-aktuálpolitikai tématípusok esetenként azonos felszólaláson 

belül is megjelentek, a beszédekben ekkor is általában erősen dominált egyik vagy másik (ti. a 

szakmai vagy a politikai) megközelítésmód.  

 Más-más típusú hozzászólások jellemezték a tagok különböző kategóriáit. Az örökös 

tagok voltak mindvégig a költségvetési viták legaktívabb részvevői, ugyanakkor évről évre 

nagyrészt ugyanaz a néhány gróf és báró szólalt fel. A hercegek mindvégig tartózkodtak a vitában 

részvételtől. 

Az 1870-es, 1880-as évek költségvetési vitáiban több alkalommal is felszólalt gr. Cziráky János, 

Kálnoky Dénes, Schmidegg János, Szécsen Antal, Zichy Ferenc, Zichy Nándor, valamint br. 

Nyáry Gyula, Prónay Dezső és Vécsey József. Mint a névsorból kitűnik, elsősorban a konzervatív 

arisztokraták vettek részt a vitákban. 1885 után a költségvetési vitákban fogyatkozó számban, de 

továbbra is ők voltak a legaktívabbak (gr. Zichy Nándor, Sztáray Antal, Dessewffy Aurél), br. 

Prónay Dezsőn kívül. Az 1910-es évekre közülük már csak Prónay Dezső és Dessewffy Aurél vett 

részt a költségvetési vitákban, illetve volt életben. Dessewffy a főrendiházon belül fontos tényező 

maradt, ezt az is mutatja, hogy miután br. Jósika Samu az elnökségről lemondott, Esterházy Móric 

miniszterelnök elsősorban őt javasolta az elnöki székbe, és csak ha egészségi állapota miatt nem 

vállalja, gr. Hadik-Barkóczy Endrét.3480 

Az 1910-es években a költségvetési viták részvevői közül szintén az idősebb mágnások közé 

tartozott a konzervatív agrárius, de Dessewffyvel szemben Tiszát Istvánt támogató gr. Żeleński 

Róbert. Ugyanakkor az 1910-es években a főnemesek közép- vagy fiatal generációjának több, 

addig a főrendiházban nem szereplő tagja is hozzászólt a költségvetési és indemnitási 

tárgyalásokhoz. A középgenerációhoz tartozott gr. Hadik János, gr. Károlyi Gyula, gr. Széchényi 

Aladár, akiknek közös vonása volt a Tisza István-ellenesség. A fiatalabb felszólaló örökös tagok 

között volt Tiszát támogató (gr. Apponyi Henrik), a demokratikus reformokat sürgető (gr. 

Festetics Sándor), illetve pártoktól való függetlenségét hangsúlyozó (gr. Sigray Antal) főrend is. E 

mágnások közül többen a két világháború közötti időszakban is aktívan részt vettek a 

törvényhozásban. Gr. Mailáth József szintén hangsúlyozottan pártokon kívül álló szerepben lépett 

fel. A főrendek, különösen az örökös tagok költségvetési, indemnitási beszédeik során a hazai 

helyzetet tágabb történeti vagy területi összefüggésbe igyekeztek helyezni, műveltségük vagy 
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tájékozottságuk jeleként ókori auktorokat már kevésbé, de 18–19. századi történeti munkákat 

gyakran idéztek, míg a szépirodalmi idézetek tárházát számukra elsősorban a 19. század első 

felének német nyelvű költészete jelentette. A 20. században mindinkább a kortárs külföldi 

politikai irodalomra vagy még inkább politikusok beszédeire, hazai röpiratokra és politikai témájú 

sajtócikkekre való hivatkozás vált gyakoribbá. Az örökös tagok felszólalásainak ezen sajátosságai, 

a széles látókör és független egyéni vélemény megjelenítése összefüggésbe hozható a főrendiház 

hivatására vonatkozó általánosan elterjedt nézetekkel. Ritkábban léptek fel az örökös tagok a 

költségvetési, indemnitási vitákban egy-egy állami feladat szakértőjeként. Ha mégis, akkor a 

felszólalás témája általában a mezőgazdasághoz vagy az egyesületi életben betöltött szerepükhöz 

(tűzoltóság, gyermekvédelem) kapcsolódott. A fentieket jól illusztrálja gr. Széchényi Aladárnak 

1915 végén az indemnitási vitában mondott beszéde. A „tót munkások” magyar nyelvtudásának 

hiányáról mezőgazdasági munkásként való alkalmazásuk során szerzett személyes tapasztalatai 

alapján bírálta a közoktatási tárca tevékenységét. Külpolitikai tájékozottságáról is tanúságot tett, 

amikor Bethmann-Hollweg német birodalmi kancellár és Lord Loreburn angol felsőházi tag, 

korábbi lordkancellár röviddel korábbi beszédét idézte (előbbit a választójogi kérdéssel, utóbbit a 

háború hatására vonatkozóan). Az örökös tagok egyéni véleményük megalkotásakor esetenként 

elrugaszkodtak a realitástól. Széchényi Aladár az elhúzódó háború esetére tömeges ázsiai 

bevándorlásról vizionált.3481 Az első világháború időszakában jelentkező közellátási problémák és 

hadseregszállítási botrányok miatt egyes örökös tagok az egymást követő kormányok ellen 

intézett támadásai jól megfértek azzal a körülménnyel, hogy ezen tagok jelentős része 

nagybirtokosként az emelkedő terményáraknak köszönhetően egyben a háború haszonélvezője 

volt. Az éles és kendőzetlen kormánykritikára az egyházpolitikai viták időszakában és még inkább 

az 1910-es években, az ellenzék képviselőházi tevékenységének korlátozását követően került csak 

sor néhány örökös tag részéről. Galántai József azt hangsúlyozta, hogy 1915-től a képviselőházi 

ülések fokozottan tükrözték a közhangulatot.3482 Bihari Péter viszont arra mutatott rá, hogy a 

képviselők nemcsak követték, hanem formálták is a közhangulatot, az „utcán heverő” témákat 

pártpolitikai köntösbe csomagolták, továbbá, hogy „[a] lényegi információkat nélkülöző, politikai 

szempontból »frusztrált« magyar országgyűlés érthetően nem a kormánypolitika befolyásolásában 

vagy érdemi ellenőrzésében találta meg funkcióját, hanem a közvélemény formálásában, a régi és 

új sérelmek hangoztatásában.”3483 

 A főispánok közül általában csak egy-egy szólalt fel a költségvetési vitában, 

leggyakrabban Szőgyény-Marich László Fejér megyei főispán, ő azonban ekkor egyúttal a 

főrendiház alelnöke is volt, emellett több alkalommal a költségvetési javaslatot a plenáris ülést 

megelőzően esetenként a pénzügyi bizottság helyett tárgyaló hármas bizottság elnöke. Kivételt 

képezett a fentiekben már ismertetett 1872. évi költségvetés vitája. A főispánok szükség esetén a 

kormány által is mozgósíthatóak voltak. Mutatja ezt, hogy 1875-ben, amikor több örökös tag 

elutasította a költségvetés megszavazását, öt főispán is felszólalt. A főispánok az 1880-as években 

már egyáltalán nem vettek részt a vitákban, kivéve 1884 februárjában Gyürky Ábrahámot, aki 

azon ellenzéki vádra reagált ironikusan, hogy a képviselőválasztások előtt az izraeliták és 

keresztények közti házasságról és az adófelemelésről szóló törvényjavaslatot korteskedési céllal 

nyújtotta volna be a kormány, és bejelentette: támogatja a költségvetést.3484 

 Az élethossziglan kinevezett tagok már a főrendiházi reformot követő első állami 

költségvetési tárgyaláson bekapcsolódtak a vitába. 1886 januárjában az elsőként kinevezett 

harminc tag köréből Ghyczy Kálmán, Kautz Gyula és Somssich Pál szólalt fel. A későbbiek 
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folyamán az aktivitás mértéke inkább csökkent, mint nőtt, ritka volt az olyan költségvetési 

tárgyalás, amelyben három kinevezett tag felszólalt volna. Az 1918-ig tartó egész időszakban az 

állami költségvetési, indemnitási plenáris tárgyalásokon a mintegy másfélszáz kinevezett tagnak 

valamivel több mint tizede szólt csak hozzá. A kinevezett tagok a koalíciós kormányzás 

időszakában nem szólaltak fel a költségvetési vitákban, Haller Károly kivételével, aki 1907-ben 

(még a lex Apponyi megszületése előtt) a kormány figyelmét a magyar nyelv tanításának a 

nemzetiségi iskolákban szerinte visszás helyzetére hívta fel.3485 A kinevezett tagok 1906–1910 

közötti hallgatását talán azzal magyarázhatjuk, hogy a szabadelvű párti kormányok által 

kinevezésre kiválasztott személyekként inkább a háttérbe húzódtak. A költségvetési vitákban 

általában ugyanaz a néhány kinevezett tag szólt hozzá, olyanok, akik általában egyébként is 

aktívak voltak a plenáris üléseken. Az 1885–1918 között kinevezett tagok több mint harmada 

korábban országgyűlési képviselő volt, s közülük a költségvetési vitákban felszólalók több mint 

fele rendelkezett képviselőházi politikai múlttal. Ezzel szemben a főispán, volt főispán kinevezett 

tagok nem nagyon szóltak hozzá az állami büdzsé tárgyalásakor. A különböző foglalkozási ágak 

kiválóságai eltérő arányban szólaltak fel. A jogászok, jogtudósok és nyugalmazott bírók (Concha 

Győző, Gáll József, Haller Károly, Szabó Jenő), valamint a pénzügyi és közgazdasági 

szakemberek (Ghyczy Kálmán, Gajzágó Salamon, Kautz Gyula, Ullmann Adolf) viszonylag nagy 

számban szólaltak fel a költségvetési vitákban.3486 A főrendiház öt orvos kinevezett tagja közül 

Korányi Frigyes és Müller Kálmán több alkalommal is felszólalt, a közegészségügy helyzetéről, 

az előző évben bekövetkezett változásokról és a megoldandó feladatokról átfogó szakmai 

beszámolót tartott. A költségvetési vitákban kinevezett tagok részéről ritkán került sor Korányi és 

Müller beszédeihez hasonló nagy ívű felszólalásokra. Szintén átfogó, de tartalmilag teljesen eltérő 

jellegű volt Berzeviczy Albert első, 1917 őszén tartott főrendiházi beszéde, amelyben a politikai 

közélet aktuális kérdései szinte mindegyikében állást foglalt. A több mint egy tucat 

(nyugalmazott) katona kinevezett tag közül csak Máriássy János szólalt fel, egy alkalommal, a 

honvédség fejlesztése érdekében. A művészek, írók nem fejtettek ki aktivitást a főrendiházi 

költségvetési tárgyalásokon. Az élethossziglan kinevezett tagok a költségvetési vitákban 

legtöbbször egy-egy szűkebb kérdésben szólaltak fel. A kinevezett tagok költségvetési 

tárgyalásokon tartott beszédeinek többnyire nem politikai, hanem általában (de nem 

kizárólagosan)3487 foglalkozásukhoz kötődő szakmai témája volt. 

Kivételt képeztek azok a tárgyalások, amikor a kormány ellen élesebb politikai támadást indított 

valamelyik örökös tag. Ekkor egy-egy élethossziglan kinevezett tag a kormány politikai 

támogatójaként lépett fel. A költségvetési vitában 1892 júliusában Szontagh Pál és Beöthy 

Zsigmond, 1893 májusában Gajzágó Salamon, Szontagh Pál és Zichy Antal, 1893 decemberében 

Gajzágó Salamon nyilvánította ki bizalmát a szabadelvű párti kormány és annak egyházpolitikája 

iránt. 1893 májusában, mint említettük, a szavazáson részt vevők (az összes kinevezett tag kb. 

fele) mindnyájan a kormány egyházpolitikáját elítélő határozati javaslat ellen szavaztak. Az 1901. 

decemberi indemnitási tárgyalás során a kinevezett tagok közül Ernuszt Kelemen volt az, aki nem 

akarva, hogy gr. Zichy Nándor vádjai a kormány ellen „megjegyzés nélkül hangozzanak el”, szót 

kért, és beszédében kijelentette, hogy Zichy, aki törvénytelennek bélyegezte a sorozatos 

                                                           
3485

 FN 1906–1910. 1. köt. 1907. febr. 9. (14. ülés) 125–126. 

Haller Károly (1836–1911) jogász, korábban Kolozsvár polgármestere (1884–1886 között) és az ottani 

Szabadelvű Párt elnöke, továbbá az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alapító tagja volt. 
3486

 Egy-egy felszólaló természetesen több kategóriába is tartozhatott, Ghyczy Kálmán és Gajzágó Salamon 

elsősorban politikus volt, és csak másodsorban pénzügyi szakember (volt pénzügyminiszter, illetve 

számvevőszéki elnök) 
3487

 Pl. Szabó Jenő, aki a közlekedés- és közmunkaügyi minisztérium nyugalmazott osztálytanácsosa volt, 

főrendiházi szűzbeszédét a görög katolikus felekezetét érintő kongrua kérdéséről mondta el, az 1899. évi 

költségvetés tárgyalása során. FN 1896–1901. 3. köt. 1899. ápr. 24. (46. ülés) 54–56. 
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indemnitás útján történő pénzügyi kormányzást, maga foglal el „törvénytelen álláspontot […], 

amidőn meg akarja tagadni annak lehetőségét, hogy az ország az indemnity alapján 

alkotmányosan tovább kormányoztathassék”.3488 1904 márciusában gr. Keglevich István vállalt 

hasonló szerepet. Látható, hogy a költségvetési vitákban a kormány politikáját védelmező, bizalmi 

szavazatukat kijelentő örökös tagok jellemzően a volt képviselők közül kerültek ki. A kinevezett 

tagok az 1910-es években is részt vettek a költségvetési, indemnitási vitákban, de nem szólaltak 

fel a kormány politikája mellett. Amikor az 1914. májusi költségvetési vitában az örökös tagok 

közül néhányan éles politikai támadását intézett a kormány ellen, a kinevezett tagok közül 

egyedül Ullmann Adolf szólalt fel, ő azonban csak az örökös tagok hitelüggyel kapcsolatos 

megjegyzéseire reagált.3489 Az 1918. áprilisi indemnitási tárgyaláson a főrendiház azáltal, hogy a 

képviselőházi pártok közötti konfliktusba avatkozott, némileg kényes formában igyekezett 

alkotmányos közvetítő, illetve alkotmányvédő szerepet gyakorolni. Az ülésen felszólaló 

kinevezett tagok – Chorin Ferenc, Concha Győző, gr. Thoroczkai Miklós – egyike sem 

kifogásolta a főrendiház fellépését. Chorinnak a megfogalmazással szemben volt fenntartása, 

amitől azonban a miniszterelnök beszéde nyomán elállt. Thoroczkai a határozatnak az 

országgyűlés feloszlatását ellenző tartalmával nem értett egyet, a szavazáson részt vevő további 

21 kinevezett tag azonban mind a javaslat elfogadására voksolt. A költségvetési, indemnitási 

vitákban a kinevezett tagok az örökös tagokkal egyenrangú félként vettek részt, interpelláció, 

indítvány és határozati javaslat benyújtására a költségvetési, indemnitási tárgyalás során egyaránt 

sor került kinevezett tag részéről, alkalom adtán reflektáltak más tagok beszédeire, esetenként 

örökös jogú tagok szakmailag téves állításait helyesbítették (pl. Ullmann 1914-ben Żeleńskinek a 

fedezetlen határidőüzletekre vonatkozó állításait). 

 Sajátos vonások figyelhetőek meg a főrendiház egyházi tagjainak költségvetési vitában 

való szereplésében is. Az 1870-es évektől a költségvetési vitához, ha nem is minden évben, de 

általában hozzászólt egy-egy katolikus püspök. Az 1870-es években rendszerint Haynald Lajos 

kalocsai érsek, a következő évtizedben legtöbbször Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök, majd 

Samassa József egri érsek és Császka György kalocsai érsek szólalt fel. A katolikus püspöki 

karnak az általános tárgyaláskor felszólaló tagjai minden esetben, így az egyházpolitikai 

konfliktusok kiéleződésének kezdetén, 1892-ben és 1893 májusában is a költségvetés elfogadása 

mellett foglaltak állást. Ezt követően (1893 végén, 1895-ben) azonban már nem szólaltak fel a 

költségvetési vitában (a főrendiházi naplóból nem derül ki, hogy részt vettek-e a szavazáson). 

1895 után újra sor került katolikus főpapi hozzászólásokra, rendszerint Császka György szólalt fel 

a prelátusok közül, az ő 1904-ben bekövetkezett halála után egy ideig senki, majd esetenként 

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, végül pedig az 1910-es években Csernoch János 

először mint kalocsai, majd két alkalommal (1912. december, 1914) már mint esztergomi érsek 

szólt hozzá a költségvetéshez. A hercegprímások közül Simor János csaknem negyedszázados 

prímássága (1867–1891) egy alkalommal sem, Vaszary Kolos több mint három évtizedes hivatali 

ideje (1891–1912) alatt mindössze két ízben (1886-ban és 1892-ben) szólalt fel a költségvetési 

vita keretében. Vaszary második felszólalásának jelentősége abban állt, hogy a prímás a 

költségvetési tárgyalást használta fel alkalomként arra, hogy a szélesebb nyilvánosság elé tárja a 

katolikus klérus és a kormány között az elkeresztelések ügyében kiéleződött konfliktus 

megoldására a kormánynak tett javaslatát.3490 Az első világháború alatt az indemnitások 

tárgyalásakor már senki sem szólt hozzá a katolikus püspöki karból. A püspökök beszédeikben 
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 FN 1901–1905. 1. köt. 1901. dec. 14. (5. ülés) 39. 
3489

 FN 1910–1918. 4. köt. 1914. máj. 22. (58. ülés) 24–27. 
3490

 Vaszary azt javasolta, hogy a kormány módosítsa az ellentétet kiváltó 1868:53. tc. szövegét vagy 

értelmezését úgy, hogy a vegyes házasságokból származó gyermekek vallására vonatkozó előírás kötelező 

jellege szűnjön meg. FN 1892–1896. 1. köt. 1892. júl. 4. (9. ülés) 28–36. 
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politikai kérdéseket nem érintettek. A részletes vitában a katolikus egyház állami pénzügyi 

támogatása (pl. lelkészek és felekezeti tanítók fizetésének kiegészítése) és oktatásügyi kérdések 

(ideértve az állami oktatás valamennyi szintjét is) szerepeltek a hozzászólásokban. Visszatérő 

mozzanatként a vallás- és közoktatásügyi büdzsé elfogadása előtt a püspöki kar egyik tekintélyes 

tagja elvi nyilatkozatott tett a vallásalap katolikus jellegére vonatkozóan. 

Az ortodox főpapok viszonylag csekély számú költségvetési felszólalásainak tárgya egyházaik 

állami pénzügyi támogatása volt, valamint a nemzetiségi nyelvhasználat az oktatásban és a 

pasztorizációs tevékenységben. A felszólaló román és szerb főpapok úgy igyekeztek a 

nyelvhasználati jogokat biztosítani, hogy ugyanakkor hangsúlyozták a magyar állam iránti 

lojalitásukat. A protestáns felekezetek egyházi elöljárói a költségvetési vitákban szintén 

elsősorban egyházpolitikai és oktatási kérdésekben szólaltak fel, míg a világi elöljárók más jellegű 

témákban is. Az indemnitási vitákban ritka kivételektől (mint az 1890-es évek közepén Schlauch 

Lőrinc, az évtized végén Samassa József) eltekintve az egyházi tagok nem szólaltak fel. 

 Az állami költségvetési tárgyalásokon a horvát szábor küldöttei közül az 1868–1918 

közötti időszakban egyetlen személy szólalt fel. Az 1885. évi költségvetés általános tárgyalása 

során br. Jovan Živković (Zsivkovics János) az éles képviselőházi vitát követően, a horvát 

sérelmek orvoslása, a horvát-magyar kiegyezési törvényben foglaltak betartása érdekében emelte 

fel szavát, ugyanakkor, bízva a kormány jogtiszteletében, elfogadta a költségvetést.3491 

 Az 1885-ben választott ötven tag közül kevesen vettek részt a költségvetési, indemnitási 

vitákban. Br. Rudnyánszky József 1887-ben a zárszámadásból vett adatokkal igyekezett cáfolni 

Somssich Pál állítását, hogy a súlyos áldozatok dacára, a költségvetési helyzet rosszabb, mint 

korábban (Rudnyánszky egyébként ekkor még nem volt tagja a pénzügyi bizottságnak, de a 

következő ülésszaktól a bizottság jegyzője lett).3492 Br. Fiáth Miklós 1893-ban tiltakozott az ellen, 

hogy Esterházy Miklós Mór és Zichy Nándor az összes katolikus nevében beszélt, beszámolt a 

belgiumi kultúrharcról szerzett személyes tapasztalatairól, és védte a kormány egyházpolitikáját; 

miután azonban a házasság szentség jellegének mélyebb elemzésébe bocsátkozott, a főrendiházi 

elnök pedig a tárgytól való eltérésre figyelmeztette, félbehagyta beszédét, és csak a költségvetés 

elfogadásának kijelentésére szorítkozott.3493 Rudnyánszky és Fiáth a szabadelvű párti kormány 

politikájának támogatójaként léptek fel. A költségvetési vitákban legaktívabb választott tag (ifj.) 

gr. Széchényi Imre (1858−1905) beszédeit rendre a költségvetés megszavazásának kijelentésével 

zárta, viszonya a kormányhoz mégis eltért a másik két választott tagétól. Fent idézett felszólalása 

idején Rudnyánszky a Magyar Királyi Államvasútaknál vezértitkári tisztet töltött be, Fiáth 

földművelésügyi minisztériumi osztálytanácsosságot követően 1893–1896 között Fejér megyei 

főispánja volt, majd szabadelvű párti országgyűlési képviselő lett. Széchényi náluk függetlenebb 

helyzetű volt. A nagybirtokos agrárius arisztokraták közé tartozott, ugyanakkor az iparfejlesztést 

is pártolta.3494 Az 1890-es évektől több költségvetési tárgyaláson is felszólalt. 1892. júliusi 

beszédében Vaszary hercegprímás a kormány egyházpolitikáját rosszalló, de a költségvetést 

elfogadó nyilatkozatához csatlakozott.3495 Széchényi elkötelezettségét felekezete ügyei iránt jelzi, 

hogy tagja volt a Katolikus Központi Kongruabizottságnak.3496 Az 1890-es évek egyházpolitikai 
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 FN 1884–1887. 1. köt. 1885. febr. 14. (19. ülés) 77–84. 
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 FN 1884–1887. 3. köt. 1887. márc. 14. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 47. ülés) 64. 
3493

 FN 1892–1896. 3. köt. 1893. dec. 18. (38. ülés) 40–41. 
3494

 A Magyar Földhitelintézet felügyelőbizottsági tagsága mellett a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Bank 

igazgatóságának is tagja volt. Ogy. almanach 1901–1906., i. m. 143. 
3495

 FN 1892–1896. 1. köt. 1892. júl. 4. (9. ülés) 54–55. 
3496

 Az 1881-ben felállított bizottság tagjai a minisztériumok, a püspöki kar képviselői és egyéb egyházi és világi 

vezető katolikusok voltak. A bizottság munkáját a lelkészi jövedelmek felmérése, összeírása képezte, a katolikus 
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vitái során általában a kormány javaslatai ellen szólalt fel és szavazott, mert bár rokonszenvezett 

„a valódi egységes haladással” és elismertetéssel viseltetett a Wekerle-kormány iránt, a tervezett 

törvényi szabályozást „korainak és épp azért veszélyesnek” és a vallásosság gyengülését 

eredményezőnek tartotta.3497 Széchényi a költségvetési vitákban legtöbbször a mezőgazdaság 

helyzetével foglalkozott. 1895 márciusában hosszabb beszédet tartott az európai gabonaárválság 

magyarországi hatásairól és a tennivalókról. Megállapította, hogy Magyarországot kevésbé érinti 

a válság, részben az Ausztriával való közös vámterületnek köszönhetően. Rosszallását fejezte ki a 

Függetlenségi Pártnak gazdasági programjának azon önellentmondásával kapcsolatban, hogy 

egyszerre sürgeti a „vámvisszaélések”3498 megszüntetését és a külön vámterületet. Széchényi az 

őrlési forgalom kérdésére is kitért: nem kívánta eltörlését, de szükségesnek tartotta 

újraszabályozását. Németország példáját javasolta követni, annak biztosítására, hogy ne kerüljön 

vámmentesen több gabona behozatalra, mint liszt kivitelre. Elégedetten konstatálta, hogy már a 

Pester Lloyd is felismeri azt, aminek hangoztatásáért korábban őt antiszemitizmussal vádolták, ti. 

hogy „a közvetítők uralják a magyar közgazdaságot”.3499 Széchényi az 1898. évi költségvetés 

tárgyalása során beszélt a mezőgazdaságban tapasztalható problémákról (az agrárszocialista 

mozgalom okairól, a dzsentrikérdésről, a hitbizományokról), üdvözölte a mezőgazdaság 

fejlesztését célzó (Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez köthető) kormányzati 

lépéseket.3500 

1900 áprilisában az iparpártoló kormányzati politika eredményességével szembeni kételyeinek 

adott hangot: Magyarországon kevés a képzett szakmunkás, és kevés az ipari vállalkozó az 

ezektől a foglalkozásoktól való idegenkedés miatt. Követendő példának tartotta az Angliára 

jellemző nevelési elveket és az ottani öröklési rendet. A hazai öröklési jog reformját a közép- és 

parasztbirtok helyzete és telepítési kérdés megoldása szempontjából is szükségesnek tartotta. 

Üdvözölte Beksics Gusztáv: Magyarország jövője című művének megjelenését, bár a doktriner 

liberálisnak tartott Beksics nem minden megállapításával értett egyet. Széchényi, aki a magyarság 

országon belüli számbeli fölényének biztosítását „suprema lexnek” tartotta (és meggyőződése 

volt, hogy a többi főrend számára hasonló jelentőséggel bír a kérdés), cáfolta Beksics állítását, 

hogy a magyarság gyarapodása a kötött birtokok elterjedése miatt torpant volna meg. A 

Franciaországban kialakult népesedési viszonyokat saját Somogy megyei tapasztalataival 

összehasonlítva azt a hasonlóságot fedezte fel, hogy „nem a vagyonszerzés reménytelenségében, 

hanem a vagyonelosztástól való félelemben keresendő a gyermekek születésének korlátozása”. 

Ebben annak bizonyítékát látta, hogy „az örökösödés rendje nemcsak vagyontechnikai 

szempontból ítélendő meg, de társadalomképző és socialethikai szempontból is”.3501 1904 

augusztusában annak a véleményének adott hangot, hogy a kormány „derekasan megállta helyét”, 

                                                                                                                                                                                     
püspöki karral azonban csak nehezen sikerült a kérdést rendezni. Gergely J.: A katolikus egyh. tört. Mo.-on 

1919−1945., i. m. 97., 294.  
3497

 Ld. a házassági törvényjavaslat tárgyalásakor tett felszólalását: FN 1892–1896. 3. köt. 1894. máj. 9. (50. 

ülés) 187. 
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 Széchényi itt feltehetően az őrlési forgalomra, arra az 1885-ben bevezetett vámvisszatérítésre célzott, amely 

a magyarországi malmok számára vámmentes gabona-behozatalt tett lehetővé, amennyiben a behozott 

gabonából kiőrölt lisztet az osztrák–magyar vámhatáron túlra, azaz vámkülföldre szállították. Ez az intézkedés 

egyrészt versenyhelyzetet teremtett a magyar mezőgazdasági termelők számára, másrészt hozzájárult a 

gabonaárak további leszorításához. Ugyanakkor azonban jelentősen növelte a magyar malmok nemzetközi 

versenyképességét. Az őrlési forgalom a mezőgazdasági körök állandó támadásának volt kitéve, ezért 1896-ban 

először korlátozták, majd 1900-ban el is törölték. Mo. gazd.tört., i. m. 288–289. 
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 FN 1892–1896. 5. köt. 1895. márc. 20. (76. ülés) 36–41. 
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 FN 1896–1901. 2. köt. 1898. ápr. 2. (26. ülés) 18–24. 
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végzett az obstrukció „tengeri kígyójával”,3502 megbirkózott a vasúti sztrájkkal, igyekszik 

megküzdeni kedvezőtlen pénzügyi helyzettel és az aszály okozta károkkal (Széchényi helyeselte 

az elrendelt takarmány-kiviteli tilalmat). Részletesen foglalkozott a mezőgazdasági károkból 

szerinte levonható tanulságokkal: az intenzív talajművelésre való áttérés és az iparfejlesztés 

szükségességével. Ismét kitért az önálló vámterület kérdésére is: ennek következménye szerinte az 

ausztriai gyárosok Felső-Magyarországra való betelepedése lenne. Kijelentette, hogy „a 

kormánynak minden intézkedést meg kellene tennie, arra, hogy jó előre megteremtse az 

egyensúlyt a Felföldön, a magyarság fix pontjai egész hálózatának megteremtése által”. Most is 

azt hangoztatta, hogy a hazai ipar fejlődése érdekében a magyarságnak az ipari jellegű 

foglalkozásokkal szembeni ódzkodásának levetkőzésére, szemléletváltásra, az angliai, amerikai 

pozitív példa követésére lenne szükség.3503 Széchényi költségvetési felszólalásaiban az által 

tárgyalt témakörökben alapos felkészültségről tett tanúbizonyságot, tárgyismeretét mutatta, hogy a 

haza és külföldi gazdasági szakirodalomra, statisztikai adatokra és gyakorlati életből vett példákra 

egyaránt hivatkozott. Előadását ugyanakkor helyenként anekdotákkal színesítette. Széchényi Imre 

a költségvetési vitákon kívül is részt vett a főrendiház munkájában. 1885-től 1896-ig a főrendiház 

egyik jegyzője volt. Közgazdasági témákhoz való hozzászólások (és közgazdasági és 

közlekedésügyi bizottsági tagsága) mellett, politikai válságok idején a főrendiház alkotmányos 

szerepének, súlyának biztosítása érdekében is fellépett. 1899 januárjában a maga, Andrássy 

Aladár, Dessewffy Aurél, Mailáth József és Széchényi Géza (Imre öccse) nevében azt 

indítványozta, hogy a főrendiház kérje felirat formájában az uralkodót, hogy alkotmányos jogait 

akképp gyakorolja, hogy „az alkotmányos állapotok mielőbb teljesen helyreállíttassanak”, azaz a 

képviselőházi obstrukció által előidézett ex lex állapot megszüntetése érdekében avatkozzon be a 

magyar politikai életbe, mozdítsa elő a kormány és az ellenzéki pártok „békés kiegyenlítését”. 

Széchényi arra figyelmeztetett, hogy a törvényen kívüli állapot tartós fennmaradása azon „minden 

magyar ember” által vallott hit és a vele járó bizalom megrendüléséhez vezethet, hogy a nemzetet 

alkotmány nélkül kormányozni nem lehet; a főrendiházat pedig méltósága és tradíciója arra 

kötelezi, hogy ebben a helyzetben „a béke és a kibontakozás” érdekében lépjen fel. A Széchényi 

és társai által kezdeményezett felirat Bánffy Dezső politikai kudarcát és tehetetlenségét 

bizonyította volna, ezért a miniszterelnök értelemszerűen ellenezte a feliratnak még a tárgyalásra 

bocsátását is. Kijelentette, hogy mivel már „a kibontakozás útján vagyunk, melyet keresünk, nem 

tartom időszerűnek, hogy ez a kérdés itt a főrendiházban, midőn még a tárgyalások a pártok 

között folyamatban vannak, érdemlegesen tárgyaltassék”. Emellett helytelenítette, hogy a pártok 

közötti küzdelembe bevonják az uralkodó személyét. A felirati indítványról a főrendiház 99:69 

arányban úgy határozott, hogy azt nem tűzi tárgyalásra. A kinevezett tagok valamennyien, a 

választott tagok kb. fele-fele arányban szavaztak az indítvány tárgyalása ellen. Az ellentábor 

magját a grófi rangú örökös tagok alkották, a szavazáson közülük 62-en vettek részt, ebből 48-an 

a felirati javaslat napirendre tűzése mellett voksoltak. 3504 1905-ben Széchényi Imre palotája a 

Fejérváry kormánnyal szemben ellenzéki, alkotmányvédő alapállást elfoglaló főrendek 

tanácskozásának színhelye volt. 

 A zárszámadási vitákban a főrendek csekély aktivitást mutattak. A kezdeményezők a 

kinevezett tagok köréből kerültek ki, míg a költségvetési és indemnitási vitákban a legaktívabbak 

az örökös tagok voltak. Míg Somssich Pál hozzászólása közvetlenül az országgyűlés alkotmányos 

jogkörére vonatkozott, addig Ghyczy Kálmánnál konkrét pénzügyi-számviteli kérdések is 

megjelentek (noha a háttérben itt is az állt, hogy az országgyűlés a fennálló eljárás mellett nem 

                                                           
3502

 Széchényi hozzászólására a kormány és az ellenzék Thaly Kálmán-féle békekötése és a lex Dániel 

benyújtása közötti időszakban került sor. 
3503

 FN 1901–1905. 3. köt. 1904. aug. 17. (35. ülés) 42–47. 
3504

 FN 1896–1901. 3. köt. 1899. jan. 18. (41. ülés) 22–23., 1899. jan. 20. (42. ülés) 25–29. 
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tudja gyakorolni alkotmányos zárszámadás-ellenőrző jogkörét). Az a pénzügyi szakértelem, 

amellyel Ghyczy rendelkezett, az örökös tagok esetében egy-két kivételtől eltekintve hiányzott. 

Nem véletlenül nem szólalt fel Ghyczyvel vitatkozva egyetlen főrendiházi tag sem. Érdemes azt is 

megfigyelni, hogy míg Ghyczy pénzügyi szemponttal indokolta az államadósság összegének 

nyilvánosságra hozatalának szükségességét (a financiális helyzet pontos ismeretében kerülhető el 

az állam túlköltekezés), addig gr. Zichy Nándor politikai síkra terelte a kérdést, a pénzügyek terén 

laikusok, illetve a közvélemény félretájékoztatásáról beszélt. 

 

22.3. Interpellációk a főrendiházban  

Az 1848:3. tc. 29. §:-a az országgyűlés mindkét kamarája vonatkozásában előírta, hogy a 

miniszterek kötelesek ott megjelenni és a megkívánt felvilágosításokat megadni. A főrendiház 

1848. évi házszabálya kimondta, hogy „[k]i a ministerekhez felvilágosítás végett szót akar intézni, 

tartozik azt legalább 24 órával eleve bejelenteni”.3505 A későbbi házszabályok szerint a ház 

minden tagja szabadon intézhetett interpellációt a miniszterekhez. Az interpellációt írásban is be 

kellett nyújtani, az ülésen 1886-tól „a napirenden levő tárgyalás félbeszakítása nélkül”, tehát a 

napirend előtt vagy után hangozhatott el (FHSZ 1872. 46. §, 1886. 40. §). 

Mailáth György főrendiházi elnök – összhangban az interpelláció szó alapját képező latin ige 

(interpellare) jelentésével („tanácsot kér, megszólít”) – 1881-ben az interpelláció funkcióját 

„tájékozás nyerésében” határozta meg. Kijelentette, hogy az interpellációk „a dolog természeténél 

fogva sohasem szolgálhat[nak] hosszabb megvitatás alapjául”.3506 Az interpelláció azonban az 

egyszerű tájékozódási eszközből bizonyos helyzetekben politikai eszközzé vált. Az 1913. február 

25-i ülésen gr. Dessewffy Aurél azzal az indokkal interpellálta Lukács László miniszterelnököt 

Désy Zoltán vádjai igazságtartalmáról, hogy a közvéleményt foglalkoztató kérdés a 

képviselőházban (az ellenzék korlátozott helyzete következtében) nem nyerhet érdemi tárgyalást, 

ezért a főrendiház van hivatva arra, hogy „fontos kérdésekben állást foglaljon és véleményét 

nyilvánítsa”.3507 A főrendiházi ellenzék tagjai ekkor mintegy a képviselőházi ellenzék helyett 

léptek fel. Az ellenzéki főrendek célja a közvélemény figyelmének felkeltése lehetett, közvetlen 

kormánybuktatásra nem vállalkozhattak: a főrendiház ilyen jogköre kérdéses volt, és az ellenzék 

sem rendelkezett a főrendiházban többségi támogatottsággal. Noha a főrendiház a miniszterelnök 

Dessewffy interpellációjára 1913. március 13-án adott válaszát 95:23 arányban tudomásul vette, a 

következő ülésen br. Prónay Dezső ugyanebben az ügyben újabb interpellációt intézett a 

miniszterelnökhöz (a válasz, miszerint Lukács az ügy tisztázását a bíróságra kívánja bízni, 100:26 

arányban ismét elfogadásra került).3508 

Mivel a főrendiházban a házszabályok szerint napirend előtt felszólalni annak a főrendnek volt 

joga, aki indítványt vagy interpellációt nyújtott be, előfordult, hogy formailag interpellációként 

került sor olyan beszédre, amit már a kortársak is a „napirend előtti felszólalás” ma is ismert 

kategóriájába soroltak, vagyis rendkívüli, országos jelentőségű ügyben felszólalásra. 1916 

szeptemberében gr. Széchényi Aladár a Monarchia hadvezetését és a magyar kormányt illette 

keserű kritikával amiatt, hogy nem készült fel Románia Erdély elleni támadására, és arra kérte 

Tisza István miniszterelnököt, hogy „amennyire egyáltalán lehetséges, az általam mondottakra 

megnyugtató kijelentést tenni szíveskedjék”. Tisza válaszában konkrétumokat nem tudott vagy 

nem akart mondani, Széchényi azonban, tekintettel a nehéz viszonyokra, nem kívánt a 

viszontválasz jogával élni.3509 
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 FHSZ 1848. 47. § 
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 FN 1878–1881. 2. köt. 1881. máj. 24. (161. ülés) 331. 
3507

 FN 1910–1918. 2. köt. 1913. febr. 25. (37. ülés) 77. 
3508

 FN 1910–1918. 2. köt. 1913. márc. 13. (38. ülés) 91.; 1913. márc. 14. (39. ülés) 103. 
3509

 FN 1910–1918. 4. köt. 1916. szept. 2. (82. ülés) 227−228. 
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 A főrendiházban a reformot megelőző két évtized folyamán 65, az azt követő több mint 

három évtized alatt 47 interpelláció került benyújtásra. Hasonlóan a plenáris üléseken hozzászólók 

számához, ezen a téren is csökkent a főrendiházbeli aktivitás 1885 után (1887–1892 között 

egyetlen főrend sem interpellált, két ciklust kivéve máskor is legfeljebb három-négy 

interpellációra került sor). Az interpellációk és a felszólalások számának országgyűlésenkénti 

alakulása között nem figyelhető meg párhuzam. Így az 1869–1872. évi országgyűlés a 

felszólalások száma tekintetében a „középmezőnyben” helyezkedett el, a régi főrendiház 

időszakában viszont ekkor került benyújtásra a legtöbb interpelláció. A személyi tényező, az 

interpelláció mint tájékozódási eszköz irániti egyéni vonzódás meghatározó szerepét mutatja az, 

hogy az 1869–1872 között benyújtott húsz interpelláció közül 14-et br. Nyáry Gyula nyújtott be. 

Nyáry, aki ekkoriban a főrendiház egyik jegyzője volt, változatos gazdasági és közlekedésügyi 

kérdésekben interpellált, és az sem szegte kedvét, hogy kérdései egy része válasz nélkül 

maradt.3510 Az 1896–1901. évi ciklus idején az üléseken hozzászólók száma az egyházpolitikai 

viták időszakához képest jelentősen, kevesebb, mint felére csökkent, ezzel szemben a 

felszólalások között az interpellációk száma több mint kétszeresére nőtt (kilenc interpelláció). 

Az 1910–1918. évi országgyűlés idején a felszólalók száma és az interpellációk száma is megnőtt, 

de ez utóbbiaké sokkal jelentősebb mértékben. Az 1885 utáni interpellációk több mint felére 

ebben a rövid időszakban került sor. Az interpellációk számának megnövekedése 1896–1901 és 

1910–1918 között ezek politikai (a kormányt támadó) szerepének felerősödésével függött össze, 

de emellett, illetve ezzel összefonódva továbbra is szerepet játszott a személyi tényező is. Az 

1896–1901. évi országgyűlés alatt a főrendiház konzervatív tagjai közé tartozó br. Vécsey József 

háromszor interpellálta a külügyi helyzet, valamint az agrárszocialista mozgalmak ügyében a 

Bánffy-kormány minisztereit (az előző országgyűlés alatt az országgyűlés elnapolása, illetve a 

választási visszaélések tárgyában már interpellálta Bánffyt). Ugyanakkor gr. Ambrózy[-Migazzi] 

István (1869–1933) – aki elsősorban a gazdálkodásnak szentelte életét, és emlékét sem politikusi, 

hanem botanikai tevékenységének köszönhetően őrizte meg az utókor – négy, szőlészeti és egyéb 

gazdasági ügyekben tett interpellációja jelezte, hogy az interpellációk tárgyait illetőleg a politikai 

szempont nem vált egyeduralkodóvá. 

Az 1910-es években kezdetben a főrendiház régi ellenzéki politikusainak gr. Dessewffy Aurélnak, 

br. Prónay Dezsőnek Lukács László miniszterelnökhöz Désy Zoltán vádjaira vonatkozó 

interpellációi jelezték az ellenzéki hangulat felerősödését. Az ellenzéki fiatalabb tagjai közül Gr. 

Károlyi Gyula (1871−1947), aki a koalíció kormányzása alatt Arad megye főispánja volt, Tisza 

István miniszterelnököt a román politikusokkal folytatott tárgyalásairól interpellálta. Gr. Hadik 

János a Tisza-kormány elleni éles támadásaival, amely a kormánytagok felszólalásait kísérő 

gyakori közbekiabálásai mellett abban is megnyilvánult, hogy 1914 februárja és 1917 áprilisa 

között hét ízben interpellálta a kormány tagjait politikai kérdésekben. Hadikot főrendiházi 

szereplése idején politikai múltja és jelene a (képviselőházi) ellenzékhez kapcsolta (a koalíciós 

időszakban az Alkotmánypárt alelnöke, a párt 1913-ben történt újjászervezését követően elnöke 

volt). Említett főrendiházi szereplése képezte a közvetlen előzményt ahhoz, hogy az első vonalbeli 

politikusok közé, kormányzati pozícióba kerüljön.3511 Az első világháború alatt több esetben 

előfordult, hogy egy ülésen több interpelláció is benyújtásra került. Ez nemcsak az ellenzéki 
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 Br. Nyáry Gyula (1827–1907) birtokos, baromfitenyésztő, mezőgazdasági szakíró, 1869-től kilenc éven át 

főrendiházi jegyző, emellett tagja volt a legfőbb fegyelmi bíróságnak. Szépirodalmi, jogi és zenei témájú 

cikkeket is írt. 
3511

 1917 augusztusában az Országos Közélelmezési Hivatal vezetője és a közélelmezési ügyek vitelével 

megbízott tárca nélküli miniszter lett Wekerle Sándor kormányában, de 1918 elején lemondott, képviselői 

mandátumot vállalt. 1918. október 29-én miniszterelnöki kinevezést kapott, de mivel kormányalakítási kísérlete 

sikertelen maradt, két nappal később lemondott. 
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hangok megélénkülésével volt magyarázható, hanem összefüggött az ülésezés átalakulásával: 

megritkultak az ülések, és ezáltal az interpellációs alkalmak is, ugyanakkor az üléseken (a 

költségvetési, indemnitási tárgyalásokra tekintettel) általában a miniszterelnök is részt vett, ami 

lehetőséget adott a közvetlen kommunikációra (és konfrontációra). 

 A dualizmus időszakában az interpellációk döntő többségét a főrendiházban 

örökös tagok nyújtották be. Az 1885 előtti időszakban interpellációt benyújtó 29 főrend közül 24 

születési jogon tagja volt a főrendiháznak (közülük három mágnás főispánként, négy 

zászlósúrként vagy koronaőrként is tagsági joggal rendelkezett). A nem születés jogán tag 

főrendiházi interpellálók (mindösszesen öt személy) csoportját két római katolikus püspök, egy 

főispán, egy főkapitány és egy horvát képviselő alkotta. Az 1885 előtti időszakban a legtöbb 

interpellációt br. Nyáry Gyula mellett gr. Cziráky János nyújtotta be (tizet, ebből az első négy 

alkalommal főrendiházi alelnök korában). Maga Mailáth György főrendiházi elnök is több ízben 

nyújtott be interpellációt,3512 ami a későbbi elnökök esetében nem volt megfigyelhető. Cziráky 

legtöbbször (négy ízben) járványügyi kérdésekben interpellált, de két ízben határvillongások, 

további egy-egy alkalommal a szőlődézsma eltörléséért járó kárpótlás, a hírlapbélyeg, a 

vámszövetségi ankét és a kassai fiúnevelő intézet ügyében is nyújtott be interpellációt. Mailáth 

három interpellációja közül kettőben – összhangban bírói funkciójával – igazságügyi kérdéseket 

(igazságügyi palota építése, polgári törvénykönyv stb.) vetett fel. Az 1865–1885 közötti 

időszakban a fent említett főrendeken kívül egynél több alkalommal interpellált gr. Károlyi 

Sándor, gr. Keglevich Béla, gr. Sztáray Antal, gr. Zichy Nándor, br. Vécsey József, valamint br. 

Majthényi László és br. Vay Miklós - valamennyien az interpellálástól eltekintve is aktív, az 

üléseken több ízben hozzászóló tagjai voltak a főrendiháznak. Az interpellációk benyújtása idején 

Majthényi és Vay kivételével ellenzéki pozíciót foglaltak el (Keglevich a Balközép párt 

vezérkarához tartozott, a többiek párton kívüli konzervatívok voltak). 

 1885 után is az örökös tagok interpelláltak a legtöbbször (21 interpelláló – az interpellálók 

négyötöde, közülük gr. Mailáth Gusztáv katolikus püspökként, br. Prónay Dezső evangélikus 

főfelügyelőként is tag volt). A nem vagy nemcsak örökös jogon tag interpellálók (hét személy) 

között két római katolikus püspököt, két evangélikus felügyelőt, két kinevezett tagot és a szábor 

egy küldöttét találjuk. A főrendiház átalakítása után, párhuzamosan a plenáris üléseken 

hozzászólók számának csökkenésével megfogyatkozott a több ízben interpelláló főrendiházi tagok 

száma: br. Vécsey József, gr. Hadik János, gr. Ambrózy-Migazzi István mellett csak gr. Esterházy 

János (négy interpelláció), br. Żeleński Róbert (két interpelláció) tartozott ide. 1885 után a 

többször interpellálók között szorosabb értelemben kormánypárti politikust (pl. volt kormánypárti 

képviselőt) nem találunk, de közülük egyesek, így Ambrózy és Esterházy ellenzéki politikusnak 

sem volt tekinthető. 

Ambrózy, mint említettük, kizárólag gazdasági kérdésekben nyújtott be interpellációkat. 

Esterházy3513 liberális és nacionalista szellemben interpellálta a kormányt hadügyi, bevándorlási, 

egyházpolitikai-nemzetiségi kérdésekben, végül a kormány képviselőházi politikájával 

kapcsolatban is. Politikai pozíciója talán azzal az interpellációjával mutatható be 

legplasztikusabban, amelyben a Széll-kormányt az obstruáló képviselőházi ellenzékkel szemben 

tanúsított „passzív rezisztenciájáért” kárhoztatta. Esterházy felrótta a miniszterelnöknek, hogy 

nem lép fel a kormány akarata keresztülvitele érdekében a képviselőházi többségre támaszkodva 
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 Ha az ülésen jelen volt az alelnök, akkor Mailáth az interpelláció beterjesztésének idejére az elnöklést 

ideiglenesen neki adta át. FN 1875–1878. 2. köt. 1876. dec. 19. (68. ülés) 199. 
3513

 Gr. Esterházy János (1864–1905) örökös tag, 1896-tól haláláig a főrendiház jegyzője volt, gazdasági és 

politikai témájú cikkeket publikált, emellett genealógiával is foglalkozott. Ogy. almanach 1905–1910., i. m. 87. 
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„erőszakos, de törvényes úton” (a képviselőházi házszabályok megváltoztatásával) az obstrukció 

ellen.3514 

A politikai pályáját a Nemzeti Pártban kezdő, 1901-ben a Szabadelvű Pártban, majd a Nemzeti 

Munkapártban folytató gr. Żeleński Róbert 1908 végén és 1918 elején, tehát ellenzéki 

időszakában nyújtott be interpellációt. Az interpellációk benyújtásában politikai pozíciója mellett 

fontos szerepet játszott személyes érintettsége is. Első alkalommal az aradi-nagykikindai 

vasútvonal, amelynek egyik alapítója volt, tárgyában interpellált. 1918-ban az időszaki 

mezőgazdasági munkások ellátásához szükséges gabonakészletek rekvirálás alóli mentességéről 

kérdezte a kormányt, amely kérdés mint nagybirtokost és az OMGE egyik vezetőjét szintén 

közelről érintette.3515 

Mint már az eddigiekből kitűnik, az interpellációk tárgyai igen változatosak voltak. Kezdetben a 

gazdasági, közlekedésügyi, igazságügyi, közegészségügyi szakkérdések domináltak. Az 1892–

1896. évi országgyűlés végétől, a dualizmus válságának elmélyülésével párhuzamosan a 

főrendiházi interpellációk témái között új kérdések jelentek meg: az országgyűlés feloszlatása, a 

képviselőválasztási visszaélések, a képviselőházi obstrukció kezelése, a választójogi reform. 

Látható, hogy a főrendek interpellációi a kormányok képviselőházi tevékenységét is érintették, 

azon a főrendiházban számos esetben elhangzó elv ellenére, hogy a törvényhozás másik házában 

történtek nem képezhetik főrendiházi tárgyalás tárgyát. Mint említettük, az 1910-es években 

megsokasodtak a kormányokat, azok politikai lépéseit élesen támadó interpellációk 

(Désy−Lukács-ügy, parlamenti őrség, a románokkal kapcsolatos nemzetiségi politika), és 

megjelent a személyeskedés is (a Tisza István egyik becsületbeli ügyében kiküldött 

becsületbíróság összetétele). A háború elhúzódásának, a hadi helyzet kedvezőtlen fordulatának 

folyományaként 1916-tól megjelent a hadifoglyok helyzete, a hadiárvák ellátása és a 

közélelmezés problémái az interpellációs témák között. 

 Megfigyelhető-e összefüggés az interpelláció témája és aközött, hogy benyújtója milyen 

jogon foglalt helyet a főrendiházban? A római katolikus püspökök és a protestáns világi vezetők 

főrendiházi tevékenységének tartalmában a nyilvános üléseken elhangzó felszólalásaik 

tartalmában megfigyelhető különbség az interpellációk tartalmában is jelentkezett. A püspökök 

(Haynald Lajos, Ipolyi Arnold, Mailáth Gusztáv) a katolikus vallásalap ügyével, illetve a 

háborútól sújtott Erdélyben működő lelkészek, tanárok fizetésével kapcsolatos pénzügyi, továbbá 

karitatív (erdélyi menekültek ellátása) tárgyú interpellációkat terjesztettek be. Prónay Dezső 

örökös tag és evangélikus egyetemes felügyelő ezzel szemben pártpolitikai kérdésben (Lukács 

László miniszterelnök korrupciós botránya) interpellált. Zsigmondy Jenő (1849–1928) bányai 

evangélikus egyházkerület felügyelő nem felekezeti ügyekkel kapcsolatos, de nem is politikai 

kérdésben, hanem a vasúti forgalomban tapasztalható anomáliák miatt nyújtott be 

interpellációt.3516 A főispánok interpellációi részben a megyéjüket érintő kérdésekre vonatkoztak. 

Így Rónay Móric (1813–1890), Torontál megye főispánja a kikindai–pancsovai vasút ügyében 

interpellált, gr. Andrássy Manó (1821–1891) Gömör megyei főispán a gömöri iparvasutak 

kölcsöne tárgyában. Ez utóbbi kérdés azonban magánemberként is érintette, hiszen a 

„vasgrófként” emlegetett mágnás az említett vasútvonal fejlesztésben vállalkozásai révén érdekelt 

volt.3517 A többi három főispán működési területe és interpellációja között nem fedezhető fel 

hasonló összefüggés. Az élethossziglan kinevezett tagok interpellációi lehetőséget adtak a 

kormánynak egy-egy kérdés tisztázására. Hunfalvy Pál interpellációja 1886-ban alkalmat kínált 

Tisza Kálmán miniszterelnöknek arra, hogy megcáfolhassa azokat a romániai híreket, melyek 
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szerint léteznek olyan államközi szerződések, amelyek jogot adnak Romániának a magyarországi 

nemzetiségi ügyekbe avatkozásra.3518 Molnár Viktor a parlamenti őrség delegációbeli 

alkalmazását firtató 1913. évi interpellációja kényes kérdést érintett, ám valójában a kormány 

érdekét szolgálta, mert alkalmat nyújtott Tisza István miniszterelnöknek arra, hogy a 

főrendiházban kifejtse a kormány álláspontját.3519 „Megrendelt”, vagy legalábbis a kormány 

politikai érdekeit szolgáló interpellációt esetenként a kormánypárti örökös tagok is 

előterjesztettek. Legalábbis a Pesti Hírlap gr. Andrássy Gyulának az 1886. január 25-i ülésen 

Bulgária és Kelet-Rumélia tervezett perszonáluniójával kapcsolatban Tisza Kálmán 

miniszterelnökhöz intézett interpellációjáról feltételezte, hogy az „nem lenne a beavatottak szerint 

egyéb Andrássy−Tisza akciójánál Kálnoky ellen [, ti. a külügyminiszter perszonáluniós terve 

ellenében]”. Tisza a feltett kérdésre konkrét választ nem adott, de körülírt formában jelezte, hogy 

Andrássy kérdése és az abban megfogalmazott aggály jogos. Az esetről tárcát író Mikszáth 

Kálmán kifogásolta, hogy a főrendiház (amelynek tagjai közül kivált a kinevezett tagok voltak 

nagy számban jelen az ülésen) megelégedett a miniszterelnök semmitmondó válaszával, és ezt a 

magatartást a magyar országgyűlés rangjához méltatlannak tartotta.3520 A horvát szábor 

főrendiházi küldöttei közül a korszakban mindössze ketten interpelláltak, mindketten a 

horvátországi vasút kérdésében kértek felvilágosítást.3521 

 A főrendiházi házszabály a miniszternek lehetőséget adott arra, hogy az interpellációra 

azonnal vagy később reagáljon (válaszoljon vagy megtagadja a felvilágosítást). A főrendiházban a 

képviselőházzal ellentétben nem volt kikötve záros határidő a miniszteri nyilatkozatra. Az 1885 

előtti időszakban néhány esetben sor került a válasz megsürgetésére, több esetben viszont az akár 

teljesen el is maradt. Erre példát 1885 után csak elvétve találunk, 1910-től pedig az érintett 

kormánytag jellemzően közvetlenül az interpelláció elhangzása után válaszolt. A főrendiházban, a 

képviselőházhoz hasonlóan a miniszter nyilatkozatára csak az interpelláló reagálhatott (más nem 

szólhatott hozzá).3522 Ezt követően a ház határozott arról, hogy a miniszteri választ tudomásul 

veszi-e, vagy tárgyalás végett napirendre tűzi.3523 Az interpelláló válaszának tehát politikai 

konzekvenciája nem volt, mégis szokássá vált, hogy az interpelláló nyilatkozott arról, hogy 

tudomásul veszi-e, elfogadja-e a miniszter válaszát vagy sem. Hogy ennek formális jelentősége 

volt, azt jól mutatja az alábbi eset. Miután 1881 májusában gr. Zichy Nándor nem fogadta el a 

miniszterelnök válaszát a vagyon- és végrendelkezési jog, a hitbizomány szabályozása és a 

főrendiház szervezése tárgyában hozzá intézett interpellációjára, Mailáth házelnök kijelentette, 

hogy a miniszterelnök válasza a „tájékozást kétségkívül meg is adta, s ennélfogva úgy hiszem, a 

méltóságos főrendek a választ tudomásul veszik; Zichy Nándor gr. úrnak pedig mindig 

szabadságában fog állani akár indítvány, akár határozati javaslat alakjában egyikét vagy másikat 

azon kérdéseknek, melyeket az imént megpendített, a méltóságos főrendek elhatározása alá 
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 FN 1884–1887. 2. köt. 1886. márc. 8. ([az 1885:7. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 25. ülés) 93–94. 
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 FN 1910–1918. 3. köt. 1913. nov. 29. (50. ülés) 87. 
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bocsátani. (Helyeslés.)” 3524 Az interpellálók azonban az utolsó ciklusig többnyire elfogadták a 

választ. Az 1910–1918 között benyújtott kéttucat interpelláció mintegy felénél elégedetlen volt a 

válasszal az interpelláló (ebben Hadik János járt elöl), a főrendiház többsége azonban ezen 

interpellációknál is minden esetben elfogadta a miniszteri választ. Név szerinti szavazással történt 

a döntés 1913 márciusában a Lukács László miniszterelnökkel szembeni korrupciós vádakkal 

kapcsolatos két interpellációról, majd 1914 februárjában a román nemzetiségi politikusokkal 

történt tárgyalások eredménye iránt érdeklődő, valamint a parlamenti őrségnek a közösügyi 

bizottságban való alkalmazása jogszerűségét firtató interpellációról. A szavazásokon a jelenlévő 

mintegy 130 főrendiházi tag több mint 70%-a az interpellációra adott válasz elfogadására 

szavazott, ami jelzi a Hadik-féle főrendiházi ellenzék támogatásának korlátozottságát. A mintegy 

180 örökös tag közül 64–65 vett részt ezeken a szavazásokon, s ezeknek csaknem kétharmada, 

illetve több mint fele elfogadta a miniszteri választ. Az élethossziglan kinevezett tagok nagyjából 

fele szavazott, ennél is magasabb arányú volt a protestáns egyházi vezetők és a főbírók részvételi 

aránya, mindhárom csoport tagjai egy-egy kivételtől eltekintve igennel szavaztak a válasz 

elfogadására, ahogy az 1913-ban alacsony, 1914-ben magasabb arányban jelenlevő katolikus és 

ortodox főpapok is.3525 A dualizmus időszakában egyetlen esetet találtunk arra, hogy nemcsak az 

interpelláló, hanem a főrendiház többsége sem fogadta el a választ. 1896. szeptember 30-án br. 

Vécsey József Perczel Dezső belügyminisztertől azt kérdezte, hogy összeegyeztethetőnek véli-e a 

kormány a hadsereg alkalmazását a választás szabadságával, továbbá tervez-e intézkedést a 

választói névjegyzék összeállítása során felmerült panaszok kezelésére és a választói jog 

gyakorolhatásának biztosítására. A belügyminiszter múltbeli esetekre hivatkozva azt hangoztatta, 

hogy a választások lebonyolításának biztosításához szükség lehet a hadsereg alkalmazására, ennek 

mérlegelése a választási elnök feladata és felelőssége. Kijelentette, hogy rendelkezésre áll a 

panaszok (utólagos) kezelésének törvényes útja, e tárgyban rendelet kiadását nem tervezi, csupán 

törvénymódosítás útján kívánja hatékonyabbá tenni a Királyi Kúriára eljárását. Miután Perczel 

válaszát sem az interpelláló, sem a ház nem vette tudomásul, Vécsey kérésére az elnöklő br. Vay 

Béla alelnök az interpelláció tárgyalását a következő ülés napirendjére tűzte ki.3526 A korabeli 

felfogás az interpellációra adott miniszteri válasznak a többség által tudomásul nem vételét az 

illető miniszter elleni bizalmatlanság-nyilvánításnak tekintette.3527 Az említett főrendiházi esetnek 

azonban nem lett semmilyen politikai következménye. A következő ülésen ugyanis felolvasásra 

került a miniszterelnöknek az országgyűlés feloszlatásáról szóló átirata, majd az elnöklő gr. 

Károlyi Tibor alelnök rövid úton berekesztette az ülést, az interpelláció tárgyalásra nem került 

sor.3528 
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23. A főrendiház kormányzati válság idején − az 1905–1906. évi politikai válság és a 

főrendiház3529 

 

Br. Fejérváry Géza kabinetje 1905. június 21-én mutatkozott be a képviselő-, majd a 

főrendiházban. Fejérváry a kormányprogram ismertetését követően a királyi felhatalmazással élve 

azonnal el akarta napoltatni az ülést szeptember 15-ig. Ennek bekövetkezte előtt azonban a 

képviselőház többsége a Kossuth Ferenc által benyújtott indítvány nyomán a kormánnyal 

szembeni bizalmatlansági határozatot fogadott el, tiltakozott az országgyűlés alkotmánysértő 

elnapolása ellen, és felszólította a törvényhatóságokat alkotmányvédő feladatuk teljesítésére. A 

határozati javaslat azzal a másik javaslattal szemben nyert többséget, amelyet Tisza István 

nyújtott be. Ennek szövege hasonlított a Szövetkezett Ellenzék indítványáéhoz, de indoklásában a 

király megegyezési készségét méltatta, és hangsúlyozta, hogy a Szabadelvű Párt tulajdonképpen 

nem helyesli, hogy „a királynak ilyen kezdeményezésével szemben mindjárt a parlamentárizmus 

legélesebb harci fegyverét veszik elő” a képviselőházban.3530  

 A képviselőház ülése után került sor a főrendiházéra, ahol Fejérvárynak a kormány 

programját ismertető beszédét követően gr. Dessewffy Aurél bizalmatlanság kimondását 

indítványozta a kormánnyal szemben. A határozati javaslat indoklásának kiindulópontja az volt, 

hogy a törvényhozáson belül mérséklő és kiegyenlítő hivatással rendelkező főrendiháznak állást 

kell foglalni a fennálló válságos helyzetben, mivel az új kormány nem nyújt alapot arra a 

reményre, hogy „az országgyűlés és kormány között már hosszabb idő óta fennálló ellentét 

megszűnik és helyreáll a törvényhozás és kormány között a kölcsönösség és összhangzás, mely a 

valódi alkotmányosság alapja”. Dessewffy a politikai válság kialakulásért az előző (szabadelvű 

párti) kormányokat okolta, azzal vádolta őket, hogy az Ausztriával való kapcsolatokban politikai 

téren nem juttatták érvényre megfelelő módon a paritást, a gazdasági kiegyezésekben pedig 

„mindenkor a rövidebbet húztuk, a legutóbb majd két év óta nem perfectionált kiegyezés a 

bizonytalanságot és a bizalmatlanságot mondhatni állandósította”. 3531  

 A határozati javaslat szövegét előző éjjel a Nemzeti Kaszinóban tartott tanácskozáson 

fogalmazta meg a főrendek egy csoportja. A határozat megfogalmazói nagyrészt megegyeztek az 

1905. június 7-én gr. Széchényi Imre palotájába tartott ellenzéki főrendi értekezleten 

résztvevőivel. A Pesti Hírlap szerint nem nagyon bíztak a határozati javaslat megszavazásában „a 

kinevezett főrendek miatt, valamint az udvarhoz közelállók és lekötelezettek miatt”. 3532 Előzetes 

várakozásukkal ellentétben azonban ellenakcióra nem került sor, csak br. Podmaniczky Géza 

szólalt fel, húsz főrendiházi tag pedig a szavazás előtt távozott.3533 Br. Podmaniczky Géza (gr. 

Tisza István nagybátyja) összekeverte (összemosta) a kormány jogi felelősségre vonását és a 

politikai bizalmatlanság kinyilvánítását, amennyiben az 1848. évi törvényekre hivatkozva 

kétségbe vonta a főrendiház jogát arra, hogy bizalmatlanságot szavazzon meg, hiszen „[n]em 

lehetséges az, […] hogy aki a vádló, az egyszersmind bíró is legyen”.3534  

 Dessewffy javaslata mellett szólalt fel gr. Esterházy János és br. Prónay Dezső. Esterházy 

Fejérváry miniszterelnöki tevékenységét az „obstruktorokéhoz” hasonlította (az alkotmányosság 

formáit felhasználva akasztják meg a többség érvényesülését és teszik lehetetlenné a rendes 

törvényhozási munkát), és kijelentette, hogy „sem mint magyar ember, úgy sem mint dynasticus 
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ember” nincs bizalommal Fejérváry miniszterelnökségével szemben, mert az a hazának és a 

dinasztiának is nagy kárt okoz, mivel az alkotmányosság alapjainak megingatása meggyöngíti a 

nép ragaszkodását az uralkodóházhoz.3535 Prónay Dezső azzal érvelt a főrendiház joga mellett, 

hogy „a parlamentáris rendszer, az alkotmányjog elmélete szerint, de nem positiv törvény szerint, 

nem tartja megfelelőnek, hogy a főrendiház bizalmi vagy bizalmatlansági nyilatkozatokban 

fejezze ki elhatározását a kormánnyal szemben”, azonban Magyarországon bár alkotmányosság 

(„még”) létezik, „a parlamentarismusnak megvalósítása azonban csak törekvés”. Eszerint a 

parlamentarizmus keretei között a képviselőház által ellátott feladatokban (mint amilyen a 

kormány politikai ellenőrzése, illetve felelősségre vonása) a sajátos hazai körülmények miatt a 

főrendiháznak is részt kell vennie. Beszédében felidézte a főrendiház 1861. évi eljárását. 

Emlékeztetett rá, hogy akkor a képviselőház és a főrendiház azonos szellemben lépett fel, és a 

főrendek az országgyűlés küszöbön álló elnapolásáról értesülvén „kellő időben jegyzőkönyvükbe 

tudták iktatni és meg tudták őrizni az utódok számára azt, hogy a képviselők és főrendek 

tiltakoznak minden kísérlet ellen, mely az alkotmányossággal szemben történnék hazánkban”. 

Prónay azt hangoztatta, hogy „jogunk van óvást emelni és a kegyelmes királyi leirat felolvasása 

után hozhatunk, ha akarunk, határozatokat, mert 186 l-ben is hoztunk”, de erre vonatkozó 

indítványt mégsem nyújtott be, mert nem remélte, hogy tagtársai támogatják.3536 

Hegedüs Sándor dunántúli református egyházkerületi főgondnok, korábban harminc éven 

át szabadelvű párti országgyűlési képviselő, 1899-től 1902-ig a Széll-kormány kereskedelemügyi 

minisztere kijelentette, hogy akkor támogatja a Dessewffy-féle határozati javaslatot, ha az a 

bizalmatlanság kinyilvánítására korlátozódik, és kihagyják belőle a paritás kérdésére és a korábbi 

gazdasági kiegyezések bírálatára vonatkozó részt. Hozzátette, hogy a főrendiház bizalmatlansági 

állásfoglalását nem úgy értelmezi, hogy azzal „a főrendiház magának vindicálja a parlament jogát 

a kormánybuktatásra és kormányalakításra nézve”.3537 

Miután Dessewffy a határozati javaslat szövegéből kész volt elhagyni a korábbi 

kormányok működését bíráló részt, az indítványt a (kis létszámban) jelenlevő főrendek nagy 

többsége, 54:19-es arányban megszavazta.3538 Gr. Csáky Albin főrendiházi elnök Ferenc József 

kabinetirodája munkatársának, Daruváry Gézának írt levelében a főrendek állásfoglalásához azt a 

megjegyzést fűzte, hogy tagságnak az új kormánnyal szembeni „addig csaknem lojális” hangulata 

annak hatására változott meg, hogy a képviselőházi Szabadelvű Párt június 20-i pártértekezletén 

kihátrált a Fejérváry-kormány mögül.3539 A név szerinti szavazás alapján megállapítható, hogy 

több a Szabadelvű Párttal rokonszenvező, korábban a párthoz kötődő főrend megszavazta a 

bizalmatlansági indítványt (közülük ketten − Chorin Ferenc és Hatvany-Deutsch Sándor – 

előzetesen az ellenzéki értekezleten is részt vettek), viszont a ház néhány Tisza Istvánhoz 

közelálló tagja nem.3540 Fejérváry később szintén úgy látta, hogy a Szabadelvű Párt magatartása 

nagy befolyással volt a főrendiház tagjainak szavazatára.3541 E kijelentése kétféleképpen is 
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értelmezhető: vagy úgy, hogy a Szabadelvű Párt főrendiházi híveinek szembefordulása a 

kormánnyal vezetett a javaslat megszavazásához, vagy úgy, miszerint a szabadelvű pártiaknak 

volt köszönhető, hogy a határozat a kormányt ugyan bírálta, de koalíciót nem népszerűsítette.  

Csáky házelnök a főrendiház június 21-i határozatát úgy értékelte, hogy az „kizárólag a 

kormány inparlamentáris volta ellen irányul, és mint a korona és a képviselőház közötti ellentéttel 

nem foglalkozó, nagyobb jelentőséggel nem is bírhat”, biztos volt azonban abban, hogy azt a 

koalíció a maga érdekében igyekszik majd kihasználni.3542 Fejérváry Géza a kormánya 

lemondását bejelentő, az uralkodótól felmentését kérő 1905. június 22-i előterjesztésében a 

főrendiházi határozatnak szintén annak közvetett hatása miatt tulajdonított jelentőséget. 

Leszögezte, hogy „a főrendiházban hozott bizalmatlansági határozatnak kormánybuktató célja és 

jelentősége nincs”, viszont „az országos közvéleménynek a kormánnyal szemben való alakulására 

jelentékeny befolyással lehet”.3543 

Miután a Fejérváry-kabinet lemondását az uralkodó nem fogadta el, a miniszterelnök az 

országgyűlés sorozatos elnapolásával (amelynek formális indoka a „kibontakozáshoz” szükséges 

nyugalom biztosítása volt) igyekezett kikapcsolni az ellenzéket a politikai életből. Fejérváry 

érdeklődésének homlokterébe 1905 augusztusában került a főrendiház. Ekkor sem törvényhozási 

tényezőként, hanem bírói fórumként tekintette veszélyforrásnak. Felmerült ugyanis, hogy a 

képviselőház szeptember 15-i ülésén a darabontkormány jogi felelősségre vonását 

kezdeményezi.3544 Az 1848:3. tc. 33−34. § értelmében pedig a kormánytagok vád alá helyezését a 

képviselőház rendelhette el, ám az ítélkezés egy a főrendiház által, saját tagjaiból választott 

bíróság feladata volt. A miniszterelnök ezért megelőző intézkedéseket tett. Amint arról az 

uralkodót augusztus végén informálta, néhány zászlósúrra és a katolikus főpapokra támaszkodva 

kívánta elérni, hogy a bíróság megfelelő összetételű legyen.3545 Fejérváry súlyt helyezett arra, 

hogy az udvarhoz közelálló személyek is jelen legyenek a következő ülésen: egyrészt a 

szavazatszám biztosítására, másrészt, nehogy úgy tűnjön, hogy az udvari körök is a kormány ellen 

vannak.3546 Ebben az uralkodó is segédkezet nyújtott neki, amennyiben a királyi kabinetiroda 

útján felkérte gr. Festetics Tasziló főudvarmestert (és talán más főrendeket is), hogy „egy 

ellenagitatiot haladéktalanul megindítani méltóztassék a végből, hogy a képviselőháznak […] 

esetleges határozata a főrendiházban elvettessék”.3547 

Fejérváry Tisza Istvánt is megkereste, hogy a szabadelvű főrendek „állásfoglalását 

irányítsa”.3548 Fejérváry hangsúlyozta: itt nem róla vagy a kormányról van szó, hanem a korona 

tekintélyéről. Végül ügyesen taktikázott, s így a képviselőházban a vád alá helyezésre nem került 

sor. 

Az 1905. szeptember 23-i „öt perces audiencián” a koalíció vezetőinek csalódnia kellett 

Ferenc József kompromisszumkészségét illetően. Az október 10-i képviselőházi ülést megelőzően 

a vezérlőbizottságban Justh Gyula és gr. Apponyi Albert javasolták, hogy álljanak ellent egy 

újabb elnapolási leiratnak, és szükség esetén a ház tanácskozásait helyezzék át egy másik 

                                                           
3542

 Gr. Csáky Albin levele Daruváry Gézának. [Bp.] 1905. jún. 24. Idézi: Dolmányos I.: A koalíció 1905−06-

ban, i. m. 55. 
3543

 MOL K 26 III-2682 (alapszám: 182), 650. cs. 
3544

 A koalíció vezérlőbizottságának megbízásából Polónyi Géza elkészítette a vádiratot, és szeptember 14-én 

bejegyezte a képviselőház indítványkönyvébe. A kormány vád alá helyezése. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) 

szept. 15. (255. sz.) 5−6.; Lányi B.: A Fejérváry-kormány, i. m. 66−68. 
3545

 Daruváry Géza[?] feljegyzése Fejérváry augusztus 23-i felségelőterjesztéséről. MOL I 35 1. d. 2. t. 
3546

 Br. Fejérváry Géza levele Daruváry Gézának. Wien, 1905. szept. 12., br. Fejérváry Géza levele Daruváry 

Gézának. Budapest, 1905. szept. 14. MOL I 35 1. d. 2. t. 
3547

 Gr. König Károly osztályfőnök levele Festetics Taszilónak. Bécs, 1905. aug. 12. MOL P 253. 1. d. 2. t. 
3548

 Br. Fejérváry Géza levele Tisza Istvánhoz. [H. n.], [1905.] szept. 4. Közli: Horánszky L.: Tisza István 1. köt. 

i. m. 580. 



682 

városba.3549 A képviselők azonban végül megelégedtek egy ünnepélyes óvással a folyamatos 

elnapolás ellen, fenntartásukat hangoztatták a leirat érvényességével kapcsolatban és 

egyetértésükről biztosították a kormánnyal szembenálló törvényhatóságokat 3550 A főrendiház 

október 10-i ülésre készülve a koalícióval rokonszenvező főrendek határozati javaslatot 

fogalmaztak meg, amelyben tiltakoztak a főrendiház közvetítő feladatát gátló sorozatos elnapolás 

és a kormányzati rendszer ellen.3551 Ezzel szemben az ülés napján a gr. Csekonics Endre lakásán 

összegyűlt főrendek – nagyrészt azok, akiket Fejérváry augusztusban a kormány melletti 

agitációra kiszemelt – elhatározták, hogy ellenindítványt nyújtanak be.3552 Ez csak sajnálkozását 

fejezte ki az elnapolás felett, a kormányt nem bélyegezte alkotmánysértőnek, és a főrendek 

uralkodóba vetett bizalmát hangsúlyozta. Az október 10-i ülés szokatlanul hosszúra, több mint 

három órásra nyúlt. Az ellenzékiek vitték a szót, Csáky elnöki működését bíráló megjegyzések is 

elhangzottak.3553 Ám az ellenzéki javaslatot 50:42 arányban leszavazta a ház, helyette a Beöthy 

Zsolt kinevezett tag által benyújtott ellenindítvány nyert többséget. Az ellenzéki határozat 

leszavazása elsősorban az olyan országzászlósok, hercegek, grófok, bárók és kinevezett tagok 

szavazatának volt köszönhető, akik az előző ülésen, a bizalmatlansági szavazáson még nem vettek 

részt. A tiltakozásra nemmel szavazók sorában emellett voltak olyan főrendek is, akik júniusban 

még a bizalmatlansági indítványra szavaztak. Ők elsősorban a bárók és az élethossziglan 

kinevezett tagok közül kerültek ki, és többségük a Szabadelvű Párt híveként volt ismert, pl. gr. 

Széchényi Sándor, aki ekkor már a főrendiház alelnöke volt, br. Forster Gyula, br. Harkányi 

Frigyes és Károly örökös tagok, Beöthy Zsolt, Kautz Gyula, Lánczy Leó élethossziglan kinevezett 

tagok, valamint Hegedűs Sándor református főgondnok.3554  

Az általános választójog kormányprogramba való 1905. októberi felvétele Tiszát végleg a 

darabontkormány ellen fordította. 3555 Az addig lojális főrendek is válaszúthoz érkeztek, mert, 

ahogy a Pesti Hírlap fogalmazott: „A főrendiház már alkotásánál fogva ellenzője az általános 

titkos választójognak. […] Azonban a főrendiház egyúttal királypárti, s most a király akarja […] 

megadni az általános titkos választójogot.”3556 Ehhez járult, hogy a december 19-én várható újabb 

elnapolás már jogilag is támadható volt. Az 1867:10. tc. az országgyűlés költségvetés elfogadása 

előtti elnapolását ahhoz kötötte, hogy az új összehívás után legyen elég idő a következő évi büdzsé 

megtárgyalására.3557 A december 19-i ülés előtt három főrendi csoport külön, majd együtt is 

tanácskozott a várható elnapolásról. Az egyik csoport br. Prónay Dezső vezetésével erős 

tiltakozást akart az elnapolás ellen, Csekonicsék enyhébbet, míg Csáky Albin csoportja a kettőt 

                                                           
3549

 Fejérváry jelentése Ferenc Józsefnek a helyzetről. Budapest am 7. October 1905. MOL I 35 1. d. 2. t. 
3550

 A leirat ellenjegyzését ugyanis egy politikai felelősség alatt már nem álló, lemondott (ügyvivő kabinetként 

funkcionáló) kormány eszközölte ki. 
3551

 [Cím nélkül]. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) okt. 10. (280. sz.) 3.; A főrendek az elnapolás ellen. Pesti 

Napló 1905. (27. évf.) okt. 10. (9649. sz.) 4. 

A Pester Lloyd szerint a gr. Dessewffy Aurél lakásán tartott értekezleten negyven főrendiházi tag vett részt 

(Konferenz von Magnatenhausmitgliedern. Pester Lloyd 1905. (52. évf.) okt. 10. (252. sz.) 3.) Ez a szám 

eltúlzottnak tűnik. 
3552

 [Cím nélkül]. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) okt. 11. (281. sz.) 3. 
3553

 A döntő lökést ehhez az adta, hogy Csáky magánkörben, majd egyesek sejtése szerint az uralkodó előtt is az 

általános választójog bevezetését elvben el nem utasító nyilatkozatot tett. [Cím nélkül]. Budapesti Hírlap 1905. 

(25. évf.) szept. 30. (270. sz.) 2.; Br. Fejérváry Géza jelentése Ferenc Józsefnek a helyzetről. Budapest am 7. 

October 1905. MOL I 35 1. d. 2. t. 
3554

 FN 1905–1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 68. 
3555

 Gratz G.: A dualizmus kora. 2. köt., i. m. 101.; Vermes G.: Tisza István, i. m. 135. 
3556

 A válság. Pesti Hírlap 1905. (27. évf.) dec. 9. (9709. sz.) 2─3. 
3557

 1905. január 1-jétől pénzügyi ex lex állapotában volt az ország, nem hogy a következő, de az az évi 

költségvetési törvény sem került elfogadásra. 

„Indemnitás” szócikk. In: M. jogi lex. 4. köt., i. m. 333–334.; Kozári M.: A dualista rendszer, i. m. 93. 



683 

össze akarta egyeztetni. 3558 Ez akként sikerült, hogy gr. Mailáth József javaslatára a főrendiház 

vita nélküli, egyhangú határozattal mérsékelt tiltakozás mellett vette tudomásul a törvényellenes 

elnapolást. A határozati javaslatot gr. Hadik-Barkóczy Endre és Chorin Ferenc fogalmazta meg. 

Az alkotmánypárti Hadik-Barkóczy és a korábban szabadelvű párti képviselő, de egyénileg az 

önálló vámterület gondolatával is rokonszenvező Chorin már addig is következetesen a Fejérváry-

kormány ellen szavaztak a főrendiházban. 3559 Mailáth József viszont tudatosan távol tartotta 

magát a pártokhoz kötődő politizálástól, feltehetően ezért kérték éppen őt fel a javaslat 

beterjesztésére.3560  

 December végére „nyilvánvalóvá vált, hogy a képviselőházzal akkori összetételében 

boldogulni semmi tekintetben sem lehet”, a kormánypárt megszervezésére irányuló próbálkozások 

is kudarcot vallottak, a törvényhatóságok jelentős része pedig a képviselőház felhívásnak 

megfelelően folytatta az ellenállást. 3561 Mint arra a Fejérváry-kormány igazságügy-minisztere 

később rámutatott, a kormányt az országgyűlés feloszlatása ösztönözték egyéb tényezők is: el 

kívánta venni a koalíciótól egyik agitációs eszközét, véget akart vetni annak, hogy „az állami 

kormányzat menetét gátló, a törvényes rendet felforgató cselekvények a képviselői immunitás 

mögé rejtőzzenek”. „[F]igyelemmel kellett lenni ezenkívül arra is, hogy március 1-jén okvetlenül 

életbe kell léptetni a külkereskedelmi szerződéseket és az új vámtarifát” – „a közfelfogás és a 

jogelmélet szerint” szükségrendeleti joggal ezt akkor tehette meg a kormány, ha a parlament nincs 

együtt, a Fejérváry-kormány a szükségrendeleth utólagos jóváhagyását viszont „csak a változott 

körülmények között egybehívandó országgyűléstől” remélhette.3562 1905−1906 fordulóján 

Fejérváry végül az országgyűlés feloszlatása mellett döntött, melyet gyorsan és akadálymentesen 

kívánt keresztülvinni.3563 Ezt szolgálhatta, hogy 1906. február 19-ére a főrendiházat az elnök, 

szokatlan módon, a képviselőházzal azonos időpontra hívta össze. Az ellenzéki sajtó a közjogi 

forma megsértésének nyilvánította, hogy a főrendiház nem a képviselőház útján fogja megkapni a 

királyi leiratokat.3564 Mint ismeretes, a parlamentet karhatalom szállta meg, de bevetésére végül 

nem volt szükség. A képviselőház egyhangúlag tiltakozó ülése már véget ért, amikor a királyi 

biztos megbízottja behatolt a tanácskozóterembe, hogy felolvassa a feloszlató leiratot. A főrendek 

szintén egyhangúlag fogadták el azt a határozatot, amely óvást és tiltakozást tartalmazott a 

törvényhozás jogkörének kormányzati kisajátítása ellen, a kormány esetleges abszolutisztikus 

törekvései miatt, 3565 de óvás mellett tudomásul vették a feloszlatást.3566 Gr. Dessewffy Aurél 

megkísérelt egy a királyi biztos kinevezése elleni tiltakozást is megszavaztatni, és – a 

képviselőházi hírek hatására – elérni, hogy a főrendiházban se kerüljenek felolvasásra a leiratok. 

Csáky házelnök azonban elébe vágott a próbálkozásnak: felolvastatta a királyi leiratokat, majd a 

tárgyalásokat befejezettnek nyilvánította. 3567 
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ülése. Pesti Hírlap 1906. (28. évf.) febr. 20. (9779. sz.) 4─5. 
3567

 FN 1905─1906. 1. köt. 1906. febr. 19. (10. ülés) 77─78. 
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Csoportok, törésvonalak a főrendiházon belül 1905−1906-ban 

A főrendiházi politikai csoportok meghatározását nehezíti, hogy az álláspontok kialakítása, 

támogatók szervezése bizalmas konferenciákon történt, melyekről a sajtó csak szűkszavúan 

számolt be. A ház nyilvános ülésein kevéssé került sor álláspont-ütköztetésre. További nehézséget 

jelent, hogy csak a június 21-i és október 10-i üléseken került sor név szerinti szavazásra. 

Megállapítható, hogy a főrendek mintegy kétharmada távol maradt az ülésekről (az 

egyházpolitikai vitákon az 1905–1906-ban megjelentek kétszerese is jelen volt). Az azonban a 

rendelkezésre álló adatokból is megállapítható, hogy 1905-ben a főrendi csoportok nem teljesen a 

képviselőházi pártok tükörképeként szerveződtek. A felsőház aktivizálódását, láttuk, egy az 

ellenzéket támogató csoport kezdeményezte, ők voltak azok, akik újra és újra ösztönözték a házat: 

ne pusztán tudomásul vegye az elnapolásokat. Vezetőik, br. Prónay Dezső és gr. Dessewffy Aurél 

1905 előtt is az aktívabb és ellenzéki főrendiházi tagok közé tartoztak. Rajtuk kívül a kinevezett 

tagok köréből Rákosi Jenőt és Chorin Ferencet kell megemlíteni. A csoport magja, amely az 

értekezleteken és feltehetően az agitációban is részt vett, mintegy húsz fő volt, és valószínű, hogy 

csoport teljes létszáma sem haladta meg a negyvenet,3568 vagyis – a képviselőháztól eltérően – 

nem rendelkeztek többséggel.3569 Szemben állt velük az udvari, hiperlojális, és így a parlamenten 

kívüli kormányt is támogató csoport, élén gr. Csekonics Endre főasztalnokmesterrel.3570 Az ő 

értekezleteiken tíz főrend vett részt, a csoport összlétszáma ennek kétszerese lehetett. A kormány 

legkitartóbb támaszai Csekonicson és néhány más országzászlóson kívül gr. Teleki József, br. 

Podmaniczky Géza örökös tagok, valamint Burchard-Bélaváry Konrád, br. Üchtritz Zsigmond és 

Beöthy Zsolt élethossziglan kinevezett tagok voltak. Üchtritz egyébként egyike volt annak a 

három személynek, akinek kinevezését Wekerle Sándor miniszterelnök a kötelező polgári 

házasságról szóló törvényjavaslat főrendiházi megszavazása érdekében vitte keresztül. A 

harmadik csoport a Szabadelvű Párt elvi irányvonalát követte, anélkül, hogy annak képviselőházi 

eljárását pontosan utánozta volna.3571 A Szabadelvű Párt tagjai a képviselőházban eleinte távol 

maradtak a szavazástól, majd decembertől a koalíció javaslatait támogatták. A főrendiházban 

viszont először az ellenzékkel, majd szeptembertől az udvari csoporttal alkottak akcióegységet. 

Fejérváry Tisza Istvánhoz írt szeptember eleji levele alapján önálló csoportnak tekinthetjük őket, 

akik a mérleg nyelvét képezték.3572 A nyilvánosság elé csak a decemberi ülés előtt léptek: a 

hiperlojális és koalíciós álláspontok közti közvetítőként fellépő, Csáky Albin vezette értekezlet 

feltehetően szabadelvű párti akció volt. Ez megakadályozta a képviselőházihoz hasonlóan 

radikális határozati javaslat beterjesztését, és előmozdította a főrendiház egységes állásfoglalását. 

                                                           
3568

 A következetesen az ellenzéki javaslatokra szavazók, és Prónay 1906. február 19-én tett kijelentése alapján. 

A főrendiház ülése. Pesti Hírlap 1906. (28. évf.) febr. 20. (9779. sz.) 4−5. 
3569

 A képviselőház és a főrendiház eltérő politikai erőviszonyait hangsúlyozta: [Cím nélkül]. Pester Lloyd 1905. 

(52. évf.) nov. 1. (271. sz.) 3. 
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 „Közismert tény, hogy Ferenc József legmegbecsültebb emberei közé tartozott”. Kornitzer B.: Apák és fiúk. 

1. köt., i. m. 115. 
3571

 A Szabadelvű Párttal rokonszenvező főrendek többsége júniusban a bizalmatlansági indítványt módosított 

formában ugyan, de megszavazta, míg Tiszáék a képviselőházban, ahol a szavazásra az elnapolás kihirdetése 

után került sor, a szokásjogra hivatkozva nem tették ezt meg. Októberben a Szabadelvű Pártkör nyilatkozatban 

ítélte el az elnapolást, a képviselőházi ülésen viszont ismét nem szavazott, csak hangot adott azon nézetének, 

hogy „a képviselőház ezen folytonos elnapolásaival folytatott kormányzati rendszert helytelennek és az 

alkotmány szellemébe ütközőnek tart[ja]” (gr. Tisza István beszéde. KN 1905−1906. 2. köt. 1905. okt. 10. [40. 

ülés] 18.). A főrendiházban viszont a Szabadelvű Párt hívei a mérsékelt, a kormány felelősségéről szót sem ejtő 

javaslat létrehozásában és megszavazásában játszottak szerepet. A javaslat megfogalmazója ugyanis Kautz 

Gyula élethossziglan kinevezett főrendiházi tag volt, aki az 1905. évi választásokon a Szabadelvű Párt 

elnökeként tevékenykedett. (Ogy. almanach 1905−1910., i. m. 162.) 
3572

 Az Újság is több csoport együttes győzelméről írt az októberi szavazás után: „A főrendiháznak is van már 

koalíciója, csakhogy itt a többség – a kisebbség.” A főrendek ülése. Az Újság 1905. (3. évf.) okt. 11. (283. sz.) 

7−8.  
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A csoport létszáma hozzávetőlegesen harminc-negyven fő lehetett. Fontos látni: sem a koalíciós, 

sem a szabadelvű csoport nem volt elégséges létszámú ahhoz, hogy a másik távolmaradása esetén 

határozatképes legyen a ház.3573 

 Más megközelítésben megállapítható, hogy 1905-ben a főrendiházban többnyire az örökös 

tagok kezdeményeztek. Kristóffy József, a Fejérváry-kormány belügyminisztere memoárjában 

úgy mutatta be ezt az időszakot (valószínűleg a Függetlenségi Pártba belépett Apponyi-csoportra 

és az Alkotmánypártra célozva), hogy „itt a magyar arisztokrácia harca foly[t] a magyar király 

ellen”. A főnemességet Kristóffy három csoportra osztotta: „Az első osztályú főurak, és pedig az 

Esterházy, a Festetich, a Batthyány-Strattman, Pálffy, Erdődy stb. családok félrevonulnak, sőt 

nem helyeslik az ellenállást. A másodosztályú arisztokrácia, ezek között az Andrássy, Batthyány, 

Dessewffy, Károlyi, Hadik-Barkóczy, Apponyi, Zichy stb. családok, néhány tiszteletreméltó 

kivétellel nemcsak támogatják, hanem egyenesen aktív részt vesznek a király alkotmányos 

fejedelmi jogai ellen indított küzdelemben. A harmadosztályú arisztokrácia, melynek zömét a 

protestáns főúri családok képezik, Tiszával tart, […] közömbösen nézi, mint ostromolja néhány 

elvakult mágnás család vezetése alatt az egész intelligens úri osztály a magyar állam egyetlen 

biztos alapját, a királyi hatalmat.”3574 Az egyes nemzetségek ilyetén besorolása főrendiházi 

viselkedésük alapján módosításra szorul. A kormányhű kategóriába sorolt Esterházyak hercegi 

ága ugyan a kormány mellett szavazott (hg. Esterházy Alajos testőrkapitány), de az öt Esterházy 

gróf következetesen ellenzéki volt. Ugyanígy ellentétes oldalon állt a Festeticsek hercegi és grófi 

ága. A Kristóffy által ellenzékinek nevezett Batthyány családnak egy kormánypárti tagja vett részt 

a főrendiház ülésein, miközben négy másik családtag valóban ellenzékiként ült a 

képviselőházban. Gr. Apponyi György az ellenzék, gr. Apponyi Sándor főkamarásmester viszont 

a kormány támogatóinak sorába tartozott. A reformátusok köréből a br. Vécseyek képviselője 

ellenzéki oldalon szavazott, a gr. Degenfeld-Schonburgok távol maradtak vagy ellenzékiek voltak, 

Telekieket azonban mindkét oldalon találunk. A főrendiházi ellenállásban (ahogy a Pest és 

Nógrád megyei alkotmányvédő mozgalomban is)3575 kiemelkedő szerepe volt a(z evangélikus) br. 

Prónay és a (katolikus) gr. Mailáth családoknak, amelyeket Kristóffy meg sem említ. Másrészt a 

főrendiházi reform után örökös tagsági jogot nyert családok magatartása összességében nem 

különbözött a régi arisztokráciáétól. Közöttük is egyként találunk a darabontkormánnyal 

következetesen szembefordulókat (gr. Mailáth és Vigyázó, br. Baich), csak kezdetben ellenzékiekt 

(br. Forster, Harkányi) és végig kormánypártiakat (br. Csávossy) is. Az „újgrófok” és „újbárók”, 

akik rangjukat, tagságukat politikai megbízhatóságukért, szabadelvű párti vagy kormányzati 

szolgálataikért nyerték, tehát most nem feltétlenül viselkedtek lojálisan. Éppígy nem alkalmazható 

a frontok leírására a nyugat-magyarországi, katolikus, „udvarhű” és a tiszántúli, protestáns, 

„nemzeti”/”rebellis” arisztokrácia régi és leegyszerűsítő szembeállítása sem.3576 A császári 

udvarral való kapcsolat inkább egyes személyek esetében volt meghatározó. A zászlósurak 

például csaknem egységesen a kormány mellé álltak.3577 A kormány (uralkodó) felszólítására 

vettek részt az üléseken, szavaztak az ellenzék ellen.3578 Az országzászlósok, illetve az udvarhoz 

                                                           
3573

 A főrendiház házszabályai alapján a határozatképességhez legalább ötven tag részvétele kellett. FHSZ 1886. 

37. §  
3574

 Kristóffy J.: Mo. kálváriája. 1. köt., i. m. 162. 
3575

 Horváth J.: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás, i. m. 39−42. 
3576

 Vö. Kósa L.: Katol. és prot. magatartásformák, i. m. 350─365., Bertényi I., ifj.: Bánffy Dezső és a 

nemzetiségi kérdés, i. m. 15–18.  
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 Gr. Bánffy György fő-ajtónállómester 1905. június 21-én bizalmatlanságot szavazott a kormánnyal szemben, 

a későbbi üléseken azonban feltehetően már nem vett részt. 
3578

 A szeptember 15-i ülésre ld. br. Fejérváry Géza levele Daruváry Gézának. Wien, den 12-ten Sept. 1905. 

MOL I 35 2. d. 1. t.  
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közelálló főrendek szavazatainak a kormány érdekében történő befolyásolása már az 

egyházpolitikai viták időszakában is felvetődött. Éppígy, az a kb. húsz főrend, aki a 47 

élethossziglan kinevezett tag közül részt vett az üléseken, többségében a kormányt támogatta, 

ahogy tette ezt csoportjuk már 1894─1895-ben, az egyházpolitikai törvényjavaslatoknál is.3579 

 A katolikus és ortodox püspökök – noha, láttuk, az előbbieknek a kormány fontos szerepet 

szánt – a válság időszakában csaknem végig távol maradtak. 3580 Bartha Miklós függetlenségi 

politikus-publicista távolmaradásukat azzal magyarázta: el akarták kerülni, hogy „a meghasonlás 

mélyítésében részük legyen”.3581 A katolikus főpapok a ház utolsó ülésén jelentek csak meg, és 

csatlakoztak a főrendek egységes állásfoglalásához.3582 A Budapesti Hírlap azt hangoztatta, hogy 

„a koalíció a katolikus papságban nagy erejét bírja, s gyakori beszéd szabadelvű körökben, hogy 

Tiszát a katolikus papság buktatta meg”.3583 Vaszary Kolos hercegprímás azonban a politikai 

válság idején – bár az ellenzéki sajtó nyomást gyakorolt rá – hosszú ideig hallgatott.3584 Végül 

karácsonyi pásztorlevelében a politikai megbékélésre hívott fel,3585 ugyanakkor az uralkodót 

figyelmeztette, hogy az országgyűlés feloszlatása a nemzet király iránti hűségét megingatná. 

Megegyezést sürgető leveleire azonban a királytól a kabinetiroda útján csak semmitmondó választ 

kapott.3586 A főrendiházban hivatala révén helyet foglaló egy tucat protestáns egyházi vezető 

közül3587 öt vett részt az üléseken. A két evangélikus, a függetlenségiekkel rokonszenvező br. 

Prónay Dezső egyetemes felügyelő és a korábban szabadelvű párti, de 1905-ben a Bánffy Dezső-

féle Új Pártot támogató Laszkáry Gyula, a dunántúli egyházkerület felügyelője, következetesen 

ellenzéki volt. Hegedüs Sándor dunántúli református egyházkerületi főgondnok, aki, mint 

említettük, a szabadelvű kormány idején képviselő és miniszter volt, 1905 júniusában támogatta a 

bizalmatlansági indítványt, októberben a radikális javaslat ellen szavazott. Ekkor a másik két 

református elöljáró is a mérsékelt csoporthoz csatlakozott. 

 A főrendek retorikája és törekvése, miszerint a házon belül nem léteznek, ne létezzenek 

politikai pártok,3588 ellenére a tagok jelentős része állásfoglalását a képviselőházi pártokéhoz 

                                                                                                                                                                                     
Az október 10-i ülésről a Budapesti Hírlap megállapította: „Az ország-zászlósok közül rendesen senki sem jár a 

főrendiház üléseire, – ma ott voltak hatan”. [Cím nélkül]. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) okt. 11. (281. sz.) 3.  

Az újságnak az említett zászlósurak általános inaktivitására vonatkozó jellemzését saját vizsgálataink is 

alátámasztják: gr. Apponyi Sándor kivételével (aki az 1860-as évek végén a főrendiház jegyzőjeként szerepelt) 

egyikük sem szólalt fel soha a főrendiházban. Az 1901−1905. évi országgyűlés ünnepélyes berekesztésén való 

részvételt is több zászlósúr lemondta, pl. előrehaladott korára hivatkozva. MOL K 26 1905-III-6138., 623. cs.  
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 Az 1885-ben választott ötven tag közül 1905-ben 23 volt életben, ebből csak öt vett részt az üléseken, három 

a kormányt, kettő az ellenzéket támogatta szavazataival. 
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 Nem kizárható, hogy a kormányt a katolikus püspöki kar támogatásának megnyerése is motiválta abban, 

hogy nem sokkal a vád alá kerüléssel és főrendi bíróság megválasztásával fenyegető ülés előtt gr. Mailáth 

Gusztáv erdélyi püspök titkos tanácsosságra történő felterjesztéséről döntött. Min.tan. jkv. 1905. aug. 25. (26. 

ülés) 1. pont. MOL K 27. 

(http://www.digitarchiv.hu/faces/frameContentGenerator.jsp?ADT_ID=58977&MT=1 [2010.05.19.]) 
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 Bartha Miklós: A pénzemberek. Magyarország 1905. (12. évf.) jún. 23. (152. sz.) 1. 
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 Az Újság Fehér Ipoly pannonhalmi apátot és gr. Széchényi Miklós győri püspököt említette név szerint. A 

főrendek ülése. Az Újság 1905. (3. évf.) febr. 20. (50. sz.) 5−7. 
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 A király óhajtása. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) szept. 16. (253. sz.) 1−2. 
3584

 A hercegprímás közbenjárása. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) okt. 13. (283. sz.) 3. 
3585

 A hercegprímás és a válság. Budapesti Hírlap 1905. (25. évf.) dec. 22. (353. sz.) 4. 
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 Vaszary Kolos levele Ferenc Józsefnek. Budapest, 1905. dec. 26. és Vaszary Kolos levele Ferenc Józsefnek. 

Budapest, [1905.] dec. 27. (a levélre Daruváry által ráírva a Ferenc József megbízásából írt válasz 

fogalmazványa). MOL I 35 1. d. 2. t. 
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 Egy református főgondnoknak járó főrendiházi tagsági hely üresedésben volt. 
3588

 Prónay az 1905. június 21-i ülésen arról beszélt, hogy az elnökhöz intézett június 7-i levelet „pártpolitikai 

különbség nélkül” írták alá főrendek (FN 1905−1906. 1. köt. 1905 jún. 21. [6. ülés] 19.), de valójában ezen, „a 

képviselőházi többség kormányra jutását támogató” (Budapesti Hírlap 1905 (25. évf.) jún. 7. [156. sz.] 3.) 

főrendiházi csoport tagjai egy kivételével később végig Fejérváry ellen és a koalíció mellett szavaztak. Prónay a 

határozati javaslat benyújtásakor október 10-én is hangsúlyozta, hogy „a főrendiházban pártok nincsenek” (FN 

1905−1906. 1. köt. 1905. okt. 10. [8. ülés] 65.) Gyakorlati megfontolásból, a főrendiház eredményes fellépése 
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igazította. Több főrend az 1905-ös választáson képviselőjelöltként lépett fel.3589 Prónay Dezső 

függetlenségi érzelmei közismertek voltak,3590 a Zichy családot szoros kapcsolat fűzte a Katolikus 

Néppárthoz. Az értekezleteken, szavazásokon részt vevő főrendek között magas (egyharmad) volt 

az egykori képviselők aránya – ők nyilván eleve is jobban érdeklődtek a politika iránt. A 

Fejérváry-kormánnyal szemben állást foglalók többnyire a 67-es alapú ellenzék vagy a 

Szabadelvű Párt országgyűlési képviselői voltak, az éles kormánykritikát elutasítók pedig zömmel 

szabadelvűek. Leegyszerűsítés lenne azonban a főrendi csoportokban pusztán a képviselőházi 

pártok leképeződését látni. Politikai szimpátia, rokonság, függőségi viszony, gazdasági érdek 

egymást átszövő szálai egyaránt befolyást gyakoroltak a főrendházi szavazatokra. A függőségre 

példa, hogy hg. Lobkovitz Rudolf a közös hadsereg budapesti hadtestparancsnokaként vagy a 

kinevezett tag Ludwig Gyula a MÁV elnökigazgatójaként aligha szavazhatott másként, mint a 

kormány érdekében. Viszont az amúgy fontos agrárius-merkantil ellentétet az 1905−1906-os 

politikai válság során felülíródott.3591 

A főrendek 1905–1906-beli tevékenységének árnyalt megismeréséhez hozzátartozik, hogy 

kitekintésképpen áttekintsük politikai állásfoglalásaik, fellépésük főrendiházon kívüli színterei is. 

Közismert, hogy számos arisztokrata ─ szűknek érezve a főrendiházi kereteket ─ képviselőként 

folytatott politikai tevékenységet. Az 1905. évi választás után az arisztokraták aránya a képviselők 

között csaknem elérte a 14%-ot, a 62 főnemesi származású honatya több mint harmada ekkor 

vállalt először mandátumot.3592 Az uralkodó a válság során több főrendiházi tag véleményét is 

kikérte a helyzetről,3593 mások közvetítéssel próbálkoztak (pl. Szőgyény-Marich László kinevezett 

tag és gr. Cziráky Béla homo regiusként, az Andrássy-csoportból br. Ambrózy István örökös tag, 

úgy tűnik, saját kezdeményezéséből). A kormány oldalán, a hivatalban maradt vagy újonnan 

kinevezett főispánok, majd a kormánybiztosok között csak elvétve találunk főnemeseket. A 

megyei alkotmányvédő bizottságok többségének viszont volt arisztokrata tagja. Külön vizsgálatot 

érdemelne, hogy ezek a mágnások a tényleges ellenállásban milyen formában és mértékben vettek 

részt.3594 Annyi bizonyos, hogy egyes arisztokraták jelentős összeggel járultak hozzá az ellenálló 

vármegyei hivatalnokok fizetésének pótlásához.3595 A tulipánmozgalom megindításában is 

központi szerepet játszottak az arisztokraták, közelebbről egyes főúri asszonyok. A főrendiházi 

tagok publicisztikai tevékenységében egyedi példa Rákosi Jenőé, aki a Budapesti Hírlap 

tulajdonosaként és főszerkesztőjeként komoly propagandát fejtett ki a Fejérváry-kormány ellen, 

azonban esetenként más főrendiházi tagoknak is jelentek meg politikai cikkei (pl. Mailáth 

Józsefnek a Budapesti Hírlap karácsonyi számában). A főrendek alkalmanként szakmai 

                                                                                                                                                                                     
érdekében is kívánatos volt, hogy a ház minél nagyobb egységet mutasson fel kifelé. Jól mutatja ezt, hogy az 

utolsó ülés előtt Beöthy állítólag hosszan kapacitálta a határozati javaslat mérsékelt hangjával elégedetlen 

Prónayt, hogy lássa el ő is aláírásával a javaslatot. (A főrendiház ülése. Pesti Hírlap 1905. (27. évf.) febr. 20. 

(9779. sz.) 4–5.) 
3589

 Pl. a korábban 67-es alapon politizáló (gr. Apponyi Albert csoportjához közel álló) gr. Dessewffy Aurélt a 

függetlenségi párt, gr. Hadik-Barkóczy Endre az ifj. Andrássy Gyula körül csoportosuló disszidensek színeiben.  
3590

 A Pesti Hírlap Prónayt csak „kuruc báróként” emlegette. 
3591

 Az OMGE-n és a GYOSZ-on belüli irányzatokra és közös platformjukra ld. Dolmányos I.: A koalíció 

1905−06-ban, i. m. 40−44., 62. 
3592

 Pap József: „Két választás Magyarországon”. Az országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. 

század első éveiben. Aetas 22. (2007:1.) 5─30., 21. 
3593

 Pl. 1905 márciusának elején gr. Csáky Albin, gr. Zichy Nádor, gr. Żeleńsky Róbert örökös tagok véleményét 

is kikérte. Budapesti Hírlap 1905 (25. évf.) márc. 3. (62. sz.) 2─3. 
3594

 A vármegyei alkotmányvédő bizottságok országos gyűlésén a küldöttek között számos arisztokrata szerepelt. 

Az ellenállás koordinálására később gr. Apponyi Albert vezetésével, a Vármegyei Tisztviselők Országos 

Egyesületének alispáni bizottsága, a koalíció vezérlőbizottsága és a Prónay Dezső elnöklete alatt, 

megyebizottsági tagokból álló bizottság delegáltjaiból létrejött vegyes csúcsbizottságban azonban már jóval 

kevesebben voltak. Horváth J.: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás, i. m. 39─42., 50. 
3595

 A legismertebb gr. Károlyi Sándor és István példája, akik 25─25 ezer koronát bocsátott a Csongrád megyei 

alkotmányvédő bizottság rendelkezésére. Horváth J.: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás, i. m. 70. 
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szervezetek, kamarák fórumain is hangot adtak politikai nézeteiknek, a kibontakozásra vonatkozó 

elképzeléseiknek.3596 A „mágnáskaszinóként” emlegetett Nemzeti Kaszinóba is begyűrűztek a 

politikai küzdelmek, a Szabadelvű Párt, majd a Fejérváry-kormány hívei elleni akciók egyik fő 

szervezője itt gr. Károlyi István volt.3597 A társas élet átpolitizálódásának egy másik jele volt, 

hogy az 1906 januárjában Bécsben tartott udvari bálon a meghívott magyar arisztokraták közül 

sokan anélkül nem jelentek meg, hogy a főudvarmesteri hivatal előtt megindokolták volna 

távolmaradásukat. 

 

A főrendiház 1905−1906. évi fellépésének mérlege 

1905-ben megnőtt a közvélemény várakozása a főrendiház állásfoglalásaival szemben. Az 

üléseken megtelt a karzat, az újságok szokatlan módon vezércikkeket szenteltek a házban 

történteknek. A második kamara azonban nem felelt meg az ellenzéki közvélemény elvárásainak. 

Bár a válság megoldásának alternatívái közül mind az abszolutizmus, mind a választójog 

nagymértékű kiterjesztése elfogadhatatlan volt a főrendiház számára, végül mégis beérték a 

tiltakozás enyhébb formáival. A főrendiház tehetetlensége részben szervi sajátosságaiból fakadt. 

A kormány számára beépített biztosítékok eleve akadályozták, hogy a ház markáns, önálló 

politikai tényezővé válhasson. Ilyen biztosíték volt a korlátozott jogkör. A főrendiház kormánnyal 

szembeni állásfoglalásainak jogi következménye nem volt, hiszen a törvény szerint csak a 

képviselőház volt jogosult a kormányt vád alá helyezni. A főrendiház képviselőháztól való 

függése nyilvánult meg abban is, hogy ha az utóbbi beleegyezett az elnapolásba, a főrendiház sem 

tehetett más, hiszen képviselőházi határozatok hiányában nem is lett volna tárgyalni valója.3598 A 

főrendiház elnökének is fontos szerepe volt az események alakulásában. A képviselőház választott 

elnökével szemben őt az uralkodó a miniszterelnök javaslatára nevezte ki. Csáky Albin Tisza 

Istvánt tekintette politikai vezérének, ami nem akadályozta abban, hogy elnökként Fejérváryéknak 

is kedvezzen, akár a házszabály megsértése árán is. A válság során a főrendek a főrendiházi 

politizálás hagyományos módszerét alkalmazták, amely nem lépett túl a tagok bevonásán.3599 A 

főrendi ellenzék még a koalíció vezérlőbizottságával sem állt folyamatos kapcsolatban.  

 A politikai válságban a főrendiház több tekintetben is konfliktusba került önmagával. Az 

uralkodóval szembeni lojalitás és a nemzeti érzés konfliktusára pusztán az uralkodóba vetett 

bizalom hangsúlyozásával reagálni az adott helyzetben frázisként hatott.3600 Prónay kijelentése, 

miszerint nem az uralkodó, hanem „a kormány, amely a királyi kéziratot ellenjegyzésével ellátta”, 

felelős a történtekért, csak a jogi, nem pedig az erkölcsi felelősséget hárította el a királyról.3601 A 

főrendiház fő feladata saját felfogása szerint a közvetítés és mérséklés volt. Ám a mérsékletnek 

csak az országgyűlési határozatok szövegezésében volt jogosultsága. Hiszen a képviselőház is 

csak e téren mutatott radikalizmust, a tényleges cselekvésben nem ment el lehetőségei végső 

határáig: a kormány vád alá helyezéséig, illetve a feloszlatás figyelmen kívül hagyásáig. A másik 

oldalon, a Fejérváry-kormány csak annyiban tekintett politikai tényezőként a második kamarára, 

amennyiben a vádemelés esetén a főrendiház lett volna hivatva a bíróságot delegálni. Miután a 
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 Pl. Chorin Ferenc a GYOSZ, Hatvany-Deutsch Sándor a Magyar Cukorgyárosok Országos Egyesületének 

közgyűlésein, az agrárius politikusok a Köztelek hasábjain. 
3597

 Żeleński R.: Emlékeim, i. m. 267─268., 295─297.  
3598

 A válság. Pesti Hírlap 1905. (27. évf.) dec. 9. (9709. sz.) 2−3. 
3599

 Vö. Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 180─182. 
3600

 A főrendiházi ellenzék ugyan tagadta az ellentét meglétét (a válság elhúzódásáért az uralkodó helyett a 

„rossz tanácsadókat” tette felelőssé, és hangsúlyozta, hogy az igazi lojalitás az, amely a királyt és a dinasztiát a 

nemzethez közelíti, a „kölcsönös szeretethez, kölcsönös engedékenységhez” vezető ösvényre kalauzolja), de a 

lojalitást hangsúlyozó nyilatkozattól nem zárkózott, nem zárkózhatott el. Gr. Széchényi Viktor hozzászólása. FN 

1905−1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 60. 
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 FN 1905−1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 49. 
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vádemelés elmaradt, és a kormány csekély erőfeszítéssel biztosítani tudta a mérsékelt csoport 

többségét, nem volt szükség semmilyen radikális beavatkozásra. A főrendiház nem rendelkezett 

eszközökkel a közvetítéshez, és ehhez a szembenálló felek fogadókészsége is hiányzott. A ház 

úgy formált volna igényt az önálló politikai tényezőként való fellépésre, hogy ehhez saját 

megoldási javaslattal nem állt elő. A tagság egy része ugyan érzékelte ezeket a problémákat, de 

nem tudott új önálló szerepkört találni a főrendiháznak. 3602 Egyedül Rákosi Jenő mutatott rá egy 

lehetséges kiútra, amikor a főrendiház hivatását a nemzeti királyság hiányában gazdátlan, és így 

addig „a szélső pártok” által „agitatorikus fegyverekként” használt nemzeti törekvések 

felkarolásában vélte megtalálni.3603 Történelmi nézőpontból tehát a főrendiház 1905−1906. évi 

tevékenysége érdemben nem járult hozzá a kibontakozáshoz. 1906. február 19-i feloszlatásával az 

egész törvényhozás megszűnt a politikai válság tényezője lenni, a krízis a koalíció vezetőinek az 

uralkodóval történő tárgyalásán nyert rövid távú megoldást másfél hónappal később. Nagyobb 

időtávlatban felvethető: vajon ez a főrendiházi kudarc, a második kamarák általános gyengesége 

és a hazai kormányzati struktúrán belüli erőviszonyok mellett nem függött-e össze a főrendiház 

összetételének sajátosságaival is. Úgy tűnik: a magyar főrendiház, azáltal, hogy alapjában 

megőrizte eredeti rendi-arisztokratikus rekrutációját, nem tudta betölteni a modern második 

kamarák a társadalom egyes csoportjait reprezentáló, a mindenkori kormányzattal szemben 

esetleges ellensúlyt képező funkcióját. 

 

 

24. Pártok a főrendiházban 

 

Mint ismeretes, a dualizmus időszakában a képviselőház tagjainak többsége pártfrakciók 

keretében végezte képviselői munkáját. Bár a képviselők jogi szempontból nem képeztek pártokat 

a képviselőházban,3604 amennyiben a frakciójogok még nem alakultak ki, és különösen nem 

kerültek a házszabályokban rögzítésre,3605 a gyakorlatban mégis a képviselőházi pártoknak fontos 

szerepe volt. A politikai egyeztetések színtere a pártkör volt, a pártértekezletek a mai 

frakcióülésekhez hasonló szerepet töltöttek be. A gyakorlatban a képviselőház elé kerülő 

fontosabb kérdésekben a nyilvános üléseken a pártok szónokai sorban kifejtették pártjuk 

legtöbbször előzetesen egyeztetett álláspontját. A képviselők állásfoglalásait, különösen a 

kormánypártiak esetében erőteljesen meghatározta a pártfegyelem érvényesülése. A főrendiház a 

pártszerveződés3606 tekintetében a dualizmus időszaka alatt nem mutat ilyen egyöntetű képet. 

Szabó Dániel kutatásai szerint „a korszak első éveiben a kormánypárt egyértelműen »főrendiházi 

frakcióval« rendelkezik, amelynek tagjai a Deák-körnek is tagjai, bár a politikai tanácskozásokon 

való [részvételi] jog fenntartatik a képviselőknek. […] A későbbi időszakban az ilyen 

»pártosodás« nem jellemző a főrendiházra, csak bizonyos esetekben szerveződik egy-egy csoport 

általában valamely törvényjavaslat megakadályozására.”3607 
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 1905 decemberének elején gr. Dessewffy Aurélen kívül például Ghyczy Béla élethossziglan kinevezett tag 

sem látott működési teret a főrendiház általi közvetítésre. Ghyczy Béla levele Rudnyánszky Józsefnek. 

B[uda]pest, 1905. dec. 5. OSZK Kézirattár. Levelestár 
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 FN 1905−1906. 1. köt. 1905. okt. 10. (8. ülés) 63. 
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 Szabó D.: A m. társ. politikai szerveződése, i. m. 206−208.; Szabó Dániel: Parlamenti pártok 

Magyarországon (1867−1919). In: Mo-i politikai pártok lexikona. 1. köt., i. m. 25.;  
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 A frakciójogok rögzítésére csak a képviselőházi házszabályok 1939. évi módosításakor került sor. Pesti S.: 

Az újkori m. parl., i. m. 88−89., 282. 
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 Párt alatt olyan politikai szervezetet értünk, amelynél megtalálható az alábbi három jellemző: hivatalos 

megalakulás, választott vezető, legalább vázlatos program. Mo-i politikai pártok lexikona. 1. köt., i. m. [11.] 
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 Boros Zs. – Szabó D.: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 96. 
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1869-ban, a képviselőházhoz hasonlóan, a főrendiházban is már röviddel az országgyűlés 

megnyitását követően megalakult a Deák-párt.3608 Kilenc nappal az országgyűlés megnyitását 

követően a főrendiház irodaigazgatójának (!) érdeklődésére gr. Károlyi György (1802−1877) 

koronaőr, a főrendiház Deák-pártja elnökének magántitkára azt válaszolta, hogy „[a] deákpárti [!] 

ívre megjegyzem, hogy az eredeti ív nem tökéletes, mert számosan vannak tagjai a pártnak, kik 

magukat az ívre alá nem írták, csupán mások ajánlatai folytán vétettek fel. Miért is Károlyi 

György ő exc[ellen]t[iá]ja rendeletéből oda utasítom kegyedet, legyen szíves a párt alelnöke, 

Tomcsányi [József főispán, a főrendiházi Deák-párt alelnöke] ő m[él]t[ósá]gához fordulni, kihez ő 

exc[ellen]t[iá]ja éppen most küldette el a párt tagjainak teljes névjegyzékét.”3609 A főrendiházi 

Deák-párt későbbi fennállásának bizonyítéka, hogy 1870 elején kezdeményezően vettek részt a 

főrendiház átalakítására vonatkozó tervezet készítésében. Az idézetben említett névjegyzék 

azonban sajnos nem áll rendelkezésünkre, így nem tudjuk a főrendiházi Deák-párt tagjainak 

számát sem meghatározni. A főrendiházi tagoknak a kormánypárthoz való szervezeti 

kapcsolódásának egy másik formájára, a Deák-körben való tagságra vonatkozóan azonban 

rendelkezésre állnak számszerűsíthető adatok. A kormánypárt Deák-kör néven országos 

pártklubot tartott fenn, melynek a megválasztott képviselők teljes jogú tagjai voltak, a korszak 

kezdetén a párttal szimpatizáló, a pártot támogató főurak is azok lehettek.3610 A Deák-kör 

könyvében a tagok 1869−1872. évi névsorában mintegy negyven főrendiházi tag nevét találjuk, ez 

a kör (a könyvbe feljegyzett) tagjainak valamivel több mint tíz százalékát jelentette.3611 

Ellenzéki pártok főrendiházi fennállásáról a dualizmus első országgyűlése alatti időszakból 

egyelőre nincs adatunk. 1872-ben az országgyűlés megnyitását követően a Pesti Napló arról 

tudósított, hogy „a konzervatív töredék” külön klubot alakítását tervezi, más főrendek a 

Reformpárthoz „számítják magukat”.3612 Az újság röviddel később beszámolt arról, hogy „a 

»konzervatív« [!idézőjelben] falanxszal szemben oly hatalmas liberális párt áll, melyre egy gr. 

Batthyány Lajos is büszke lehetne”.3613 A következő napokban, hetekben azonban az országos 

politikai sajtóorgánumok nem közöltek híradást a főrendiházi klubok, pártok megalakulásáról. A 

képviselőházban a pártfrakciók nyilvánosság előtti bemutatkozásának egyik fő alkalma az 

országgyűlések elején a felirati vita volt. Az 1872. évi főrendiházi válaszfelirati vitáról szóló 

sajtóbeszámolókban azonban nem jelentek meg az említett főrendiházi kezdeményezések. Az 

1872 és 1875 közötti időszakban az egymást követő kormányok bemutatkozása és a költségvetési 

tárgyalások során sem találkozunk a főrendiházban pártnyilatkozatokkal.  

Az 1869 és 1875 közötti két országgyűlési ciklusban a főrendiház több törvényjavaslat esetében 

módosította a szöveget, sőt az is előfordult, hogy megvétózta a javaslatot. Az 1860-as évek végén 

a kormány főrendiházi támogatóinak tartós politikai csoporttá szervezését az (ó)konzervatívok 

esetleges főrendiházi politikai szervezkedésétől való félelmén kívül a főrendiház ilyen jellegű 

sorozatos fellépésének megakadályozása indokolhatta.  

Feltehetően hasonló oka volt annak, hogy 1875 tavaszán, mintegy másfél hónappal a Deák-párti 

és a Balközép képviselőházi pártfúziója után, az országgyűlés vége előtt néhány nappal 

megalakult a főrendiházban is megalakult a Szabadelvű Párt. A szintén ezekben a napokban az új 

kormánypárttal szemben 67-es alapon szerveződő Jobboldali Ellenzék sajtóorgánuma, a Közérdek 

beszámolója szerint a főrendiházban a Szabadelvű Pártot 1875. május 13-án hatvan főrend 
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alakította meg Tisza Kálmán belügyminiszter és Perczel Béla igazságügyi miniszter jelenlétében. 

A párt elnökeivé a két koronaőrt, gr. Festetics Györgyöt3614 és br. Vay Miklóst, alelnökévé 

Tomcsányi József főispánt, jegyzőjévé gr. Zichy-Ferraris Viktort választatta.3615 A pártalakítás 

előzménye az volt, hogy 1875. május 5-én a főrendiház elvetette az elsőfokú bíróságok 

újjászervezésére vonatkozó, a bíróságok létszámának leszállítását a kormány hatáskörébe utaló 

törvényjavaslatot. A képviselőház azonban Perczel Béla igazságügyi miniszter indítványára a 

javaslatot változtatás nélkül küldte át ismét a főrendiháznak. A javaslatot a második tárgyaláson, 

május 13-án 64:37 arányban immár elfogadták.3616 A Közérdek úgy értékelte, hogy a főrendiház 

Szabadelvű Pártjának „első ténye a bíróságok reductiójáról szóló törvényjavaslat változatlan 

elfogadása volt”.3617 

Az 1875. évi országgyűlési választásokat és az új országgyűlés összeülését követően a főrendiház 

egyes kormánypárti tagjai szorgalmazták, hogy az ellenzéki főrendek is hozzák létre saját 

pártjukat. A gr. Almássy György lakásán összegyűlt mintegy hatvan főrend értekezletén gr. Zichy 

Manó3618 kifejtette, hogy „az sok mindenfélével nem fér össze, hogy álarcos vitézek is 

lappanghassanak a párt és pártközi élet folytonos zavarására”, továbbá „azon előnyre” is 

figyelmeztetett, „mellyel a külön clubhelyiség tartása jár”. Ezt követően gr. Károlyi Györgynél 

(aki, mint láttuk, korábban a főrendiházi Deák-párt elnöke volt) mintegy húsz főrend részvételével 

megalakult a főrendiház konzervatív ellenzéki pártja.3619 A két párt első erőpróbájára a 

főrendiházban a jegyzői kar megválasztása során került sor. A kormánypárti Ellenőr a 

jegyzőválasztás eredményéből arra következtetett, hogy a kormánypártnak a főrendiházban „a 

főispánokon és főpapokon kívül 82 biztos tagja van”.3620 A főrendiház bizottságainak 

megválasztása is pártszínezetet nyert. A Pesti Napló tudósítása szerint a főrendiházi Szabadelvű 

Párt a bizottságok megválasztása előtt megküldte az ellenzéknek a felirati bizottságba 

megválasztani kívánt főrendek névjegyzékét. Az ellenzék, „bár az eredeti jegyzékben is elégséges 

számmal voltak conservativ tagok is”, a jegyzékről 5–6 nevet törölt, és helyükre saját jelöltjeit írta 
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ellenzék is elfogadta. 



692 

be. A pártok a többi bizottság esetében is más-más szavazólapokat adtak be.3621 A függetlenségi 

sajtó szerint a bizottsági tagok megválasztása során az ülésen jelen lévő 110 tag közül hetven a 

Szabadelvű Párt, negyven a konzervatívok jelöltjeire szavazott, vagyis a főrendiházi ülésen a 

kormánypártnak csaknem kétharmados többsége volt.3622 A képviselőházban ekkor a Szabadelvű 

Pártnak 333, a Jobboldali Ellenzéknek mindössze 21 képviselője volt.3623 

1875 őszén a főrendiházi pártszerveződésre a liberális kormánypárti és a konzervatív ellenzéki 

sajtó eltérően reagált. A korábban balközépi ellenzéki, 1875 tavaszától kormánypárti Ellenőr 

„igen egészséges dolognak” tartotta a főrendiházi pártalakulást, és azt hangoztatta, hogy „[a]z a 

kizárólagos regulator szerep, melyet a másként okoskodók a főrendiháznak szántak, gyakran 

megakasztja a törvényhozást, és vele a kormányzat rendes menetét. Amint a kormánypárt létele a 

képviselőházban nem zavarja az objectív ítéletet, s teljes szabadságot enged az eltérő egyéni 

nézetek nyilvánításának is, úgy nem fogja a pártok létele a főrendiházban sem zavarni az objectív 

bírálatot.” A Jelenkor című katolikus napilap aggodalmára, hogy mi lesz az egyháznagyokkal, 

akik „a pártoskodás kicsinyes törvényeinek” „nem vethetik alá az egyház képviseletét”, az Ellenőr 

úgy reagált, hogy „addig is, míg a főrendiház »korszerű« reformja »az egyházi képviseletre« 

nézve másként nem határoz, szavazzanak úgy, amint nekik tetszik. Arról meg lehetnek győződve, 

hogy amint senkire nem, úgy rájuk sem fog a kormány semmiféle pressiót gyakorolni.”3624 A 

konzervatív, katolikus Magyar Állam viszont nem helyeselte a főrendiház „pártokra szakadását”, 

mert úgy értékelte, hogy az intézmény „ez által a nemzet előtt határozottan detronisálta 

méltóságát, tekintélyét és szükséges voltát”. Az újság azt az álláspontot képviselte, hogy a 

főrendiházi kormánypárt megalakulása folytán „a főrendiház nem [lesz] egyéb mint folytatása, 

úgy szólván csak suhogtatója a képviselőháznak”, míg korábban „ha a képviselőházban olyan 

törvényeket hajszolt keresztül a külföldet majmoló liberalismus, melynek céltalanságát a 

közvélemény beismerte, a nemzet még mindig abban reménykedhetett, hogy a főrendiház majd 

visszadobja a vagy időelőtti vagy káros törvényt.” A liberális Pester Lloyd a főrendiházi és a 

képviselőházi ellenzék pártalakításából hiányolta az elvi alapot. A képviselőházi és a főrendiházi 

Jobboldali Ellenzéket br. ’Sennyey Pál személyes politikai ambíciója szülöttének tekintette. 

Állítása bizonyítékként azt hozta fel, hogy mindkét párt még az új kormány programjának 

meghirdetése előtt alakult meg.3625 

1875-ben a főrendiházban a válaszfelirati javaslat bizottsági vitája során az ellenzék megkísérelte 

álláspontját érvényre juttatni. Schlauch Lőrinc szatmári püspök azt indítványozta, hogy a Mailáth 

György országbíró, házelnök és Szőgyény-Marich László főispán, a felirati bizottság elnöke által 

készített felirati javaslatot egészítsék ki egy a polgári házasság bevezetése ellen tiltakozó 

ponttal.3626 Kérdéses, hogy Schlauch tagja volt-e a főrendiházi Jobboldali Ellenzéknek, vagy 

egyszerűen a konzervatív konjunktúrát próbálta kihasználni. Mindenesetre nem késett a 
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kormánypárti válasz: br. Vay Miklós koronaőr Schlauch indítványára reagálva azt kívánta, hogy a 

főrendiház a válaszfeliratban a kötelező polgári házasság bevezetése mellett foglaljon állást. 

Haynald Lajos kalocsai érsek (mintegy a püspöki kar nevében) a nem kívánatos 

következményektől, liberális visszahatástól tartva nem támogatta Schlauch indítványát. A felirati 

javaslat végül is nem érintette a házassági kérdést.3627 A Magyar Állam úgy vélte, a püspöki kar 

magatartása „félremagyarázhatatlanul” kimutatta, miszerint „nem csatlakozhatik egyik párthoz 

sem, és magasztosabb küldetésénél fogva is tartozik a pártok felett való állását megőrizni”.3628 A 

főrendiház plenáris ülésén a sajtó és a főrendiházi Szabadelvű Párt előzetes várakozásával 

szemben a felirati javaslat vita nélkül került elfogadásra. A főrendiházi Jobboldali Ellenzék 

legnagyobb része távol maradt az ülésről.3629 A konzervatív főrendek nem akartak vitát, de a 

többség javaslatához sem akartak hozzájárulni, ezért „távollétükkel tündöklöttek”. A szabadelvű 

párti főrendek a felirat megszavazását követően megválasztották a delegáció tagjait. A közösügyi 

bizottságba néhány konzervatív főurat is beválasztottak, amit a Pesti Napló így magyarázott: „Ezt 

követeli a collegialitás s az aristocraticus espirit de corps [..] Így talán lassankint a duzzogók is 

megtérnek s belátják, hogy ők nem elvi szempontból opponálnak társaiknak, s nem politikai 

hivatást teljesítnek, hanem egy személyes politikának ártatlan áldozatai.”3630 

A képviselőházban a Jobboldali Ellenzék 1878 áprilisáig állt fenn, amikor egyesült a Szabadelvű 

Pártból kilépett csoportokkal.3631 A párt főrendiházi fennállása időtartamára vonatkozóan 

nincsenek adataink. Mikszáth Kálmánnak 1875 végén közreadott helyzetjelentése arra utal, hogy 

a főrendiházi kormánypárt és Jobboldali Ellenzék az országgyűlés elején kifejtett aktivitása nem 

állandósult, hanem a pártok néhány hónapra hibernálódtak, és csak az 1876. évi állami 

költségvetés tárgyalása idején aktivizálódtak újra: „Nem volt titok senki előtt, hogy a budget vita 

alkalmából támadást fog intézni a főrendiház »párttá alakult« egy része a kormány ellen. A 

kormány is készült a védelemre, éspedig praktice, ti. berendelte püspökeit és főispánjait, kik 

majdnem teljes számmal megjelentek, keveset szónokoltak és rendíthetlenül szavaztak. A 

főrendiházban eddigelé az országos pártok mint organizált pártok képviselve nem voltak, itt 

mindenki elsősorban a ház, másodikban pedig saját többé vagy kevésbé prosperáló méltóságainak 

pártján állott. Tegnap óta másképp van. Az egyén engedett az összesítő eszmének, az önimádás 

visszavonult a fegyelem előtt, a főrendiházban 37 férfiú állt ki azon maroknyi kis sereg mellé, 

mely a képviselőház szélső jobbján igazi önfeláldozással küzd − valamiért. […] [A] végcélt, mely 

folyamatba hozta az eddig »nyugodt várakozásban lévő erőket«, mindenki ismeri. Sennyey báró 

pártja csak egyet akarhat: Sennyey bárót. [kiemelések: TBV]”3632 A költségvetési vita során több 

konzervatív és / vagy a Jobboldali Ellenzékhez tartozó főrend a költségvetés megszavazása ellen 

szólalt fel (gr. Waldstein János, gr. Apponyi Albert, gr. Dessewffy Egyed, gr. Schmidegg János, 

gr. Szécsen Antal). Gr. Zichy-Ferraris Bódog kijelentette, hogy magát a Jobboldali Ellenzék 

tagjának vallja és egyetért Apponyi Albert álláspontjával, ugyanakkor, mivel nem akar 

akadályokat gördíteni a kormány elé az állami pénzügyek vitelében, elfogadja a költségvetést.3633 

Ez arra látszik utalni, hogy a főrendiházban a pártfegyelem kevésbé érvényesült, mint a 

képviselőházban.3634 
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Eddigi kutatásaink alátámasztani látszanak Szabó Dániel megállapítását, hogy az 1870-es évek 

közepétől a főrendiházban nem voltak frakciószerűen szervezett állandó politikai csoportok.3635 

Az 1870-es évek második felétől 1883-ig ugyanis, vagyis abból az időszakból, amikor a 

főrendiház a törvényjavaslatok módosítása formájában nem fejtett ki aktivitást, nem találtuk 

főrendiházi pártalakítási törekvésnek nyomát. Az 1881. évi felirati vitáról beszámoló Pesti Napló 

már azt írta, hogy „a főrendiház nálunk kerüli a pártokra való megoszlást”.3636 Mint említettük, 

1883–1884-ben politikai csoport szerveződött az izraelita-keresztény vegyesházassági 

törvényjavaslattal szemben, amely később magja lett a kormány főrendiházi reformjavaslata 

ellenzékének. Kérdéses, hogy ezt a csoport, amelyben kormánypárti és mérsékelt ellenzéki 

főrendek is részt vettek, vagyis heterogén összetételű volt, politikai pártnak tekinthető-e. Szabó 

Dániel álláspontja szerint „[n]em valamiféle »főrendiházi párt« szervezéséről volt szó”, hanem 

olyan konzervatív csoportot kívántak létrehozni, amely a főrendiházban szőnyegre kerülő 

kérdésekről önálló véleményt alkot, s ha szükségesnek látja, közös akciót indít. „Ezen akciók nem 

térnek el a hagyományos főrendiházi politika formáitól. Az [1884 elején a házassági 

törvényjavaslat ellenzéke által tartott] értekezlet által javasolt szervezkedés-csíra pusztán a 

liberális törvényjavaslatokkal való szembeszállásnak a hagyományos keretek közötti hatékonyabb 

formáit kutatta.”3637 Ugyanakkor ebben az esetben a politikai párt általunk alkalmazott 

definíciójában szereplő mindhárom sajátosság (megalakulás, vezető, program) megléte 

megállapítható. Igaz, a csoport nem rendelkezett átfogó és konzisztens programmal, ez azonban a 

képviselőházi pártok némelyikéről is elmondható volt (pl. a kortársak által „habarékpárt” néven 

emlegetett Egyesült Ellenzékről). Véleményünk szerint nem ez különböztette meg a képviselőházi 

pártoktól, hanem a konstans tevékenység hiánya és a csoport bomlékonysága. A csoport 

képlékenységét mutatja, hogy 1885-ben a főrendiház reformjának tárgyalása során a konzervatív 

ellenzéki összefogás több csoportra bomlott. 

A főrendiházban az 1890-es években jelent meg ismét pártszerű csoportosulás. Mint Szabó Dániel 

rámutatott, az egyházpolitikai vitáinak időszakában a főrendiházban gr. Zichy Nándor és gr. 

Esterházy Miklós Móric vezetésével képviselőházi értelemben vett frakció szerveződött.3638 Bár a 

főrendek ellenzéki csoportja képviselőházi pártfrakcióhoz hasonlóan viselkedett, vezetői egy ideig 

tagadták a csoport párt voltát. 1892-ben a Wekerle-kormány bemutatkozásakor gr. Zichy Nándor 

még hangsúlyozta, hogy „a méltóságos főrendek nem érdekből csinálnak politikát és nem 

keresnek tárcákat, hanem az eléjök került tárgyakat teljes objectivitással, pártállás nélkül ítélik 

meg, s lelkiismereti meggyőződésök szerint járulnak a kérdések megoldásához.”3639 Az ellenzék 

1893-ban a kormány egyházpolitikáját elítélő határozati javaslat megszavazásához vezető 

fellépése már nagyobb fokú szervezettségre utalt. Megfigyelhető volt a politikai lépések előzetes 

megtárgyalása, a csoport vezetőkre és csupán a szavazásokon részt vevő főrendekre oszlása, de 

Szabó Dániel álláspontja szerint pártalakításról még továbbra sem volt szó.3640 Több okát látjuk 

annak, hogy a főrendek liberális egyházpolitikai reformokat ellenző csoportja vonakodott pártként 

fellépni. Szerepet játszhatott, hogy a kormányzati egyházpolitikát ellenző világi főrendek a 
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valóban nem volt jellemző, ám egyedi jelenség sem volt. 1897-ben sor került erre (igaz, közvetve ez is 

kapcsolódott az egyházpolitikai kérdéshez, a határozati indítvány kiváltó okai között ugyanis a Bánffy-kormány 

választási visszaélései is szerepeltek, amelynek a Néppárt is elszenvedője volt). 
3639

 FN 1892−1896. 2. köt. 1892. nov. 21. (17. ülés) 14. 

Hasonlóan nyilatkozott gr. Esterházy Miklós Móric is. Uo. 16. 
3640

 Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 177−178. 



695 

pártfrakciókban való részvételtől ódzkodó katolikus főpapi kar tagjainak támogatását csak így 

tudták biztosítani. Később, 1895 elején Zichy Nándor és társai nem főrendiházi, hanem 

képviselőházi pártalakulat létrehozásának szándékával alakították meg Néppártot. Ezt követően 

került csak sor a főrendiházban a (képviselőházi) pártokat jellemző politikai akcióra. Szabó 

Dániel megállapítása szerint 1895 márciusában, az állami költségvetés tárgyalása során a 

főrendiházi egyházpolitikai ellenzéki csoport átmenetileg átvette „a képviselőházban megszokott 

magatartást, még az is felmerül[t], hogy a beterjesztett egyházpolitikai törvények elleni 

tiltakozásul a költségvetést se fogadják el, tehát bizalmatlanságot szavaznak a kormánynak. Ez a 

tervezett, de végül nem megvalósult magatartás alapvetően idegen a főrendiházi 

magatartástól.”3641 Mint korábban, a költségvetési vitákról szóló fejezetben bemutattuk, a 

bizalmatlansági határozat elfogadásának kísérlete 1895-ben nem volt egyedi jelenség, 1897-ben is 

sor került rá. A képviselőházi ellenzéki pártokéhoz hasonló fellépés nem jelentett feltétlenül 

főrendiházi pártalakulást (Szabó Dániel nem is írta ezt). Még az sem jelentett egyértelműen 

pártalakulást, hogy a költségvetési vita során Esterházy Miklós Móric a Néppárt célját és 

programját ismertette. Ennek oka véleményünk szerint ugyanis nem a Néppárt főrendiházi 

zászlóbontása volt, hanem az, hogy a Néppárt vezetősége, képviselőházi frakció hiányában, a 

főrendiházi költségvetési vita nyújtotta alkalmat használta fel arra, hogy nyilvánosan cáfolja a 

kormánynak a Néppárt hazafiatlanságára vonatkozó vádját.3642 Az a dualizmus kori képviselőházi 

pártok kutatását megnehezítő jelenség, hogy a korabeli szóhasználat igen eltérő szervezettségi 

fokú politikai csoportokra egyaránt alkalmazta a párt megnevezést,3643 a főrendiház esetében is 

megfigyelhető. A különböző politikai orientációjú sajtótermékek a költségvetési vitáról, illetve az 

azt megelőzően az egyházpolitikai törvényjavaslatok újabb főrendiházi tárgyalása során 

követendő eljárásról tartott kormánypárti és ellenéki értekezletről, valamint a költségvetési 

tárgyalást követő napokban a vallás szabad gyakorlatáról és az izraelita vallás recepciójáról szóló 

törvényjavaslatok tárgyalásáról szóló beszámolók különböztek egymástól abban, hogy a 

főrendiház politikai szervezettségét miként mutatták be, illetve a politikai csoportokat milyen 

megnevezéssel illették. A mérsékelt ellenzéki, liberális és nacionalista Budapesti Hírlap és a 

katolikus és konzervatív Magyar Állam nem említette, hogy a főrendiházban szervezett pártok 

léteznének.3644 A közjogi ellenzéki Egyetértés „szervezett, erős, hatalmas” főrendiházi ellenzékről 

írt, amelyet „gr. Zichy Nándor pártjának” nevezett.3645 Az újság a költségvetési vitáról szóló 

tudósításában Esterházy Miklós Móricot és Zichy Nándort „néppárti grófoknak” nevezte,3646 a 

főrendiházi ellenzékkel kapcsolatban nem használta a néppárti kifejezést, és a püspöki kar 

értekezletéről szóló beszámolójában külön kiemelte, hogy „a néppárt programja egyáltalán szóba 

sem került, mivel egy régebbi püspöki konferencián elhatározták, hogy politikai pártprogramokat 
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nem tesznek megbeszélés tárgyává”.3647 A liberális ellenzéki Pesti Napló a költségvetési 

tárgyalásról szóló tudósításában nem írt főrendiházi pártokról,3648 miután azonban a főrendiház 

kihagyta a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslatból a felekezeten kívüliséget lehetővé 

tevő szakaszt és ismételten leszavazta az izraelita vallás recepcióját, a főrendiházat „néppárti 

többségű méltóságos gyülekezetnek” nevezte.3649 A kormánypárti Nemzet a büdzsévitáról szólva a 

főrendiház „egyházpolitikai pártjainak” teljes létszámban való „felvonulásáról” írt, gr. Esterházy 

Miklós Móricot pedig a „főrendiházi néppárt egyik vezérének” nevezte.3650 

Az egyházpolitikai viták lezárulását követően a főrendiházban a korábbihoz hasonló mértékű 

ellenzéki szervezettségre egyelőre nem találtunk példát. Szabó Dániel megállapítása szerint 

„[e]lőfordul ugyan még kísérlet főrendiházi politikai párt létrehozására, éppen a politikai 

katolicizmus részéről, mikor a büntető perrendtartás vitájánál megkísérlik bevétetni a törvénybe, 

hogy a kihallgatásnál kötelező legyen a tanú vallásának megkérdezése is. A mozgósítás, az újabb 

főrendiházi »párt« alakítása sikertelen, annak ellenére, hogy nem pusztán a Néppárt holdudvarába 

tartozó főrendiházi tagok támogatják. A névszerinti szavazáson csak a főrendiház tagjainak 

egyharmada vesz részt, és csak ötvenen fogadják el az adott ellenzéki javaslatot.”3651 Vizsgálatunk 

szerint azonban az 1896. szeptember 19-i főrendiházi ülésen, amelyen a bűnvádi perrendtartás (a 

későbbi 1896:33. tc.) tárgyalásra került, nem utalt semmi a pártalakítási próbálkozásra. Miután 

Erdély Sándor igazságügyi miniszter ismertette a törvényjavaslat alapelveit, gr. Zichy Nándor azt 

javasolta, hogy a főrendiház en bloc fogadja el a javaslatot, ami meg is történt. A Főrendiházi 

napló alapján név szerinti szavazásra ekkor nem került sor.3652 A főrendiház levéltári 

iratanyagában szintén nem találtuk nyomát a főrendiházi ellenzék ekkori szervezkedésének. A 

kérdés tisztázásához további levéltári és sajtóforrások bevonására lesz majd szükség.3653 

 A századforduló időszakától a főrendek számos esetben azt hangsúlyozták, hogy a 

főrendiházban nincsenek pártok.3654 Már kutatásaink jelenlegi szakaszában valószínűsíthető, hogy 

a századfordulót követően a főrendiházban a képviselőházi pártfrakciókhoz hasonló, tartósan és 

intenzíven működő szervezett politikai csoportok nem léteztek. A felsőházban a hosszabb életű, 

országgyűléseken átívelő (vagy ciklusról ciklusra megalakuló) politikai pártok hiánya nem volt 

törvényszerű. Mint ismeretes, a brit Lordok Házában és az ausztriai Urak Házában is tartósan 

fennálltak politikai pártok.3655 A magyar főrendiházban a pártok hiányának elvi hátterét az 

képezte, hogy (mint arra már Szabó Dániel rámutatott) a főrendiház önfelfogásában a 

pártpolitizálás felett állónak tételezi magát.3656 A második kamara létjogosultságát a dualizmus 

korában elterjedt felfogás szerint részben éppen az adta, hogy más alapon áll, mint a változékony 
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pártpolitikai erővonalak mentén szerveződő képviselőház. Ez a felfogás a főrendiház reformjáról 

szóló törvényjavaslat tárgyalása során és a későbbiek folyamán is kifejezést nyert. A főrendiházi 

reform képviselőházi vitájában Grünwald Béla a főrendiház törvénykezdeményezési joga ellen 

többek között azzal érvelt, hogy „a felsőházzal szemben követelmény, hogy ne álljon a politika 

napi áramlatainak hatása alatt”, ezért és további okok miatt sem bír azokkal a tulajdonságokkal, 

amelyek a képviselőházat „a kezdeményezés jogának gyakorlására alkalmassá teszik”.3657 

Ferdinandy Géza 1902-ben megjelent alkotmányjogi összefoglalásában ugyancsak a 

képviselőválasztási pártküzdelmek alapján létrejött képviselőházat tekintette a „politikai pártok 

tusái” állandó színterének. „A főrendi tábla ellenben éppen azért, mert távolabb áll a napi 

pártküzdelmektől […] alkalmasabb arra, hogy őre legyen az alkotmánynak […] és bírája a vád alá 

helyezett minisztereknek.” – írta a jogtudós.3658 Kiss Pál 1908-ban megjelent reformtervében 

szintén a pártok hiányát tartotta a főrendiház egyik jellemző vonásának: „A főrendiházat is sokan 

a hidegen fontoló bírálat szervének tartják, s tényleg, mint ilyen, pártonkint szervezve nincs, 

benne az egyéni vélemény bírálata a döntő. Tehát az ottani törvényhozói működés hasonlatos a 

bírói működéshez.”3659 

 Több gyakorlati tényező is a főrendiházi pártok létrejötte ellenében hathatott. A kormány 

számára 1885 előtt a főispánok, 1885 után a kinevezett tagok révén, továbbá az örökös tagok 

sorában helyet foglaló támogatói révén a törvényjavaslatok többségéhez megvolt a biztos 

támogató bázis, legfeljebb egyes szavazások előtt volt szükség (főrendiházi elnöki levelek útján) 

mozgósításra (az üléseken való megjelenésre felhívásra) a többség megszerzéséhez. A hazai 

politikai élet az Ausztriához fűződő közjogi kapcsolat kérdése általi meghatározottsága nem 

kedvezett a közjogi program nélküli csoportok − a főrendiházban többnyire ilyenek szerveződtek 

− párttá alakulásának, tartós fennmaradásának.3660 Előfordult, hogy az uralkodó lépett fel a 

főrendiházban történő a pártalakulás ellen. Mint korábban említettük, 1884-ben Ferenc József 

személyesen lépett fel az ellen, hogy az izraelita-keresztény polgári házassági törvényjavaslat 

ellen szerveződött főrendi csoportból tartós ellenzéki alakulat jöjjön létre: Simor János esztergomi 

érsek és gr. Cziráky János alelnök ígéretét vette, hogy nem kezdeményeznek a kormánnyal tartós 

szembenállást.3661 A püspöki kar többsége már a törvényjavaslat első leszavazása után úgy foglalt 

állást, hogy „új politikai párt alakítása nem opportunus, de a házassági kérdésben ezentúl is 

rendületlenül védi eddigi álláspontját”.3662 Más főrendek, így a püspöki karból Samassa József 

egri érsek, továbbá gr. Zichy-Ferraris Bódog viszont 1884 februárjában az ellenzéki működés 

folytatása mellett tettek hitet, vezérül gr. Zichy Nándort választva.3663 Arra vonatkozóan nincs 

adatunk, hogy Zichy Nándor vállalta-e ezt a megbízatást, az azonban megállapítható, hogy a 

kormánynak a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslatát bíráló, azt megbuktatni akaró 

főrendi ellenzék egyik vezéralakja a javaslat bizottsági tárgyalásáig éppen Zichy Nándor volt. A 

törvényjavaslat főrendiházi tárgyalása során azonban, mint láttuk, az egységes, pártszerű fellépés 

elmaradt, a főrendiházi ellenzék kettészakadt a miniszterelnökkel kompromisszumot kötő 

csoportra (ide tartozott Zichy is) és a törvényjavaslattal intranzigensen szembenálló főrendekre. 

 A főrendiházi pártalakítások hiányához hozzájárulhatott az ellenzék gyakori gyengesége 

is. Ezt a gyengeséget tükrözte, hogy br. Prónay Dezső közjogi ellenzéki álláspontjával a 

felszólalók között általában egyedül maradt, és ugyanez fejeződött ki az 1912 júniusában, a 
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képviselőházi obstrukció idején a gr. Hadik János és gr. Dessewffy Aurél által kezdeményezett 

név szerinti szavazások eredményében, amikor mintegy harminc ellenzéki szavazat hangzott el 

170 körüli kormánypártival szemben.3664 Az oppozíció különböző árnyalatai gyengeségének 

következménye lehetett, hogy 1914 februárjában az ellenzéki érzelmű főrendek az együttes 

fellépés mellett döntöttek. Ekkor harminchárom (zömmel örökös jogú) főrendiházi tag a „válságos 

politikai helyzetre” tekintettel „a főrendiházi ellenzéknek pártkülönbség nélkül való tömörülését 

és szervezését” kezdeményezte. Az ellenzéki főrendek gr. Dessewffy Aurél földhitel-intézeti 

elnök irodájába hívták meg értekezletre a következő főrendiházi ülés napjának délelőttjére a 

főrendiház egyes további tagjait.3665  

Az ellenzéki főrendek számára arra, hogy a politikai helyzetet „válságosnak” minősítsék és 

aktivizálódjanak, a gyülekezési jogra vonatkozó belügyminiszteri rendelet, az esküdtszékre és a 

sajtóra vonatkozó a szabadságjogokat szintén korlátozó törvényjavaslatoknak részben az ellenzék 

távollétében történt képviselőházi elfogadása, továbbá az egyes képviselőválasztó-kerületek 

átszervezésére vonatkozó kormányzati szándék egyaránt okot adhatott. A levél dátuma előtti 

napon, 1914. február 8-án közölte a Pesti Napló Polónyi Géza pártonkívüli függetlenségi 

képviselő Kérelem a magyar főrendekhez című írását, amelyben hosszabb jogi fejtegetés útján azt 

igyekezett bizonyítani, hogy „[a] sajtóról rendelkező javaslat […] közjogilag érvénytelenül lett a 

képviselőházban megszavazva”. Okfejtése szerint a horvát-magyar kiegyezés értelmében az írói, 

művészi tulajdonjogot, továbbá a kereskedelmet érintő törvényhozás közös ügye a magyar szent 

korona országainak, és így az ezekkel kapcsolatos vétségek és kihágások is a közös országgyűlés 

elé tartoznak, ennek ellenére „[a] sajtójavaslatnak tárgyalása alatt a horvát-szlavón-dalmát zászló 

felvonva nem volt, és a szavazásból a horvát-szlavón képviselők kizárattak. A végrehajtási 

záradékból a horvát bán kihagyatott.” Azt kérte a főrendiház tagjaitól, hogy a sajtójavaslatot újabb 

alkotmányos tárgyalás céljából küldje vissza a képviselőházhoz, hogy a képviselőház kihagyhassa 

a javaslatból a közös ügyekre vonatkozó összes rendelkezést vagy a javaslatot a közös 

törvényekre előírt módon, a horvát képviselők részvételével tárgyalja meg újra.3666 A főrendek 

értekezletéről a sajtó nem számolt be, feltételezzük azonban, hogy a következő főrendiházi ülés 

előtt valóban sor került egyeztetésre: az ülés napján, de még az ülést megelőzően ugyanis a Pesti 

Napló közölte a sajtótörvény-javaslat ellen felszólalni kívánó ellenzéki főrendek névsorát, 

továbbá azt, hogy azon kívül milyen egyéb kérdésekben várható .a kormány elleni támadás.3667 A 

kormánypárti Az Újság pedig arról adott számolt be, hogy „[a] főrendiházi ellenzék aláírási íven 

kötelezte magát az ülésen való megjelenésre. Hír szerint harminchárom ellenzéki főrend írta alá az 

ívet.”3668 A február 26-i ülésén gr. Károlyi Gyula és gr. Vigyázó Ferenc Tisza miniszterelnöknek a 

román nemzetiségi vezetőkkel folytatott tárgyalásairól, gr. Hadik János a parlamenti őrség 

delegációban történt alkalmazása tárgyában intézett interpellációt Tiszához, illetve br. Hazai 

Samu honvédelmi miniszterhez. Vigyázó és Hadik szerepelt a nyilvános ülés előtti értekezletet 

összehívó főrendek között. Az interpellációkra adott miniszteri feleleteket egyik interpelláló sem 

fogadta el, a főrendiház többsége azonban tudomásul vette a válaszokat.3669 A Pesti Napló az ülést 

követő napon megjelent vezércikkében megállapította, hogy „[a] főrendek tiltakozásának 

eredménye csupán annyi, hogy egy nappal később tárgyaltathatja le a kormány a sajtójavaslatát, 

egy nappal tovább kell állnia a vesszőcsapások suhogását. […] A főrendiházi vita jelentősége 
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3665
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abban van, […] hogy e zárkózott, hűvös levegőjű világ is háborogva fordul az elnyomatás 

ellen.”3670 A függetlenségi párti Magyarország kritikusabb volt a főrendekkel szemben: „A 

főrendiház tehát a mai próbát sem állta meg. Újabb indokot írt be régen megfogalmazott halálos 

ítéletébe.”3671 

A főrendiházban az ellenzéki élénkség az ülésszak április végi berekesztéséig kitartott, különösen 

a sajtótörvény-javaslat és a választókerületek beosztásának módosításáról szóló törvényjavaslat 

idézett elő éles vitát. Ennek során a rendszeresen ellenzéki szellemben felszólaló br. Prónay 

Dezsőn kívül gr. Hadik János, Chorin Ferenc3672 és br. Wesselényi Miklós is felszólalt.3673 Az 

ellenzék szélesebb körű főrendiházi támogatottságának hiányát azonban mutatja, hogy ők sem 

nyújtottak be módosító indítványt egyik törvényjavaslathoz sem, a főrendiház pedig változtatás 

nélkül fogadta el azokat.3674 A háború kitörését követően a képviselőházban az ellenzéki pártok 

átmenetileg visszafogták támadásaikat, hasonló jelenség volt megfigyelhető a főrendiház ellenzéki 

tagjai részéről is. 

 Az, hogy a főrendiházban a dualizmus időszakában csak rövid életű pártok alakultak, 

természetesen nem jelentette, hogy a főrendek más formában ne vettek volna részt 

pártpolitikában. 1895-ben a Néppárt megszervezése főrendiházi tagok (gr. Zichy Nándor, gr. 

Esterházy Miklós Mór) részvételével valósult meg. A főrendek különböző tagsági csoportjainak 

képviselői mandátum vállalási hajlandóságával dolgozatunk több pontján foglalkoztunk. Máskor a 

képviselőházi pártok főrendiházi híveiként léptek fel a főrendiházban. A Néppárt egyik vezetője, 

gr. Esterházy Miklós Mór 1897-ben a költségvetési vitában a főrendiházban úgy beszélt a 

Néppártról, hogy „a párt, amelyhez tartozom”.3675 Nem találtuk nyomát, hogy ez a párt ekkor a 

főrendiházban önálló alakulatként, frakcióként létezett volna. Esterházy szervezeti kapcsolódása a 

Néppárthoz talán inkább annak képviselőházi pártja klubjában való (kül)tagság formájában 

valósulhatott meg, mindemellett a párt egyik vezető személyisége volt. 1910 elején a Khuen-

Héderváry-kormány bemutatkozásakor több főrend is az egyik vagy másik képviselőházi párt 

álláspontjával egybehangzóan nyilatkozott a kormánnyal kapcsolatban. Ezekben a 

felszólalásokban azonban szintén nem utal semmi arra, hogy ezek a pártok a főrendiházban is 

léteztek volna. Gr. Tisza István beszédében azt hangsúlyozta, hogy amikor a főrendek 

pártpolitikai eszmecserébe bocsátkoznak, egyéni álláspontjuknak, a kormánnyal szembeni egyéni 

bizalmuknak vagy bizalmatlanságuknak adnak kifejezést.3676 Az is előfordult, hogy a főrendiházi 

tagok képviselőházi politikai pártokkal, csoportokkal való működtek együtt akcióegység 

keretében. Így a főrendiházi reformja során a törvényjavaslattal elégedetlen főrendek és a 

képviselőházi mérsékelt ellenzék között együttműködést feltételeztünk. Ez az együttműködés 

azonban nem volt eredményes. 1895-ben a Néppárt megalapítása idején (elsősorban a közjogi 

kérdés okozta politikai megosztottság miatt) is csak kevéssé volt sikeres képviselőházi politikusok 

bevonása a mozgalomba.3677 A fent idézett 1914 eleji, a képviselőházi függetlenségi ellenzék által 

kezdeményezett együttműködés a főrendiház ellenzéki érzelmű tagjaival, mint láttuk, szintén nem 

járt eredménnyel, a kormányt támogató főrendek voltak ekkor is többségben. 

                                                           
3670
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Máskor egy-egy főrendiházi ellenzéki csoport a sajtónyilvánosság elé lépve a képviselőházi 

ellenzékhez közelálló újságokban, esetleg – mint ez 1894-ben történt – saját lapot alapítva 

(Fejérmegyei Napló)3678 igyekezett támogatottságot szerezni a főrendiházon kívül. Szintén a 

főrendiház kereteit meghaladó politikai mozgalom létrehozása keretében került sor az 1890-es 

években ellenzéki arisztokraták irányításával politikai nagygyűlések szervezésére.3679 

Megállapítható tehát, hogy az ellenzéki arisztokraták különböző módokon, változatos eszközökkel 

igyekeztek politikai nyomatékot adni törekvéseiknek, egyaránt alkalmazták a színfalak mögötti, 

rejtettebb (magán) utakat, a parlamentáris eszközöket (interpellációk stb.), a képviselőházi 

politizálásban alkalmazott módszereket (pártalakítás), de volt példa arra is, hogy a parlamenten 

kívüli politikai tömegmozgalom szervezésének útját is kipróbálják. 

  

                                                           
3678

 Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 188. 
3679

 Szabó D.: A Néppárt megalakulása, i. m. 179., 183. 
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VII. A főrendiházi reform kérdése 1885 után (áttekintés) 

 

A főrendiház reformjának végrehajtása 1885-ben nem jelentette, hogy a második kamara 

szerkezetének és jogkörének kérdése egyszer s mindenkorra kikerült volna a politikai pártok és a 

politikai publicisztika érdeklődési köréből. 1885 és 1918 között három hullámban erősödtek fel a 

változást sürgető hangok. Az 1890-es években a főrendiház egyházpolitikai reformokkal 

szembeni ellenállása váltotta ki a liberális politikai erőknek az intézménnyel szembeni kritikáját 

idézte elő, 1913-ban a képviselőházi választójogi harc megélénküléséhez kapcsolódóan, 1918-ban 

pedig a demokratikus követelések politikai térnyeréséhez kapcsolódóan került terítékre a 

főrendiház átalakításának, illetőleg megszüntetésének kérdése. Az állam- és politikatudományi 

szakirodalomban főként a főrendiház fennálló szervezetének ismertetése, esetleg az 1885. évi 

rendezés ismertetése jelent meg, átalakításra vonatkozó javaslatokkal csak ritkán találkozhatunk.  

 

Hazai állam- és jogtudományi összefoglalások a felsőház intézményéről a 20. század elején 

A századfordulót követően megjelent politikatudományi és közjogi tankönyvekben a 

törvényhozási kamarák kérdésének taglalásában kevés új elem található. Balogh Artúr3680 1909-

ben megjelent alkotmánytani munkájában Mill, Constant és Bentham kétkamara-rendszer melletti, 

illetve elleni érveit ismertette. Bentham érveléséből azt is megemlítette, hogy két kamara esetén 

fennáll annak a veszélye, hogy az összképviselet kisebbsége győz a többség felett (amennyiben az 

egyik ház által túlnyomó többséggel elfogadott javaslatot a másik ház egyetlen 

szavazattöbbséggel elveti). Balogh is úgy vélte, hogy általános érvekkel nem indokolható kellően 

az egy- vagy kétkamara-rendszer, ezért államformák szerint vizsgálta a kérdést. A régóta fennálló 

monarchiák esetében a kétkamara-rendszer a társadalmi fejlődés szükségszerű következményének 

tekintette. A „modern állampolgári társadalommal” ellenkezőnek vélte, hogy a főrendi 

születésűek nagyobb politikai jogosultsággal rendelkezzenek. A főrendiház létezését mégis 

indokoltnak tartotta, mert olyan intézményt látott benne, amely biztosítja, hogy az állami 

akaratban minden társadalmi osztály jelentőségéhez mérten nyerjen részt. Konstatálta, hogy a 

történeti előjogon nyugvó főrendiházak mindinkább átalakulnak más jogcímek – kinevezés, 

hivatal – alapján rekrutálódó tagokat magukba foglaló második kamarákká, újabb keletű, 

„demokratikus irányú” monarchiákban pedig általában eleve választás és államfői kinevezés útján 

alakulnak meg a felsőházak. Rámutatott, hogy noha a demokratikus köztársaságokban „a két 

kamara rendszerre a társadalom semmi természetes alapot nem nyújt”, a demokráciák túlnyomó 

részében az egy házból álló parlament mindenhatóságával szemben mégis a két kamarát pártolják. 

Ilyen esetekben a második kamara egyetlen jogosult szervezési módjának a választást tartotta.3681 

Ferdinandy Géza3682 1902-ben kiadott alkotmányjogi összefoglalásában alapos áttekintést nyújtott 

a magyar országgyűlés történeti fejlődéséről, valamint 20. század eleji szervezetéről és 

működéséről. Az országgyűlés két kamarájának eltérő hivatását ismertetve a főrendiház feladatát 

a máshol is gyakran olvasható módon határozta meg: az intézmény hivatása eszerint az 
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alkotmányosság őrzése „a könnyelmű és radikális irányú alkotmánymódosító politikai 

mozgalmakkal” szemben.3683 

Haendel Vilmos3684 1903-ban Parlamentarismus című „politikai tanulmányában” elméleti 

formában, ám a közelmúlt európai történelméből vett számos példával megvilágítva mutatta be a 

felsőház alapvető alkotási módjait, a két kamara és a kormány kapcsolatát, az erőviszonyukat 

meghatározó tényezőket és ezek működését a parlamentáris kormányzat keretei között.  

Elsőként a születési jogon alapuló felsőházakat vette górcső alá. Megállapította, hogy a főrendek 

(főnemesség) félszázaddal korábban birtokuknak, vagyonuknak és műveltségüknek köszönhető 

társadalmi fölénye megszűnt, „súlyuk ezentúl csakis akkora lesz, mint amilyet maguknak 

activitásukkal a nemzeti életben kivívni bírnak”.3685  

Megállapította, hogy a felsőházak többsége a tényleges erőviszonyok mérlegelésén alapuló 

belátás nyomán önmérsékletet tanúsít, beéri a „releváns, de többé nem döntő” szereppel. A 

felsőházak ilyen helyzetét a parlamentáris uralkodók helyzetével állította párhuzamba. A kérdésre, 

hogy ha a felsőház által követendő irányelv a „concessiók politikája”, és „az állami erő és 

tekintély valóságos centruma” a képviselőház, nem illuzórikus-e örökletes alapon szervezett 

felsőházat fenntartani, nemmel válaszolt. Legfőbb indokként John Stuart Mill érvét hozta fel, 

miszerint a felsőházra az alsóház mindenhatóságának megakadályozására van szükség. Haendel a 

főrendiház intézményének fenntartása mellett szóló további érvként említette, hogy előmozdítja a 

királyi hatalom elfogadhatóságát a közvélemény számára, közvetítő a nép és a fejedelem 

között.3686 Azt is megvizsgálta, hogy egy születési alapon szervezett felsőház és a kormány 

mekkora befolyást képes gyakorolni egymásra. A tagok anyagi függetlensége, választóktól, 

pártsajtótól, lokális vagy egyéni érdekektől nem függő, önálló helyzete, a saját idejükkel való 

maradéktalan rendelkezés, a társadalmi állásukból eredő magasabb és higgadtabb politikai 

látókör, az egyéni nézőpontot meghaladó szemléletre való képesség a főnemesi családok 

történetének a nemzet históriai múltjával való összefonódásából ered. Haendel ugyanakkor − az 

elméleti elemzést a napi tapasztalatokhoz közelítve – nem hallgatta el azt sem, hogy a felsorolt 

előnyöket jelentékeny mértékben csökkenti „a főrendiek részéről tapasztalt közöny, szorgalom-, 

sőt ismerethiány az államügyek intézésében”.3687 

Haendel több ízben hangsúlyozta: bár az alkotmány alapján a felsőházaknak a képviselőházakkal 

elvileg gyakran egyenrangú jogköre van, a gyakorlatban azonban ez politikai okból nem 

érvényesülhet, a parlamentarizmus keretei között ugyanis a közvélemény akaratát megtestesítő 

népképviseleti alsóház bír dominanciával.3688 Az örökletes jogon szerveződő felsőházak esetében 

létkérdésnek nyilvánította az „okos engedékenységet”, a parlamentarizmus szabályainak 

elfogadását. A magyarországi egyházpolitikai törvényhozás körüli konfliktust és az angliai Home 

Rule-vitát hozta fel példaként arra, hogy a főrendűek makacs ellenállása esetén a „tömeg” 

hangulata a főrendiházzal és a születési arisztokráciával szemben ellenségessé válik.3689 

Vizsgálta a kormány és a felsőház viszonyát is. Leszögezte, hogy az alsóházra közvetlenül, a 

közvéleményre közvetve támaszkodó kormány erősebb a felsőháznál. Mivel a kabinet léte a 

képviselőháztól függ, ezért a miniszterek politikai felelőssége érvényesítésének is az alsóház előtt 

van létjogosultsága. Az alapvetően uralkodói kinevezésen alapuló felsőházak (Olaszország, 
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Ausztria, Németország) parlamentáris szerepéről megállapította, hogy mivel hiányzik belőlük a 

teljes önállóság érzete, képtelenek fellépni öntudatos erővel. Az osztrák Herrenhausról 

konstatálta, hogy „minden előkelősége mellett is […] sohasem mutatott erőteljesebb érvényesülési 

törekvéseket”.3690 Haendel álláspontját még a Herrenhausnak az általános választójog ausztriai 

bevezetésével való 1906. évi szembehelyezkedése előtt fogalmazta meg. A Herrenhaus 

„érvényesülési törekvése” azonban 1906-ban csak nagyon korlátozott sikerrel zárult, hiszen a 

kormány és az Urak Háza konfliktusát lezáró kompromisszum keretében a Herrenhaus elfogadta 

az általános választójog bevezetését. Az Urak Háza ellenzéki csoportjainak be kellett érniük azzal, 

hogy limitálásra került a felsőházba élethossziglan kinevezhető tagok száma (abból a célból, hogy 

a második kamara egy radikális összetételű kormány hatalomra kerülése esetén megőrizhesse – 

elméleti szinten legalábbis létező – ellensúlyozó szerepét). Hogy ez az ellenzék számára mennyire 

csak relatív siker volt, mutatja, hogy a megegyezést az ellenzéki csoportok csak Ferenc József 

császár nyomására fogadták el. Ráadásul az élethossziglani kinevezésekre vonatkozó numerus 

clausus bevezetésével párhuzamosan történt örökös tagsági jog adományozás sem csak a felsőházi 

konzervatív elemet, hanem egyben a kormány bázisát is erősítette, amennyiben az új örökös tagok 

az addigi élethossziglan kinevezett tagok közül kerültek kiválasztásra.3691 A két kamara, illetve a 

kormány és a felsőház közötti ellentét kiegyenlítésére peerschub alkalmazását a végrehajtó 

hatalom által a törvényhozáson való erőszaktételként értékelte.3692  

Haendel elemzésében a hazai államtudományi irodalomban egy addig kevéssé érintett szempont is 

megjelent, amikor a jogtudós a választott felsőházak tekintetében különbséget tett az államfő által 

feloszlatható és nem feloszlatható intézmények között. Az utóbbi kategóriába tartozott az 1875. 

évi francia alkotmány által életre hívott szenátus, amely élve azon írásban rögzített jogkörével, 

hogy a kormány politikailag mindkét kamarának felelős, 1896-ban lemondásra kényszerítette a 

képviselőház támogatásával rendelkező Bourgeois-kormányt. Haendel ezt a parlamentarizmussal 

ellenkező eljárásnak tartotta, nemcsak azért, mert általában véve a parlamentarizmus lényegi 

elemének tekintette az alsóház dominanciáját, hanem azért is, mert a közvetett szavazás útján 

választott és fel nem oszlatható francia szenátus kevésbé hivatott a népakarat kifejezésére, mint az 

általános közvetlen választójog alapján választott és feloszlatható képviselőház. Haendel 

kifejtette, hogy a felsőháznak a kormány irányában ellenőrzési jogát más eszközök, így az 

interpelláció, a napirend-indítvány, a vizsgálóbizottság kiküldése vagy akár a kormány számára 

bizalom vagy bizalmatlanság nyilvánításával történő direktíva-adás útján kell érvényesítenie.3693 

Haendel megvizsgálta a részben vagy egészében választott tagokból álló feloszlatható felsőházak, 

így Belgium, Dánia, Hollandia, Norvégia és Svédország helyzetét is. A svéd felsőházat, a 

Langthig csak a képviselőházból, az Odelthingból kivált bizottságnak tekintette, és mint ilyent az 

alsóházzal tartós szembeszegülésre képtelen intézménynek. A holland és a belgiumi felsőházat 

más tényezők mellett korlátozott jogkörük miatt képtelennek tartotta arra, hogy az alsóházzal 

szemben elsőbbséget követeljen magának. Haendel úgy vélte, hogy Belgiumban és 

Svédországban, annak ellenére, hogy a felsőház választása a képviselőválasztói aktív 

választójoggal azonos vagy szélesebb alapon történik, nem várható preponderanciára törekvés a 

második kamara részéről. Ennek okát részben abban látta, hogy ezekben az országokban a 

parlamentarizmus már mély gyökeret eresztett, aminek eredményeképpen hallgatólagos 

megállapodás áll fenn az alsóház főszerepéről, de abban is, hogy a második kamara választása 

szűkebb passzív választójog mellett történik, mint az alsóházé, amelynek következtében a 

felsőház nem áll a közvéleménnyel közvetlen, folytonos összeköttetésben. Haendel szerint 
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Dániában a 19. század derekától látszólag a felsőház és az alsóház, valójában az uralkodó és az 

alsóház hatalmi ellentéte volt a politikai élet meghatározó konfliktusa, amelyben a felsőház a 

fegyveres erővel és pénzügyi erőforrásokkal rendelkező fejedelem és kormánya szövetségese volt. 

Haendel a felsőházra támaszkodó kormányzást surrogátumnak, pótléknak, olyan átmeneti 

időszaknak tekintette, amikor a parlamentarizmus csak alakilag érvényesül, nem pedig érdemi 

formában, szélesebb néprétegeknek bevonása útján működik.3694 

Haendel Bagehotra hivatkozva a felsőházak a parlamentarizmus keretei közötti szerepét az 

uralkodó szerepével rokonította, amennyiben a történelmi fejlődés mindkettőjüket leszorította 

korábbi hatalmi teréről, jogosítványaik jelentékenyen része elavult vagy elavulóban van, jövőbeli 

súlyukat pedig nem a konvenciók és jogi alapok, hanem a konkrét feladatok megoldásában 

mutatott közreműködési készségük és munkaképességük határozza meg.3695 

 

Államtudományi értekezések a főrendiház reformjáról 1885 után 

Schvarcz Gyula 1890-ben a Tudományos Akadémia társadalomtudományi sorozatában megjelent 

értekezése keretében adott európai körképet a „tudományos és irodalmi kitűnőségek” a felsőházi 

tagságra vonatkozó jogcíméről. Schvarcz hangsúlyozta, hogy nincs köze az egyetemek egykori 

rendi-korporatív képviseleti jogához, előfeltétele a „modern állameszme” a középkortól örökölt 

„keresztény-germán állam” feletti győzelme, az egyéni állampolgári érték felismerése, ezért 

elsősorban a román (latin) népek alkotmánytörténetében talált példákat: az 1808. évi spanyol 

alkotmányban, az 1831. december 29-i francia törvényben, amelynek hatása Toszkánában, 

Szardíniában (Piemontban) és Nápolyban is érezhető volt, az 1869-es és az 1876-os spanyol 

alkotmányban, valamint az 1885. évi portugál alkotmánymódosító törvényben. Rámutatott 

ugyanakkor arra, hogy az osztrák császárság 1867. decemberi alkotmánya, a németalföldi 

királyság 1889. évi alkotmánymódosítása és a magyar 1885:7. tc. is lehetőséget ad (habár utóbbi 

azt szövegszerűen nem tartalmazza) a tudomány és a művészet szolgálatában szerzett érdemek 

felsőházi tagsággal történő jutalmazására. Schvarcz ebben a kérdésben a jövő tekintetében 

optimista volt, úgy vélekedett, hogy „[m]ihelyt kellőleg megérlelődnek alapos népnevelés folytán 

valamely nemzeti társadalom gyorsabb organikus művelődésének tényezői, […] mind inkább és 

inkább érezhető fokozatossággal valósulhat meg az értelmiség uralma, melyet azután többé 

semmiféle nagyobb mérvű visszaesés nem fog compromittálhatni.”3696 

Malczovich László belügyminisztériumi titkár 1910-ben a The nobilities of Europe című angol 

genealógiai időszaki kiadvány számára a magyar nemesség történetéről, a főrendek kialakulásáról 

és a főrendiház szervezetéről írt tanulmányában még mindig az egységes magyar nemesség 

eszméjéből vezette le az egységes magyar állam eszméjét, a magyar alkotmány tartósságát 

múltban gyökerező, a múltból erőt merítő voltával magyarázta.3697 

Gr. Tisza István 1911-ben a Magyar Figyelő hasábjain az angol főrendiház válságáról értekezett. 

1909-ben Joseph Chamberlain a védővámos gazdaságpolitika bevezetésére irányuló törekvésére a 

Lordok Háza a költségvetés visszautasításával reagált. A kormány új választásokkal és a Lordok 

Háza elleni agitációval reagált. A választások eredményeképpen – írta Tisza – a képviselőházban 

a mérleg nyelvét az írek képezik, akik a kormány támogatásáért cserébe biztosítékot kérnek a 

Home Rule (önkormányzat) megvalósítására (az előző hasonló kísérlet 1893-ban a Lordok Háza 

ellenállásán bukott meg). A megerősödött kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amely a Lordok 

Háza jogkörét halasztó érvényű vétójogra kívánta korlátozni, a pénzügyi határozatokat pedig 

teljesen ki kívánta venni a második kamara jogköréből. A kormány visszautasította a lordok 
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megegyezési próbálkozásait, a törvényjavaslat felsőházi megszavazásához a többséget pairek 

tömeges kinevezésével kívánta biztosítani, amelyhez megszerezte az uralkodó beleegyezését. 

Tisza ezen a ponton írásában kifejtette a peerschubbal kapcsolatos saját álláspontját. „In thesi” a 

kormánynak adott igazat. „[É]gető szükség esetén csak ez a jog mentheti meg az országot az 

oligarchikus uralom alól. Azzal a főrendiházzal szemben, amely előjogaiban bízva saját akaratát 

konokul a népakarat ellen fordítja, a kinevezési jog gyakorlása vagy az azzal való fenyegetés az 

alkotmányos fejlődés megmentése és biztosítása szempontjából elkerülhetetlenül szükséges.” Az 

aktuális helyzetben azonban nem tartotta indokoltnak a peerschubot, mert Angliában „[a] 

főrendiház már kezdettől fogva nem a népakarattal állította szembe saját privilégiumát”, hanem 

éppen a népakaratot igyekezett érvényre juttatni a szerinte helytelen utakra tévedt képviselőházi 

többséggel szemben. A Lordok Háza a jogkörét korlátozó törvényjavaslatot végül a canterburyi 

érsek fellépése hatására megszavazta. Tisza úgy vélte, hogy ha az unionisták kerülnek is 

kormányra, a Lordok Háza régi jogkörének visszaállítására nem fog sor kerülni, sőt a tagság 

összetételének reformját is várhatónak tartotta, mert úgy vélte, hogy „a lefolyt küzdelem után 

senki sem lehet többé kétségben”, hogy így tud a jövőben a főrendiház fennmaradhatni.3698 

Az 1885 és 1918 közötti időszak legalaposabb tudományos megalapozottságú főrendiházi 

reformtervét 1908-ban adta közzé egy nem sokkal korábban végzett jogász, az első világháború 

után liberális-demokrata politikusként országos szinten is ismertté vált hegymegi Kiss Pál.3699 A 

kolozsvári egyetemen államtudományi doktorrá való felavatásakor felolvasott, majd Debrecenben 

nyomtatásban is megjelent értekezés premisszáját az képezte, hogy Magyarországon 

elkerülhetetlen a közeljövőben társadalmi reformok bevezetése. Ezek bevezetéséhez 

kapcsolódóan a főrendiháznak a társadalmi egyensúly fenntartásának és a nemzeti érdek 

érvényesítésének klasszikus szerepét szánta. Eszerint a főrendiháznak kell előmozdítania, hogy a 

reform ne legyen „túlságos” vagy túl gyors, ne legyen ugrásszerű, hanem épüljön be a magyar 

alkotmány épületébe, ne veszélyeztesse a nemzeti jelleget, végül „valódi nemzeti akaratot 

képezzen” (a társadalom minden rétegének, osztályának hozzájárulásával szülessen meg a 

reform). Hangsúlyozta, hogy „a felsőház nem buktathat kormányt, de azért reá szükség van, mert 

az esetleges nemzeti akaratnak látszó, de voltaképpen azzal ellenkező álreformok megvalósítását 

el nem fogadásával meghiúsíthatja, s a nemzetet igen gyakran eme álreformok valódi értékéről is 

felvilágosíthatja”.3700 Kiss a főrendiházat aktuális állapotában alkalmatlannak tartotta a fenti 

szerep betöltésére. Hangoztatta: a főrendiházról a közfelfogás úgy vélekedik, hogy az „álladalmi 

szervezetünkben egy darab történeti múlt, a régi idők korhadt maradványa, mely semminemű 

fontos hivatást be nem tölt, egyszerűen csak letárgyalja a képviselőház által elfogadott 

törvényjavaslatokat, egy mód csak arra, hogy a nemzet előkelői, mint törvényhozók szerepeljenek 

s a parlamenti ünnepélyességeken (koronázás, országgyűlés megnyitása) a felső tízezret 

képviseljék. A közvélemény szerint a főrendiházi tagság rang, mellyel méltóságos cím jár, gátja a 

bírói eljárás szabad folyásának (mentelmi jog), tehát privilégium, de semmi esetben sem 
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törvényhozói tiszt, mellyel a törvényhozói kötelességek betöltése jár.” Kiss Pál rámutatott, hogy a 

főrendiház negatív megítélését részben az idézi elő, hogy az alsóház a parlamentarizmusból 

eredően az állami pénzügyekkel és a véderővel kapcsolatos törvényhozásban túlsúllyal 

rendelkezik, mivel pedig ezek nagy érdeklődést kiváltó témák, a közvélemény könnyen általánosít 

belőlük a főrendiházi tárgyalása formális jellegére. Kiss ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, 

hogy a közvélekedésnek tápot ad, hogy a főrendiházban az egyházpolitikai viták óta, vagyis 

másfél évtizede jelentősebb vitára vagy interpellációra nem került sor, és hogy a főrendek az 

üléseket általában gyéren látogatják. Kiss a főrendiházat azzal mentegette, hogy az 

egyházpolitikai viták óta nem volt olyan téma, amely a főrendiházat szembeállította volna a 

képviselőházzal, és így felhívta volna a főrendiházra a figyelmet, továbbá hogy a képviselőházi 

„obstrukciós, ex-lex-es állapotok” miatt a képviselőház „absorbeálta” „teljes mértékben” a 

társadalom érdeklődését.3701 A szerző a főrendiház eltörlésére irányuló, „a mai időben oly gyakran 

hangsúlyozott véleményt” államtudományi vizsgálódásai nyomán és a magyar főrendiház 

múltbeli szerepe alapján megalapozatlannak minősítette.3702 Az intézmény átalakítását azonban 

mellőzhetetlennek tartotta a társadalmi reformok mellett a képviselőválasztási jog várható 

kiterjesztése miatt, azzal párhuzamosan. Azt is megemlítette, hogy a főrendiház reformjának éve, 

1885 óta a képviselőház vonatkozásában fontos új szabályozások kerültek bevezetésre (választási 

bíráskodás, összeférhetetlenség), ám a főrendiháznál elmaradt a hasonló modernizáció.3703  

Az ifjú államtudós annak érdekében, hogy a főrendiház képes legyen szerepét betölteni, 

szükségesnek tartotta a főrendiházi tagság jogalapjának reformját, a tagok 

összeférhetetlenségének és mentelmi jogának (újra)szabályozását, az intézmény „szerveinek” 

reformját (ezek alakítása és működése, valamint a kvórum [a határozatképességhez szükséges 

létszámminimum] és az üléseken megjelenési kötelezettség vonatkozásában). A felsorolt 

feladatok közül Kiss Pál értekezését elsősorban az elsőnek, a főrendiházi tagság összetételének 

módosításának szentelte. Az örökletes jogon tagok számbeli dominanciáján és tagsági joguk 

földbirtokláshoz kötésén nem kívánt változtatni. A tagság gyakorlását azonban nem a földadó 

cenzus törvényben rögzített értékéhez kötötte volna, hanem a törvényhatósági virilis tagok 

mintájára numerus clausus alapján akarta szabályozni. Úgy képzelte, hogy az 1886:8. tc.-ben 

felsorolt családok legtöbb adót fizető tagjai meghatározott számban jönnének a főrendiházba. Az 

értelmiségiek által fizetett adónak a törvényhatósági bizottságok, városi és községi 

képviselőtestületek esetében alkalmazott kétszeres beszámításához hasonlóan a „tudomány” és 

„műveltség” itt is többletet jelentett volna az adó beszámításakor.3704 A numerus clausus 

bevezetésével járó előnynek tekintette, hogy így az örökös tagok száma rögzíthetővé válik.3705 

Javasolta, hogy a főrendiházi tagság gyakorlásához a teljeskorúságnál magasabb életkor legyen 

szükséges, mert a főrendiháznak mint „a hidegen fontoló bírálat szervének” a működéshez 

szükséges „magasabb műveltség, szélesebb látókör, politikai eszély” megszerzéséhez több idő van 

szükség, mint a teljeskorúság elérése.3706 Maximálni kívánta, hogy évente mennyi új család 
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részesülhessen örökös főrendiházi tagságban. Meg akarta tiltani, hogy a születésre nézve nem 

magyar állampolgárok örökös tagságot kaphassanak.3707 

Szükségesnek tartotta a magyar nyelv ismeretét a főrendiház minden tagja esetében. Mint láttuk, 

az 1885:7. tc. 9. §-a kimondta, hogy a főrendiház tagja csak az lehet, aki megfelelni képes az 

1868:44. tc. 1. §-a „azon rendeletének, mely szerint a törvényhozás nyelve egyedül a magyar”. 

Kivételt ez alól csak a szábor küldöttei képeztek, mert az 1868:30. tc. 59. §-a, amely kimondta, 

hogy Horvát-Szlavónországok képviselői „mind a közös országgyűlésen, mind annak 

delegatiójában a horvát nyelvet is használhatják”, 1885 után is hatályban maradt. Kiss követelése 

(amennyiben nem az 1885:7. tc. szabályozásának nem ismeretéből eredt) jelenthette egyrészt a 

törvényi előírás gyakorlati betartásának szigorítását (ez elsősorban a külföldi eredetű főnemeseket 

érinthette), illetve kiterjesztését a szábor küldötteire is. Kiss, bár a tagsági jog feltételeként a 

főhercegektől is megkövetelte volna a magyarnyelv-tudást, aktív részvételüket a főrendiházban 

ellenezte.3708 A passzivitás egyébként megfelelt a fennálló helyzetnek, kutatásunk szerint a 

főhercegek nem vettek részt a főrendiház munkájában, sőt általában az üléseken sem jelentek 

meg. Kiss Pál a választásnak csak nagyon korlátozott szerepet szánt a főrendiház megalkotásakor, 

abból kiindulva, hogy „monarchikus főrendiházban […] a választás nem lehet szervezési 

mód”.3709 Javasolta, hogy egyéni érdemültség alapján főnemesi családok választhassanak tagokat, 

egy-egy országgyűlés időtartamára. 

 Kiss reformtervében az aktuális politikai történések hatása leginkább a főrendiház 

horvátországi tagjaira vonatkozásában érhető tetten. A horvát országgyűlés által választott három 

képviselő tagságát ellenezte, mert ezek megválasztása „a pártokra szakadozott horvát 

országgyűlésben pártszempontból történik, s az így főrendiházba jutottak igen gyakran 

pártküzdelmeknek fogják köszönni a felsőházi tagságot, holott […] a főrendiháznál legelső 

követelmény, hogy a pártpolitikai küzdelmektől távol álljon”. Legfeljebb azt tartotta 

elfogadhatónak, hogy a horvát országgyűlés személyes jogon meghívott tagjai válasszanak maguk 

közül három tagot a főrendiházba, és ők kapjanak királyi meghívólevéllel meghívást arra az 

időtartamra, amíg személyes jogon tagjai a szábornak.3710 

Kiss, aki református püspök fia volt, méltatta, hogy a protestáns egyházi vezetők főrendiházi 

tagságának szabályozása során 1885-ben a törvény megalkotásakor figyelembe vették az 

egyházvezetésben a világiak és az egyháziak között fennálló paritást, továbbá a hivatali 

idősbségnek a református egyházi törvény által a felekezeti konvent elnökének kiválasztásakor 

követett elvét.3711 Helyeselte azt is, hogy a hivatal révén tagok között csak a legmagasabb rangú 

(illetményüket tekintve legalább a IV. fizetési osztályba tartozó)3712 államhivatalnokok kapnak 

főrendiházi tagságot. A hivatal vagy méltóság alapján tagok körét részben bővítette, részben 

szűkítette volna. Azt kívánta, hogy a bírói hivatal alapján tagok száma nagyobb legyen. 

Indokoltnak tartotta az egyetemek rektorainak és a Tudományos Akadémia elnökének főrendiházi 

tagságát. A horvát bánt, mivel „a báni állás quasi miniszteri jellegű” (és ezért az országzászlósok 

köréből is kizárta volna), továbbá a szerinte a főispánok feladatköréhez hasonló funkcióval 

rendelkező fiumei kormányzót mint politikai és közigazgatási jellegű főtisztviselőket kizárta 
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volna a tagok közül. Az aktív katonák főrendiházi tagságát ellenezte, mert azt tartotta, hogy „a 

katonai szubordináció a legerősebb függést eredményezi, s egyáltalán természetével sem fér össze 

a törvényhozói szerep”.3713 

Kifejtette, hogy tisztán kinevezett felsőháznak még az olasz szenátus sem tekinthető, mert itt is 

szabályozás van foglalkozási kategóriák szerint és vagyoni cenzus tekintetében. 3714 A 

peerschubról az volt a véleménye, hogy nem lehet erkölcsileg elfogadhatatlan, nemtelen eszközzel 

biztosítani az alsóház törvényhozásbeli dominanciáját.3715 A kinevezett tagok számát továbbra is 

ötven főben kívánta limitálni, de bevezette volna, hogy a sorukban támadt hiány azonnal pótlásra 

kerüljön, tekintet nélkül az évi kinevezések lehetséges számára. 

Kiss hangsúlyozta, hogy a főrendiház jogkörét nem tartja reformálandónak, mert a 

„parlamentarizmus ethikája” az alsóház domináló jellegében ezt már hosszú idő óta kifejlesztette. 

Értekezése végén mégis szükségesnek nyilvánította azt, hogy „[l]egyen jogivá azon etikai szabály, 

hogy a nemzeti akarat létrehozásában az alsóházé a domináló erő, a főrendiház ne juttathassa az 

alsóház által elfogadott törvényjavaslatokat holtpontra”. Ezt olyan módon kívánta biztosítani, 

hogy a főrendiház vetója esetén kerüljön feloszlatásra a képviselőház, és ha az új választást 

követően összeülő képviselőház is megszavazza a törvényjavaslatot, akkor az a főrendiház 

esetleges ellenkezése dacára is királyi szentesítéssel törvényerőre emelkedjék.3716  

Kiss Pál a későbbiekben eltávolodott ettől a reformtervtől. 1926-ben megjelent A demokratikus 

magyar felsőházról című röpiratában fiatalkori értekezését az élettapasztalat hiányát tükröző és „a 

politikai íróktól beszívott elméletek” és a magyar nemzeti állam fenntartására irányuló törekvés 

hatása alatt álló munkának minősítette. Hozzátesszük, hogy az alkalom jellege, amelyre 1908-ban 

az értekezés készült (sub auspiciis doktorrá avatás) már önmagában kizárta, hogy a felsőház 

gyökeres átalakítására vonatkozó nézet kerüljön benne előadásra.3717 Kiss Pál 1926-ban már úgy 

vélte, hogy a magyar nemzeti állam fennmaradását nem egy alapvetően származás alapján álló és 

a demokratikus reformokat feltartóztató főrendiház, hanem közvetlen választáson alapuló, a 

demokratikus reformok előmozdítására képes felsőház képes elősegíteni. Kiss Pál az 1885 utáni 

főrendiház diszfunkcionalitását 1926-ban megjelent írásában még inkább kidomborította. A 

főrendiház már 1908-ban is felsorolt fogyatékosságainak sorát kiegészítette az uralkodó, illetve a 

kormány túlzott befolyásával (pártszempontok érvényesülését látta a főrendiház elnökeinek, 

alelnökeinek és az élethossziglan kinevezésre kerülő tagok kiválasztásában).3718 

 

A főrendiház reformját sürgető törvényhatósági kérvények képviselőházi vitája 1893-ban 

A képviselőházban a főrendiház reformja 1893 végén annak apropóján került napirendre, hogy 

miután az év tavaszán a költségvetést a főrendiházi többség gr. Szapáry Géza indítványának 

megfelelően megszavazta ugyan, egyszersmind azonban azt is kimondta, hogy elítéli a kormány 

egyházpolitikáját,3719 több megye és város közönsége kérvényt intézett a képviselőházhoz a 

főrendiház szervezetének módosítása érdekében. A kérvények indoklásában az állt, hogy a 

főrendiház fennálló szervezetében „minden szabadelvű haladásnak útjában áll, és abban most az 

élő nemzet nem bír képviselettel, […] a népképviseleti alapon nyugvó alkotmánnyal a még 

mindig inkább rendi alapon nyugvó főrendiház össze nem egyeztethető, és így az országgyűlés két 

                                                           
3713

 Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja, i. m. 63–65. 
3714

 Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja, i. m. 71–75. 
3715

 Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja, i. m. 76–79. 
3716

 Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja, i. m. 90–94. 
3717

 A sub auspiciis doktorrá avatást az egyetem kezdeményezhette, de a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

terjesztette fel a jelölt személyét királyi jóváhagyásra. A doktorrá avatáson a királyi képviseletében szintén a 

kultuszminiszter vagy államtitkára jelent meg. Pallas nagylex. 15. köt., i. m. 253. 
3718

 Kiss P.: A demokratikus m. felsőházról, i. m. 14., 112. 
3719

 FN 1892−1895. 2. köt. 1893. máj. 9. (28. ülés) 92., máj. 10. (29. ülés) 148−150. 



709 

háza egymással nincs a kellő szervi összefüggésbe hozva”. A „kor szellemének, demokratikus 

irányának megfelelő” és a „nemzet” számára képviseletet biztosító felsőházat a törvényhatóságok 

választottjainak tagsága útján kívánták megvalósítani.3720 

A képviselőházi ellenzék szerint a kérvények mögött a kormány(párt) állt, amely így akart 

nyomást gyakorolni az egyházpolitikai reformok főrendiházi ellenzékére. Egyes ellenzéki 

képviselők tudni vélték, hogy a főispánok a kérvények elfogadása értelmében magukat „nagy 

mértékben exponálták”, Fejér megyében pedig maga br. Fiáth Miklós főispán indítványozta a 

kérvényezést.3721 Wekerle Sándor miniszterelnök és Hieronymi Károly belügyminiszter 

természetesen tagadta a vádakat.3722 A függetlenségi ellenzék elítélte a kérvényezési mozgalmat 

mint a kormány taktikájának eszközét, a kérvények tartalmával azonban szimpatizált. Ahogy 

Holló Lajos,3723 a Függetlenségi és 48-as Párt képviselője 1893 novemberében a költségvetési vita 

során pártja nevében kijelentette: „[ha] a követelések intencióit nem is tartjuk egészen 

helyeseknek, s ezekkel nem is identifikáljuk magunkat, de […] kötelességünknek tartjuk, hogy 

rámutassunk arra, hogy mi nem egyes mellékcélokért, de a dolog lényegéért, az eszmében rejlő 

erőért magáért követeljük ezen reformok megvalósítását”. Ennek megfelelően pártja 

megbízásából határozati javaslatot terjesztett be, amely a kormányt az országgyűlés átfogó 

reformját célzó törvényjavaslatok benyújtásával bízta volna meg. A határozati javaslatban 

szereplő törvénycsomag a képviselőválasztói jog kiterjesztésén és országos szintű egységesítésén, 

valamint a választói névjegyzék összeállításának és a választókerületi beosztásnak a reformján 

kívül a főrendiház képviseleti alapra helyezésére terjedt volna ki. A Függetlenségi és 48-as Párt a 

felsőházi tagság lehetőségét annak kívánta megadni, aki „magát a vidéken, vagy az ország egy 

részében azon vidék fejlődésének, anyagi előhaladásának szolgájává tette, aki ott érdemeket 

szerzett, aki azon megyében vagy törvényhatóságban polgártársainak bizalmát megnyerte”.3724 A 

határozati javaslatnak taktikai célja is volt: megmutatni a kormánypárti liberalizmus korlátait. 

Holló hangsúlyozta, hogy a javaslat nem mondja ki, hogy a kormány mikor tartozik a javaslatokat 

beterjeszteni, „csak általánosságban mondja, hogy e kérdések fontosságát, uralkodó voltát ismerje 

el a t. kormány és a ház”. Ha a kormánypártiak „elzárkóznak e javaslatoktól, bizonyítékát adják 

annak, hogy azon szabadelvű program tulajdonképp csak a hatalom fenntartásának eszköze és 

nem az igazi szabadelvűségnek ügye. (Tetszés a szélső baloldalon.)”3725 A kormánypárt nem 

akarta élezni a főrendiházi ellenzékkel a konfliktust azáltal, hogy a főrendiház reformját nyíltan 

kilátásba helyezi, különösen nem a határozati javaslatban szereplő formában, hiszen a Wekerle-

kormány elődeihez hasonlóan ódzkodott a törvényhatóságok által választott felsőház gondolatától. 

Holló határozati javaslatát a képviselőházi többség ennélfogva − vállalva a „nem igazi 

szabadelvűség” bélyegét − mellőzte. 
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A megyék és városok kérvényei azonban még csak ezt követően kerültek a képviselőház 

napirendjére. A kérvényi bizottság 1893. december 19-én benyújtott jelentésében azt javasolta, 

hogy a főrendiház reformját sürgető kérvényeket a ház a kormánynak adja át. Madarász József 

függetlenségi párti honatya nehezményezte, hogy a bizottság a kérvényekkel nem foglalkozott 

érdemben, pedig a képviselőház jogköre és a kérvények által érintett kérdés alkotmányos 

jelentősége ezt megkívánta volna. A veterán politikus indítványozta, hogy a kérvényeket utalják 

vissza a bizottsághoz, hogy az készítsen véleményes jelentést tartalmukról. Miután a ház többsége 

Madarász indítványát mellőzte, hosszabb vita alakult ki a kérvények kezelésének módjáról. A 

vitához Madarászon kívül a függetlenségiek sorából Herman Ottó, Helfy Ignác, Ugron Gábor, a 

Nemzeti Párt3726 képviselői közül Horánszky Nándor és Horváth Gyula, a kormány részéről 

Wekerle Sándor és Hieronymi Károly szólt hozzá. Madarász, miként elviekben az „egy kamarai 

rendszer” hívének vallotta magát, de ahogy 1885-ben, úgy most is belátta, hogy képviselőtársai 

közül kevesen osztják nézetét, ezért elsődleges feladatnak a felsőház „tiszta képviseleti alapon” 

történő szervezését tartotta. Annak érdekében, hogy „ne lehessen egy testület, mely a fejedelem és 

a nemzet közé álljon, (Helyeslés a szélső baloldalon.) és gátat akarjon vetni a nemzet akarata 

érvényesülésének” okvetlenül szükségesnek tartotta azt is, hogy a törvényhozás két kamarája 

közötti viszonyt törvény szabályozza, amely rögzíti, hogy hányszor vetheti vissza a felsőház a 

népképviseleti első kamara által elfogadott törvényjavaslatot, továbbá hogy „a második ház” 

tisztán választási alapon nyugodjon.3727 A függetlenségi ellenzék körében tehát a részben vagy 

egészében választott tagokból álló második kamara létrehozásának gondolata mellett továbbra 

jelen volt az egykamarás parlament gondolata is. Madarász ezt gyakorlati okból továbbra is 

elvetette, azonban Herman Ottó (1893 őszétől Madarász József párttársa az Országos 

Függetlenségi Pártban, illetve a párt elnöke) az intézmény megszüntetését követelte, mert most is 

azt vallotta, hogy a népszuverenitás érvényre juttatásának egyik akadálya a részben születési 

előjogok alapján, részben kinevezések útján összeálló főrendiház létezése.3728 A korábbiaknál is 

radikálisabb hangú beszédében kijelentette, hogy a főrendiház „nem sarjadt ki a nemzetnek, 

úgyszólván, gyökereiből, szokásaiból, hagyományaiból, vagy természetéből, hanem az egy 

véletlen fejlemény, amely eredetileg egy terem szűk voltából eredt”.3729 A modern társadalommal 

és állammal összeférhetetlennek tartotta az előjogokat, a nemzet sorsának vezetésére hivatott 

intézmények tagjainak nem születés, hanem rátermettség alapján kell rekrutálódniuk. Herman arra 

intette a kormányt, hogy élve a törvényhatóságok kérvényei teremtette alkalommal, hajtsa végre a 

főrendiház demokratikus irányú reformját, vagy szüntesse meg az intézményt, „mivel egy oly 

nemzetnél, amelynek történeti fejlődése olyan, mint a miénké, ez tulajdonképpen felesleges szerv, 

minthogy a főrendiházi tagságra születésüknél fogva jogot formáló elemek a képviselőházból 

kitagadva nincsenek, tehát felvehetik velünk a képviselőházban az összes választókerületekben a 
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 KN 1892−1895. 15. köt. 1893. dec. 9. (268. ülés) 217−220., 16. köt. 1894. okt. 19. (371. ülés) 87. 

Erdődy Gábor: Herman Ottó és a társadalmi-nemzeti felemelkedés ügye. Kísérlet a demokratikus ellenzékiség 

érvényesítésére a dualista Magyarországon. Budapest Akadémiai Kiadó 1984. 27., 116. 
3729

 A főrendek a 17. században és a 18. század elején (a pozsonyi Országház kibővítéséig, 1722-ig) rendszerint 

külön épületben tanácskoztak. A felsőtábla intézménye azonban korábbi eredetű volt, szervezetileg a nagyobb 

királyi tanácsból származott, és mint ilyen már a 14. században (Schiller Bódog szerint), más nézetek (Timon 

Ákos, Salamon Ferenc, Vaszary Kolos, Kérészy Zoltán) szerint a 15. század végére önálló fórumként szerepelt. 

Ferdinandy Géza a mohácsi csata utáni időszakra helyezte és a kétfajta megjelenési forma – a megyei 

követküldés (köznemesek) és a személyes jelenlét (nagyurak, nagybirtokú előkelők) – kialakulásához kötötte a 

két tábla elkülönülését. Schiller B.: Az örökös főrendiség, i. m. 167−196.; Kérészy Z.: Rendi országgyűléseink 

tanácskozási módja, i. m. 5−6.; Kérészy Z.: A m. rendi ogy. két táblájának kial., i. m. 30−31., 33.; Ferdinandy 

G.: Mo. közjoga, i. m. 436.; Szijártó M. I.: A diéta, i. m. 413−414.; Pálffy G.: Pozsony a 16. sz.-ban, i. m. 18−22. 
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szabad versenyt”, és kerüljön a törvényhozás súlypontja „oda, ahova tartozik: a nemzet 

képviselőházába”.3730 

 Horánszky Nándor kifogásolta a képviselőházhoz érkező kérvények kezelésének 

tendenciáját. Úgy vélte, hogy a képviselőháznak egyértelműen állást kell foglalnia, hogy 

szükségesnek, illetve időszerűnek tartja-e a főrendiház reformját. Kijelentette, hogy ő maga az 

1885. évi reformmal nem elégedett, mert „a főrendiház új szervezetébe a képviseleti elem 

egyáltalában nem vitetett bele”, de az időt és viszonyokat nem tartja alkalmasaknak arra, hogy a 

képviselőház a reform nagy kérdésével foglalkozzon.3731 Horváth Gyula hasonlóan nyilatkozott, 

amikor azt javasolta, hogy „teljes nyíltsággal és őszintén mondja meg a ház az iránti véleményét, 

hogy a kérdést nem tartja taktikai szempontból megoldhatónak, és a főrendiház reformkérdésével 

ez idő szerint nem hajlandó és nem is fog foglalkozni”. 3732 

Wekerle Sándor hangsúlyozta, hogy a főrendiház reformja nem szerepel kormánya 

programjában, mert azt aktuálisan sem célszerűnek, sem szükségesnek nem tartja. A kormány 

álláspontja – hangoztatta Wekerle – tehát megegyezik Horánszky Nándoréval, amennyiben a 

pillanatot nem tartja alkalmasnak a reform kérdésének felvetésére. Láttuk, szemben Wekerlével, 

Horánszky a reformot szükségesnek tartotta, csak időszerűnek nem.) 

A miniszterelnök álláspontja az volt, hogy ha a kormányt a főrendiháznak „egy vagy más irányú 

határozata” az intézmény átalakításának megfontolására ösztönözné, az „a nervozitásnak a 

politikája volna” és a kérdés alapos megvitatását lehetetlenné tenné. Wekerle igyekezett 

csökkenteni a főrendiházi határozat jelentőségét. Tagadta, hogy azt a főrendiház a kormány 

egyházpolitikája elleni állásfoglalásának lehetne tekinteni. „Egy incidentaliter felvetett 

bizalmatlansági kérdés, amely közvetlen összefüggésben sincs az egyházpolitikai kérdésekkel, 

amely mellesleg, meglepetésszerűleg vettetett fel, ahol a főrendiháznak esetleg jelenlevő tagjai 

döntenek: ez, tagadom, hogy a főrendiház végleges állásfoglalása volna, másodszor állásfoglalása 

az egyházpolitikai kérdésekben.” – mondta.3733 

A következő felszólaló Helfy Ignác volt. Helfy 1893 elején határozottan kiállít a második kamara 

mielőbbi reformja mellett: „Belső meggyőződésem szerint azon reformok között, melyek előttünk 

állnak, a választási törvény reformja mellett a lehető legsürgősebb a főrendiház átalakítása. Nem 

habozom kimondani, hogy mindaddig, míg ezzel a kérdéssel a kormány rendbe nem jött, hiába 

tervezi nagy liberális reform alkotásait.” Helfy, úgy tűnik, 1885. évi álláspontjával szemben ekkor 

már a főrendiház átalakítását több fázisban tartotta megvalósíthatónak. Beszédében a reform első 

lépésére tért csak ki, miszerint „módot találjanak arra, hogy azok, akik hosszabb időn át a 

képviselőháznak tagjai voltak, a főrendiházban folytathassák törvényhozói működésüket és 
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 KN 1892−1895. 15. köt. 1893. dec. 19. (268. ülés) 218−219. 
3731

 KN 1892−1895. 15. köt. 1893. dec. 19. (268. ülés) 220. 

Horánszky Nándor (1838−1902) jogász, politikus volt. 1872-től a Balközép, majd 1875-től a Szabadelvű Párt 

országgyűlési képviselője volt. 1878-ban csatlakozott az Egyesült Ellenzékhez, amelynek alelnöke, majd 1891-

től elnöke. 1878-ban nem szerzett mandátumot, 1881-től haláláig azonban ismét tagja volt a parlamentnek. 

Bánffy Dezső lemondása után pártját követve csatlakozott a Szabadelvű Párthoz és támogatta Széll Kálmán 

kormányát. Elsősorban gazdasági-pénzügyi kérdésekkel foglalkozott. 1902 tavaszán rövid ideig 

kereskedelemügyi miniszter volt. 
3732

 KN 1892−1895. 15. köt. 1893. dec. 19. (268. ülés) 222. 

Horváth Gyula (1843−1897) 1872-től balközép párti politikus, majd Ghyczy Kálmánhoz csatlakozva kilépett a 

pártból, letette mandátumát. 1875-től szabadelvű párti képviselő volt. 1881-ben miniszteri biztosként az árvíz 

elleni védekezést irányította az Alföldön, tevékenységéért megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. A véderővita 

idején kilépett a Szabadelvű Pártból, később visszatért, de csak átmenetileg, mert miután 1891-ben megalapította 

a Magyar Hírlapot, lemondott mandátumáról. 1892-ben már a Nemzeti Párt jelöltjeként szerzett mandátumot, a 

párt alelnöke lett. 1894 elején azonban az egyházpolitikai kérdésekben Apponyival szembehelyezkedett, kilépett 

a pártból. 
3733

 KN 1892−1895. 15. köt. 1893. dec. 19. (268. ülés) 221. 
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érvényesítsék ott tapasztalataikat, amiket itt szereztek”.3734 A függetlenségi politikus a 

törvényhatóságok kérvényei kapcsán kialakult vitában is higgadt és visszafogott hangot ütött meg. 

Szembehelyezkedett Herman Ottó álláspontjával, amikor kijelentette, hogy az egykamara-

rendszer ellentétes lenne a magyar demokrácia érdekével, ugyanis „ha mi ma eltörülnők a 

főrendiházat, mely túlnyomó részben a latifundiumok tulajdonosaival van tele, ez nem volna 

hasznára a magyar képviselőház demokratikus fejlődésének, mert akik a köztéren való szereplésre 

vágyódnak, ki lévén szorítva onnan, igen természetesen mind ide törekednének”. Egyetértett a 

miniszterelnökkel abban, hogy a főrendiház valójában nem foglalt állást a szabadelvű reformokkal 

szemben, és kifejezte reményét, hogy nem is fog. Végül figyelmeztetett arra az 1885. évi 

törvényalkotást is meghatározó, fontos körülményre, hogy „a főrendiház beleegyezése nélkül a 

mai törvények szerint őt nem reformálhatjuk; kell tehát, hogy az ő beleegyezését is 

megnyerjük”.3735 

Helfy az egyházpolitikai reformok híve volt, ellenben párttársa, Ugron Gábor ellenezte azokat. 

Ugron ebből is következően élesen kritizálta a kormányt, mondván „a felvetett kérdéssel 

fenyegetni jó volt, (Élénk ellenmondás jobb felől.) de most már az állásfoglalás elől ki kell térni, 

hogy ez a törvényhozás másik házában visszatetszést ne szüljön. (Helyeslés bal felől. 

Ellenmondás jobb felől.)” A főrendiház reformjáról is Helfytől eltérően nyilatkozott. A Holló 

Lajos által röviddel azelőtt benyújtott határozati javaslat szellemében a törvényhozás gyökeres, 

átfogó reformját tartotta szükségesnek. Horánszky Nándor állásfoglalásának lényegét ő 

(Wekerlével szemben) abban látta, hogy a képviselőháznak állást kell foglalni a reformmal 

kapcsolatban.3736 A képviselőház többsége a bizottság javaslatát elfogadta, a törvényhatóságok 

kérvényei a kormányhoz kerültek, amely elfektette azokat.3737 

A fent ismertetett vita során a függetlenségi képviselők eltérő állásfoglalásai a párt belső 

megosztottságáról tanúskodott, pedig néhány hónappal korábban jött létre a párt szervezeti 

egysége.3738 A Nemzeti Párt sem volt egységes, a vitában felszólaló Horánszky Nándor és 

Horváth Gyula a kötelező polgári házasság híve volt, szemben a tagok többségével és Apponyi 

Alberttel, aki a vitában nem szólt hozzá. Habár Ugron és Horánszky álláspontja eltért egymástól 

az egyházpolitikai kérdés megítélésében, közös platformra hozta őket erős kormányellenességük. 

Ebből eredt törekvésük, hogy a kormányt, illetve a kormánypártot a főrendiházi reform ügyében 

színvallásra kényszerítsék. 3739  

A törvényhatóságok kérvényezési akciója 1893 végén gyorsan lecsengett: miután 1894 májusában 

a főrendiház elvetette a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslatot, helyét a sajtóbeli 

agitáció vette át.3740 Egyes ellenzéki honatyák azonban a képviselőházban is vissza-visszatértek a 

főrendiház képviseleti alapon álló, választott felsőházzá átalakításának kérdésére. Nem volt 

azonban továbbra sem egységes az ellenzék ebben a kérdésben. 1894 májusában, miután a 
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 KN 1892−1895. 7. köt. 1893. jan. 11. (131. ülés) 283−284. 
3735

 KN 1892−1895. 7. köt. 1893. jan. 11. (131. ülés) 221. 
3736

 KN 1892−1895. 7. köt. 1893. jan. 11. (131. ülés) 223−224. 
3737

 KN 1892−1895. 7. köt. 1893. jan. 11. (131. ülés) 224. 
3738

 Az uralkodóházzal, arisztokráciával és katolikus papsággal való együttműködés felé nyitni kívánó Ugron-

frakció (Ugron Gábor és 15 társa) 1890 októberében kilépett a 48-as Függetlenségi Pártból. Miután az 1892. évi 

képviselőválasztásokon nem sikerült gyarapítani mandátumaik számát, Irányi Dániel pártelnök halálát követően, 

1893 szeptemberében a párt tagjainak többsége visszatért az akkor már Justh Gyula vezette anyapártba, azonban 

továbbra is külön csoportot alkottak. M. pártlexikon, i. m. 35. Herman Ottó párton kívüli képviselő volt. 
3739

 1892 novemberében a sajtó az Ugron- és a Horánszky-csoport, valamint a kormánypárt az egyházpolitikai 

reformokat elutasító töredékének fúzióját helyezte kilátásba. Az egyesülési terveket az érintettek hamarosan 

cáfolták. A magyar nemzet története. 10. köt., i. m. 790−791. 
3740

 Ld. gr. Batthyány Tivadar hozzászólását: KN 1892−1895. 18. köt. 1894. máj. 19. (342. ülés) 384. Wekerle 

miniszterelnök tagadta, hogy a kormánynak köze lenne akár a sajtócikkekhez, akár az utcai demonstrációkhoz. 

KN 1892−1895. 18. köt. 1894. máj. 21. (344. ülés) 438. 
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főrendiház leszavazta a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslatot, a Wekerle-kormány 

a szükséges szavazatok számáig örökletes főrendiházi tagok kinevezését helyezte kilátásba. 

Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter azzal érvelt, hogy törvényes és alkotmányos a pairschub, 

mert „[h]a az örökletes tagok számát se lehetne szaporítani, vagy csak akkor, ha minden egyes 

eltérésnél, előbb általános választásoknak kellene bekövetkezni, ez erővel odahajtaná a nemzetet, 

hogy az örökletes jelleg eltörlésével, vagy nagy megszorításával a főrendiház gyökeres 

átalakítását eszközölje és tápot adna az eltörlési törekvéseknek”.3741 A Nemzeti Párt vezére, gr. 

Apponyi Albert a kormány tervére reflektáló, azt alkotmányellenesnek minősítő beszédében 

érintette a főrendiházi reform kérdését is. Kijelentette, hogy „a főrendiház jelenlegi összealkotása 

szervezeti szempontból nem felel meg a kellő igényeknek”, ugyanakkor a szervezeti reformok 

felvetését megtorlási vagy bosszúállási eszközként nemcsak elvi szempontból helytelenítette, de 

gyakorlatilag sem tartotta keresztülvihetőnek, ugyanis (jogosan) kétségbe vonta, „hogy egy 

törvényhozó testület saját megreformálásához hozzájáruljon akkor, midőn annak indokát 

ugyanannak a törvényhozó testületnek megbüntetése és a szavazatán való bosszúállás képezi”. A 

főrendiház újjászervezésének kérdését tehát arra az időre utalta, amikor „a törvényhozás 

működésében helyreállt a teljes nyugalom”.3742 

Nem sokkal később, 1894 júniusának végén a gyermekek vallásáról szóló törvényjavaslat 

tárgyalásakor a függetlenségi párti Polónyi Géza kijelentette, hogy a kormány által tervezett 

pairschubot nem szavazza meg soha,3743 a főrendiház reformját azonban támogatja. Polónyi azt 

hangoztatta, hogy „a főrendiház reformja legalább 30 évvel leszorult a napirendről”, pedig neki, 

„mint függetlenségi és 48-as párti embernek […] százszorta fontosabb a főrendiháznak választási 

alapon való reformálása és annak a főrendiháznak széjjelugrasztása, ahol a függetlenségi és 48-as 

párti törekvéseknek még csak hírmondója sincsen, (Zajos helyeslés a szélső baloldalon.) mint az 

egyházpolitika, mert én nem az egyházpolitikának, hanem a nemzeti függetlenségnek 

megvalósításáért vagyok itten”.3744 Polónyi szavait élénk helyeslés kísérte a szélső baloldalon, de 

gyakorlati következményük nem volt, mint ahogy annak sem, hogy 1894 novemberében a 

költségvetés tárgyalásakor Holló Lajos megismételte előző évi határozati javaslatát, annyi 

kiegészítéssel, hogy a képviselőválasztás és a főrendiház reformja mellett a közigazgatás tisztán 

önkormányzati alapon való felállítását is kezdeményezte. Holló tagadta, hogy a főrendiház 

átszervezésére vonatkozó javaslat kapcsolatban állna a főrendek ellenszegülésével.3745 A 

kormánypárti felszólalók nem reflektáltak a főrendiház átalakítására vonatkozó javaslatra, csak 

Berzeviczy Albert bizottsági előadó jegyzett meg annyit, hogy nem tartja időszerűnek a 

reformot.3746 Holló zárszavában kifogásolta a kormány hallgatását. Elismerte, hogy a 

„kormánynak talán kényes lenne a főrendiház reformjának kérdését épp most szőnyegre hozni, s 

hogy ezzel félreértésekre adna alkalmat, mert ez a retorziónak, vagy nem tudom minek, jellegével 

bírna”. Azt azonban szükségesnek tartotta, hogy „a kormány elvi kijelentéseket tegyen [a 

képviseleti alapon, választás útján szervezendő felsőház mellett], hogy amidőn talán a következő 
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 KN 1892−1895. 18. köt. 1894. máj. 14. (341. ülés) 369. – Az uralkodó azonban elzárkózott ettől, ami a 

kormány lemondását idézte elő. 
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 KN 1892−1895. 18. köt. 1894. máj. 14. (341. ülés) 352. 
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 A pairschub ekkorra már lekerült az 1894. június 10-én ismételten kinevezett Wekerle-kormány 

napirendjéről. 
3744

 KN 1892−1895. 19. köt. 1894. jún. 27. (361. ülés) 311. 

Polónyi Géza (1848−1920) 1881-től 1884-ig, majd 1886-tól (rövid megszakítással) több mint két évtizeden át a 

Függetlenségi és 48-as Párt országgyűlési képviselője volt. 1906-ban a második Wekerle-kormányban 

igazságügy-miniszteri tárcát kapott, de 1907-ben korrupciós botrány miatt lemondani kényszerült. Még abban az 

évben kilépett a Függetlenségi Pártból. 1910-ben pártonkívüli 48-as jelöltként szerzett mandátumot. 1918 és 

1920 között a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnöke volt. A Tanácsköztársaság idején internálták. 
3745

 KN 1892−1895. 20. köt. 1894. nov. 19. (382. ülés) 298. 
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 KN 1892−1895. 20. köt. 1894. nov. 21. (384. ülés) 339. 
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évben vagy években megjön e kérdések gyakorlati megoldásának ideje, legyen alap, amelyre 

támaszkodhassunk és melyet a közvélemény is megnyugvással elfogadhatna”.3747 Holló határozati 

javaslatát a képviselőház többsége természetesen nem fogadta el.3748 

A Függetlenségi Pártból 1896 elején és 1897 elején Tóth János3749 adott be határozati javaslatot. 

1895-ben azt követően, hogy a főrendiház az izraelita vallás recepciójára és a szabad 

vallásgyakorlatra vonatkozó törvényjavaslatot is elvetette, ismét több a főrendiház reformját 

sürgető kérvény érkezett a képviselőházba (Arad, Győr, Késmárk várostól, Kis-Küküllő és 

Szabolcs megyétől). Ezeket a kérvényi bizottság a miniszterelnöknek javasolta továbbítani, vagyis 

(Tóth János kifejezésével élve) a „miniszterelnöki semmittevés melegágyába” kívánta „örök 

nyugalomba helyezni” őket. Ekkor szólt hozzá Tóth János, aki azt hangoztatta, hogy a főrendiház 

az egyházpolitikai javaslatok leszavazásával bebizonyította, hogy „a szabad eszmékért küzdő 

nemzetek sorsát intéző tényezők sorába nem illik bele”, mert „reá nem a nemzeti akarat és érdek 

gyakorol nyomást”. Rámutatott, hogy „a legegészségesebb viszonyok azon államokban vannak a 

két kamara közt, hol mindkét kamara választásból ered”, „mind a két testület ugyanazon forrásból, 

a népből fakad, emiatt mind a kettő annak érdekeit igyekszik szolgálni”. A születési jog alapján 

szervezett főrendiházat „az észjoggal, a modern korszellemmel” ellenkezőnek tartotta, az pedig 

ellenkezik a nemzet érdekével, hogy egyes tagjai (az indigenák), „nem ismerik, nem értik a 

magyar nemzet kívánalmait, aspirációit, nem éreznek vele együtt”. Határozati javaslatában a 

kormányt utasíttatni kívánta arra, hogy terjesszen a képviselőház elé a főrendiháznak 

népképviseleti alapon leendő újjászervezésére törvényjavaslatot.3750 Br. Bánffy Dezső 

miniszterelnök elődjéhez, Wekerle Sándorhoz hasonlóan reagált. Kijelentette, hogy a főrendiház 

újraszervezésére vonatkozó mozgalom az egyházpolitikai küzdelmek folytán felmerült ellentétek 

következtében jött létre, egy ilyen konkrét eset nem elég ok a törvényhozás egész szervezetét 

mélyen érintő változtatások bevezetésére.3751 A határozati javaslathoz a miniszterelnökön kívül 

egyedül Eötvös Károly függetlenségi honatya szólt hozzá, erős bírálatban részesítve a 

főrendiházat, a kormányt és új elemként a főnemesség „nemzetietlen” tagjait. Eötvös kijelentette, 

hogy a főrendiház nem a magyar nemzet alkotmányos fejlődésének szülötte, hanem azt „a 

habsburgi uralom teremtette Magyarországon, amely midőn megteremtette, egyáltalában nem azt 

a célt tűzte ki maga elé, hogy a magyar nemzet önállóságát, függetlenségét, nagyságát és 

dicsőségét ezzel az intézménnyel emelje, hanem éppen az ellenkezőjét tűzte ki maga elé”. A 

képviselő nehezményezte, hogy a főrendek között „nagy számmal, és talán a hatalmasabbak, és 

talán a nagyobb jövedelmekkel ellátottak” vannak olyanok, akik „a magyarságot sem 

családjukban, sem az irodalomban, sem a művészetekben, sem birtokaikon nem művelik, (Úgy 

van! Úgy van! a szélső baloldalon.) sőt azt megcsonkítani, azt megbénítani törekesznek [!], sőt azt 

a nagy, óriási birtokaik adminisztrációjában mintegy kiirtják”, és külföldi országok „fényét és 

gazdagságát emelik azzal az óriási jövedelmükkel, melyet hazánk földjéből élveznek”. Eötvös 

kifogásolta, hogy a kormány az „adózó polgár” terheit emeli, ahelyett, hogy az említett 
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„abszenseket” fokozottan megadóztatná. Kilátásba helyezte, hogy pártja mindaddig újra és újra 

felveti a főrendiház ügyét, „míg az megoldásra nem jutott abban az értelemben és abban az 

irányban, amelyben az 1848-iki dicső törvényhozás azt maga elé kitűzte”. Nem hagyott kétséget 

az iránt, hogy mit ért az 1848-as célkitűzés alatt, beszéde végén kijelentette: „alkotmányunkban 

egy ilyen holttest többé nem maradhat, azt vagy ki kell vágni, vagy lehet helyettesíteni oly 

orgánummal, mely […] teljes biztosítékot nyújt, hogy a nemzeti akarat benne nemcsak akadályra 

nem talál, hanem kifejezésre jut”.3752 

Tóth János 1897-ben a költségvetési vitában felszólalva ismételte meg korábbi javaslatát, most 

már kiegészítve azzal, hogy a kormány a képviselőválasztások szabályozására vonatkozóan is 

terjesszen be törvényjavaslatokat és hogy mindezt még a folyó ülésszak alatt tegye meg. A 

javaslat most sem nyerte el a többség támogatását.3753  

Nyilvánvaló volt, hogy a függetlenségiek köréből benyújtott határozati javaslatok 

képviselőházi elfogadására, megvalósítására nincs kilátás, de a követelések ismétlődő 

hangoztatása, mivel a közvélemény liberális részében a főrendiházzal szembeni elégedetlenséget 

keltett az egyházpolitikai törvényjavaslatok sorozatos leszavazása, alkalmas volt 

népszerűségszerzésre és a kormány kellemetlen helyzetbe hozására. Eötvös Károly beszédében a 

főrendiház elleni politikai és közjogi kritika nacionalista és társadalmi-gazdasági támadással 

egészült ki (a nagybirtokok irányítása kapcsán tett kijelentését akár antiszemita célzásnak 

tekinthetnénk, ha nem a tiszaeszlári perbeli egyik védő tette volna).  

A Függetlenségi és 48-as Párt 1896. évi választási felhívásába szintén bekerült a főrendiháznak a 

képviseleti alapon újjáalakításának a célkitűzése.3754 

 

Reformhangok az arisztokrácia köréből az 1890-es évek elején 

Egyes liberális arisztokraták is kritikával illették a főrendiház többségének az egyházpolitikai 

kérdésekben mutatott magatartását. Gr. Károlyi Gábor függetlenségi honatya3755 képviselőház 

1893. január 11-i ülésén akkor, amikor egyik képviselőtársa Eötvös Károlynak a főrendiházra 

vonatkozó szavait idézte, miszerint a törvényhozás másik házának reformja azért szükséges, mert 

abban „sem eszme, sem élet, sem elv, sem munka nincs”, kétszer is közbekiabált: „Igaza van! El 

kell törülni!” „El kell törölni és punctum!”3756 A főrendiházban 1894 májusában gr. Keglevich 

István úgy nyilatkozott, hogy a kötelező polgári házassági törvényjavaslatnál szükségesebbnek és 
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sürgősebbnek tart más törvényhozási alkotásokat, mint például a képviselőház és a főrendiház 

reformját, mert „lehetetlen két kamarával a kormányzás akkor, midőn az egyik kamara − 

akárminő indokokból − állandóan megakaszthatja azon kamara akaratának érvényesítését, amely 

végre is a nemzet akaratát képviseli”. Keglevich ugyanakkor tagadta, hogy a főrendiházat kívánná 

fenyegetni vagy hogy osztaná a sajtóban és a törvényhatóságok körében megjelent 

bírálatokban.3757 Keglevich, aki 1891-ben vagyoni képesítését elvesztette, ekkor már 

élethossziglan kinevezett tagként foglalt helyet a főrendiházban, egyértelműen a kormánypárt 

főrendiházi hívének számított. A következő napokban, miután a főrendiház leszavazta a polgári 

házassági törvényjavaslatot, a kormány fő gondja az volt, hogy hogyan tudna a főrendiházban 

többséget biztosítani. Ebben a helyzetben Keglevich beszéde nagy sajtóvisszhangot váltott ki, a 

gróf nézetei bővebb kifejtésére kényszerült. A június 21-i ülésen (a házassági törvényjavaslatról 

való második szavazás előtt) ismételten kijelentette, hogy szavait nem fenyegetésnek szánta, 

továbbá hogy „helytelennek és veszélyesnek” tartaná az egykamara-rendszer hazai bevezetését. A 

reform célját annak kizárásában látta, hogy a felsőház megakaszthatja a haladást és fejlődést. Úgy 

vélte, ez megvalósítható a második kamara radikális átalakítása nélkül, a „főrendiház” jellegének 

megtartása mellett, csak az szükséges, hogy ne legyen korlátozva az élethossziglani kinevezések 

száma vagy legyen rögzítve, hogy a főrendiház hányszor utasíthatja vissza a képviselőház által 

átküldött törvényjavaslatokat.3758 

 

A főrendiház a politikai publicisztikában a 19. század végén–20. század elején 

Az egyházpolitikai viták időszakának gazdag röpirat- és cikkirodalomból csak egyet ragadunk ki, 

az Areopag álnevű szerző Mi lesz a főrendiházzal? című, 1894-ben megjelent röpiratát.  

A szerző főrendiházzal kapcsolatos álláspontját, vele szembeni indulatát kifejezi, hogy az 

intézményt „a letűnt kor, a rendi alkotmány itt felejtett szemfödelének” nevezte. 3759 Areopag 

röpirata első felében 1608-tól kezdődően áttekintette a felsőtábla, illetve főrendiház történetét. 

Ennek során annak bemutatására összpontosított, hogy az intézmény miként szolgált „az ország 

alkotmánya s a nemzeti jelleg ellen törő idegen hatalom” eszközéül, majd 1867 után hogyan vált 

„csendben vegetáló” főrendiházzá egészen az izraelita-keresztény házassági törvényjavaslat 1883. 

évi tárgyalásáig.3760 Areopag úgy vélte, hogy az 1883. évi és az 1894. évi konfliktus is azt mutatja, 

hogy amikor „a korona és nemzet egyetértve, közösen képviseli az alkotmányos államot”, „az 

arisztokrácia a klérusban keresi föl azon szövetségest, mely olygarchikus hajlamainak támpontul 

szolgáljon”.3761 A kormánynak a főrendiház 1883-ban tanúsított szembeszegülésére adott 

reakciónak tekintette az intézmény reformját, ugyanakkor leszögezte, hogy az 1885. évi átalakítás 

„a kecske is jól lakjék, de a káposzta is megmaradjon” alapon történt: a közvélemény „kapott 

reformot”, a kormány ezáltal megőrizte presztízsét, a főrendeknek pedig „nem esett komolyabb 

bajuk”. A reform során „az arisztokrácia párosíttatott a plutokráciával” azáltal, hogy a születési 

jog megmaradása mellett bevezetése került a cenzus. A szerző a főrendiházi reform 

„komolytalan” voltának bizonyítékát látta abban, hogy a kormány 1885 után nem vitte újra a 

főrendiház elé a vegyesházassági törvényjavaslatot.3762 Areopag abból, hogy 1894 tavaszán a 

főrendek elutasították az „alsóházban óriási többséggel megszavazott” házassági 

törvényjavaslatot, ezáltal ellenszegültek „a nemzet akaratának”, azt a tanulságot vonta le, hogy „a 

főrendiház nem illik bele a szabadelvű alkotmány kereteibe s hogy a főrendiházat nem reformálni, 
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hanem felsőházzá kell átváltoztatni”.3763 A szerző arra a kérdésre, hogy van-e egyáltalán szükség 

felsőházra, igennel válaszolt. Három indokot is felhozott: ahol a kultúra és civilizáció fejlettsége 

folytán a legfőbb állami érdek „számtalan apró társadalmi és jóléti érdekre” oszlik, ott nem 

mellőzhető ezek képviseltetése; a második kamara gátja lehet a határozatok elhirtelenkedésének; 

és végül (John Stuart Mill nyomán) az, hogy egy másik kamara léte megóvja a képviselőházat az 

elbizakodottságtól.3764 A fentieknek megfelelően a második kamarában kellene helyet kapniuk a 

népképviseleti alsóházban nem képviselhető érdekeknek. Areopag elképzelése szerint egyenlő 

számú tagokat küldtek volna választás útján a felsőházba a törvényhatósági közgyűlések, az 

elismert felekezetek, a gazdasági, az ipari, a kereskedelmi, és művészeti „érdekek”. Mellettük az 

uralkodó által államszolgálat és a közügyek terén szerzett érdemek jutalmaként kinevezett tagok 

továbbra megőrizték volna helyüket a tagok sorában.3765 Areopag röpirata a főrendiházzal 

szembeni politikai indulat súlya alatt született, a megvalósítás részletei vonatkozásában kevéssé 

kimunkált elképzelésnek tekinthető. 

 A fenséges uralkodóház figyelmébe ajánlja Szemere Miklós – ezzel a címmel jelent meg 

1903-ban a politikus és ismert társasági ember röpirata.3766 A füzet alapgondolata, hogy a 

dinasztiának a nemességben kellene oltalmat keresnie a „különféle rendbontó politikai és 

társadalmi factorok”, „a socialismus és a világboldogító demokratia” mozgalmai ellen. A 

nemesség támogatását az uralkodócsalád számára azáltal kívánta megszerezni, hogy a főrendiházi 

tagság lehetőségét megadja neki. Szemere kijelentette, hogy a nemzeti egység megteremtése 

érdekében a főrendiháznak fel kell ölelnie „széles bázison az egész nemzetet”. Azt javasolta, hogy 

a főrendiház tagsága az 1500 korona (750 forint) értékű földadó cenzust teljesítő nemesekkel 

bővüljön.3767 Még azt is ellenezte, hogy a földadó cenzust teljesítő nem nemes személyek is tagok 

lehessenek: „[e]gyedül azért, mert valaki nagyon gazdag, de sem semmiféle fajtája, vére, − sem ő 

maga nem hordta szívén a közt, a jót soha – legyen bár Croesus vagy Nábob, a született 

törvényhozók közt monarchiában még nincs helye. Bizonyos minimalis hazafias polgári érdemhez 

mégis szeretném kötni ezt a törvényhozási jogot, vagy a múltban az ősök, vagy a jelenben élők 

részéről.”3768 Szemere úgy gondolta, hogy a lehetőség, hogy a nemesi címmel rendelkezők tagjai 

lehetnek a főrendiháznak, „százezrek kebelét megdobbantja, felemeli a trón zsámolyához, 

részesévé teszi a szent koronának, a törvényhozásnak [!]”. Mert igaz ugyan, hogy a cenzust 

kevesen tudják teljesíteni, de a tagság lehetősége a többieket is dinasztiahűségre sarkalja és 

„felébreszti […] a vagyonszerzés és vagyonconserválás ösztönének nemzetileg oly fontos 

ambitióját.” A politikus szerint javaslata nem más, mint „nivellálás felfelé”, „jól alkalmazott 

monarchikus princípium”, „mely mint a mágnes felvillanyoz, az öntudatot felemeli és a már-már 

fásuló és lefelé hajló masszákat a korona bűvkörébe vonja”.3769 

„Szemere megindultan, máskor elkeseredéssel, szinte kétségbeeséssel látta Magyarország 

rohanását sírja felé. [….] Egymás után írta röpiratait - de ez a kor nem volt Széchenyi kora. Senki 

sem olvasta a röpiratokat. A sajtónak legfeljebb egy vigyori mosolya volt.” – írta Szemere 
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nekrológjában Krúdy Gyula.3770 Idézett röpirata a „vigyori mosolyon” kívül a hazai politikai 

intézményrendszer modernizálásának hívei körében visszatetszést szült, növelte a politikai elit 

nemesi származású részével, illetve a feudális eredetű címek megszerzésére törekvő részével 

szembeni ellenszenvet. Ady Endre Szemere röpiratát az „urak” túlkapásai közé sorolta, 

amelyekből 1903. május 9-én a Nagyváradi Naplóban megjelent cikkében többet is felsorolt. „Az 

urak nagyon élnek mostanában. […] Az tudnivaló, hogy a politikában Széll Kálmán óta a nemzeti 

kaszinó a tulajdonképpen való úr. Nos, hát most állítólag azt akarják az urak, hogy a főrendiház 

ítélje el a képviselőházat, illetve az obstrukciót. De egyébként is foglalatoskodnak az urak.” Ady 

Szemere röpiratának ismertetésére áttérve megállapította, hogy „[c]élja a röpiratnak egy nagy 

alkotmányos reform tervének felvetése, míg azonban a normális reformok előrehaladásra 

törekszenek, addig ez a reform visszafelé akarná fordítani a történelmet, és a nemzeti fejlődés 

szekerét, vissza óhajtja csinálni azt, amit Kossuth Lajos negyvennyolcban megcsinált: a 

népképviseleti alkotmány helyébe a rendi alkotmányt kívánja léptetni, melyben a kiváltságos 

nemesi osztály hozna törvényt a nem nemesek millióinak.” A továbbiakban arról számolt be, hogy 

röviddel korábban Justh Béla a Nemzeti Kaszinóban 1.400.000 koronát nyert kártyán négy 

arisztokratától, amely összeggel „négy éhező vármegye népét úrrá lehetne tenni”. „Hát így élnek a 

kaszinó urai. Milliókat és milliókat úsztatnak el kártyán, a színésznőkről és másféle nőkről nem is 

beszélve. Emellett hozzák népet butítani a francia szerzeteseket, üldöztetik a szocialista izgatókat, 

röpiratokat írnak egy új középkori Magyarország érdekében stb. Valóban le kellene már számolni 

ezekkel az urakkal, mert nem férnek már a bőrükben.3771 

A Szemere röpiratának megjelenése körüli időszakban kezdett a parlamenti ellenzék obstrukcióba 

az újonclétszám-emelési törvényjavaslat miatt. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 

meghirdette az általános titkos választójog és a nyolc órás munkanap követelését tartalmazó 

programját. Számos fővárosi és vidéki üzemben sztrájkoltak a munkások béremelést és a 

munkakörülmények javítását követelve. A nemzeti törekvések leszerelésére és a kapitalizálódással 

együtt járó társadalmi és gazdasági problémák megoldására (vagy elfojtására) aligha lett volna 

elégséges eszköz a nemesi címmel rendelkező vagyonos földbirtokos réteg főrendiházi tagsággal 

való felruházása. Az uralkodóház részéről is hiányzott volna az együttműködési készség. Éppen 

az 1903. év eseményei, I. Ferenc József chlopýi hadparancsa és az azt követő királyi kézirat, 

Ferenc Ferdinánd trónörökös hatalmi befolyásának erősödése mutatta, hogy nem látszott 

méltányolni a magyar politikai elit nemzeti érzékenységét.3772 Kelemen Zoltán Szemere Miklósról 

írt szavait, miszerint a politikus személyisége összeköti „a magyar kurtanemesség délibábos 

történeti képzeteit-mítoszait – melyek újra meg újra aktualizálódni szeretnének – a Habsburg-ház 

századfordulós történetét mitizáló, kollektivizálódó emlékezettel”, az uralkodóház figyelmébe 

ajánlott röpirata jellemzésére is érvényesnek véljük.3773 
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 Krúdy Gyula: Szemere de genere Huba. (1919). In: Krúdy Gy.: Magyar tükör 
3771

 Ady Endre: Az urak. Nagyváradi Napló 1903. május 9. Közli: Ady Endre összes prózai műve, i. m. 146. sz. 

A „francia szerzetesek” Ady egy másik cikkében is említésre kerülnek, mint akiknek „hatalmas főhercegi s főúri 

pártfogóik vannak” Ady Endre: A fekete sereg. A regnum Marianum kiépítése. Nagyváradi Napló 1903. május 
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gr. Mailáth Gusztáv erdélyi püspök már 1901-ben épületet vásárolt. 
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 Pölöskei F.: A m. parlamentarizmus, i. m. 127−129. 
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 Kelemen Zoltán: „Meg kellett menteni a régi Magyarországot”. Krúdy Gyula történelem- és 

magyarságélményéhez. Irodalomtörténeti Közlemények 2012 (116. évf.) 3. sz. 300−313., i. m. 302. 
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Az izraelita felekezet főrendiházi képviseletének kérdése 

Az 1895:42. tc. az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilvánította. A kormánynak a 

törvényjavaslatot csak kétszeri visszautasítás után, a főrendiházi elnök ügydöntő szavazatával 

sikerült elfogadtatnia a főrendiházban, ami részben megmagyarázza, hogy a szabadelvű 

kormányok a recepciós törvény megszületését követően nem kezdeményezték az izraelita egyházi 

vezető ex officio tagságát. Ezen kívül a recepciós törvény tisztázta az izraelita vallás és a 

keresztény felekezetek viszonyát, de nem rendelkezett a felekezet és az állam kapcsolatáról, mert 

hiányzott az egységes autonóm izraelita egyházi szervezet. Az egységes egyházi szervezet hiánya 

hivatkozási alap volt a hivatalból eredő főrendiházi tagság bevezetésének elmaradásához. Meg 

kell azonban jegyeznünk, hogy a kormányzat (talán az 1868−1869-es sikertelenség miatt) nem 

siettette az egységes felekezeti hierarchia megszületését, 1896 elején a neológ községkerületi 

elnökök hiába kezdeményezték egyetemes gyűlés összehívását, arra a kultusztárca – a 

millenniumi év zsúfolt teendőire hivatkozva – nem adott engedélyt.3774 

Az izraelita felekezet főrendiházi képviselete a képviselőházban napirendre csak a századforduló 

után, akkor is külső nyomásra, egy törvényhatósági kérvény tárgyalása kapcsán került. 1907-ben 

Tolna megye közönsége kérvényezte az izraelita vallás főrendiházi képviseletének biztosítását és 

sürgette a felekezet autonómiájának rendezését. A kérvény eredeti forrása a tolnai 

gazdatársadalomnak (a nagybirtokok tulajdonosaival, illetve bérlőivel való gazdasági ellentéteiből 

is fakadó) politikai elégedetlensége volt. Az 1906. augusztus 14-i megyei közgyűlésen Bartal Béla 

megyei bizottsági tag (birtokos, korábban a megyei Szabadelvű Párt tagja) indítványozta, hogy a 

megye közönsége intézzen kérvényt a kormányhoz, illetve a képviselőházhoz a gazdatársadalom 

törvényhozásbeli érdekeinek az általános választójog bevezetése esetén történő fokozott 

érvényesítése, valamint az izraelita vallás főrendiházi képviselete tárgyában.3775 Bartal első 

javaslatát azzal indokolta, hogy az általános választójog „kellő alapozás nélkül” történő 

behozatala a nemzetiségi (pánszláv, dákoromán) irányzatok döntő parlamenti szerepét és a városi 

elem túlsúlyát eredményezné, aminek „a nem szervezett, ezért kiszolgáltatott gazdatársadalom 

védtelenül lenne kitéve”. Úgy vélte, hogy „a főrendiház, melynek egyházi és világi tagjai, bár 

nagy földvagyonuk révén első sorban volnának hivatva a gazdatársadalom érdekeit képviselni, 

évek hosszú során a gyűlésekben nagyrészt meg sem jelennek és fel sem szólalnak”, ezért a 

magyar gazdák érdekeit nem képviseli. Bartal ennélfogva szükségesnek tartotta a magyar nagy- és 

középbirtokosok és parasztság érdekképviseletét a gazdasági kamarák mihamarabbi szervezése, „a 

produktív osztályok teherviselő képességének kíméletét, a köztakarékosságot és a közgazdasági 

szakértelmet” biztosító törvényhozás, valamint a főrendiház átalakítása útján biztosítani. Olyan 

felsőházat kívánt, amely „az összes társadalmi rétegek[nek,] elsősorban a középbirtok és a 

parasztság társadalmi képviseleteinek állandó helyet ád”. A megyei közgyűlés azonban beérte 

azzal, hogy „a gazdaközönség vitális érdekeinek megóvása érdekében” a földművelésügyi 

miniszterhez kérvényt intézzen, amely az általános választójog törvénybe iktatása esetén teendő 

intézkedésekre nem tért ki. Mint ismeretes, a koalíciós kormány 1908-ban az általános választójog 

bevezetésére plurális választójog formájában tett javaslatot, amit azonban a parlament elvetett, ezt 

követően a Wekerle-kormány újabb választójogi törvényjavaslatot nem nyújtott be, így Tolna 

megye (egyébként is az általánosság szintjén maradó) kérvénye aktualitását vesztette. A birtokos 

parasztság önálló politikai útkeresése egyébként nem korlátozódott Tolna megyére, hanem 

országos szintű tendencia volt, ami azt eredményezte, hogy 1906 után több gazda- és parasztpárt 
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 Mo. a 20. sz.-ban. 2. köt., i. m. 319. 
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 Bartal Béla személyére, valamint a Tolna megyében 1905-ben felerősödő, a koalíció adómegtagadó felhívása 

által (akaratlanul is) tüzelt társadalmi feszültségekre, amelyek keretében 1905 nyarán arató- és cséplősztrájkokat, 

az „urak, papok és zsidók” elleni (verbális) kirohanásokat is eredményezett ld. Gaál Zs.: Tolna vármegye és az 

1905−1906. évi nemzeti ellenállás, i. m. 374−375. 
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alakult, amely keretet nyújtott a gazdatársadalom politikai fellépéséhez, a nagybirtokosokkal, 

illetve az agrárius irányzattal szembeni érdekérvényesítési törekvéseihez.3776 

Bartal másik indítványa arra irányult, hogy a kormány a királynak (amíg az izraelita vallásnak a 

főrendiházban való képviselete szabályozva nincs) javasolja az izraelita egyház egy kiváló 

tagjának főrendiházi taggá való kinevezését. Bartal ugyanis kifogásolta, hogy „a fennálló 

gyakorlat” szerint a főrendiházba az izraelita vallás képviselőiként általában „a nagytőke 

képviselői neveztetnek ki”,3777 ami „sem a receptióból eredő jogoknak, sem a méltányosságnak 

meg nem felel, s hozzájárul ahhoz, hogy a nagyközönség a zsidóságot a nagytőkével s annak 

visszaéléseivel azonosítsa”. A megyei közgyűlés ennek a javaslatnak is elvette az élét. Az 

országgyűléshez, a kormányhoz és a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz intézett 

kérvényében beérte annak kijelentésével, hogy az izraelita vallás főrendiházi képviseltetését 

támogatja, továbbá az izraelita felekezet autonómiája mielőbb rendezését sürgeti, annak 

érdekében, hogy a közigazgatási hatóság ne avatkozhasson a felekezet belső ügyeibe.3778 

Tolna megye ez utóbbi kérvénye vonatkozásában a képviselőház kérvényi bizottsága azt 

javasolta, hogy adják azt át a kormánynak azzal a megjegyzéssel, hogy „úgy a főrendiháznak, 

mint az izraelita vallásnak mai szervezete mellett a kérés ez időleg nem teljesíthető”. A kérvényi 

bizottság előadója, Hermán Ferenc függetlenségi és 48-as párti képviselő azzal érvelt, hogy a 

hierarchikus és országos egyházszervezet hiánya következtében „az izraelita vallásnak nincsenek 

főpapjai, sem világi méltóságai, akiknek joguk lenne ezen törvény, az 1895:41. tc., illetve az 

1885:7. tc. szerint a főrendiházban helyet foglalni”.3779 Hermán indoklását követően azonban a 

Függetlenségi és 48-as Párt nevében Bakonyi Samu ellenindítványt nyújtott be, mely szerint a 

képviselőház a kérvényt tanulmányozás céljából adja át kormánynak.3780 Bakonyi azt hangoztatta, 

hogy a bizottsági javaslat elfogadása esetén „könnyen a visszautasítás jellegével bírna a párt 

magatartása”, és úgy tűnhetne, mintha a kérvényében találóan jellemzett állapotok fennmaradása a 

párt helyeslésével találkoznék. Bakonyi hitet tett amellett, hogy a Függetlenségi és 48-as Párt „a 

magyar törvényhozás, a magyar nemzet törekvéseivel, vágyaival egybeforrt, eszményeiért 

lelkesülő magyar zsidóság viszonyait is a jogegyenlőségnek igazságai szerint és az 1848:20. t.-

cikknek szellemében kívánja rendeztetni”.3781 A Katolikus Néppártból felszólaló Buzáth Ferenc a 

bizottság javaslatát támogatta. Álláspontját azzal indokolta, hogy „a zsidó egyház 

Magyarországon szervezve még egyáltalában nincs. Tehát tessék a zsidó egyháznak a 

recepciójárói szóló törvény megfelelő intézkedéseinek eleget tenni és magát szervezni, mert 
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 Pölöskei F.: A m. parlamentarizmus, i. m. 160. 
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 1901 végén Kornfeld Zsigmond, 1902 végén Chorin Ferenc (a különböző lexikonokban megjelent életrajzai 
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mindaddig, míg én azt látom, hogy a zsidó egyházak élén álló rabbinusok 70%-a nem magyar 

honosokból, hanem külföldről importált papokból áll, nem vagyok hajlandó a zsidó egyházat 

megtisztelni azzal, hogy papságának egyik legfőbb képviselője hivatalból a főrendiház tagja 

legyen.”3782 Buzáth párttársa, Hencz Károly ugyancsak a kérvényi bizottság javaslatát pártolta és 

szintén az egységes felekezeti szervezet létrejöttéhez kötötte a főrendiházi tagsági jog 

megadását.3783 A függetlenségiek esetében azonban érvényesült a pártfegyelem, valamennyi 

függetlenségi párti felszólaló a Bakonyi által benyújtott határozati javaslatot támogatta, és a 

szavazáskor is csak néhányan voksoltak ellene. Batthyány Tivadar annak a nézetének adott 

hangot, hogy a határozat alkalmas eszköz lenne arra, hogy „a zsidóság ezen a módon is 

szoríttassék arra, hogy szervezetére nézve megállapodásra jusson”.3784 A kérvény benyújtója, 

Rátkay László bár személyes álláspontja az volt, hogy „egyetlenegy felekezetnek sincs joga 

hivatalból részt venni és ott lenni a főrendiházban”, „a jogegyenlőség nagy gondolatának 

következtében” mégis pártolta a kérvényt és a Bakonyi által benyújtott indítványt. Igyekezett 

kapacitálni a néppárti képviselőket a javaslat elfogadására, kijelentette, hogy „[l]ehetetlen, hogy 

„a magyar képviselőház, tekintve a múltra, tekintve a jogegyenlőség nagy gondolata iránt mindig 

táplált egységes érzésére, ma olyan határozatot hozzon, amelyből az legyen kiérthető, hogy a 

jogegyenlőségnek megfelelő ezen kérdésnek az elintézését nem kívánja”.3785 Ugron Gábor viszont 

nyíltan rámutatott a pártok között a kérvény ügyében húzódó frontvonalra: „[a] kérdés az, hogy 

ezen kérvénynél a bizottság javaslata fogadtassék-e el, amely egészen elutasító, avagy pedig 

Bakonyi Samu indítványa fogadtassák el azért, hogy ezen kérdésnek elintézése ne történjék teljes 

elutasítással és véglegesen” – mondta. Ugron új elemet hozott a vitába azzal, hogy rámutatott a 

görög katolikus, valamint a szerb és a román ortodox példa nyomán, hogy „Magyarország […] 

azzal a felfogással rég szakított, hogy itt egy vallásfelekezetet, amelyet a törvény bevett, csak 

akkor ismer el és juttat politikai jogokhoz, ha egységesen van szervezve”. Ugyanakkor Ugron úgy 

vélte, hogy az izraelita egyház főrendiházi képviseletét kimondó „törvény hozatalára most nincs 

alkalom, nincs idő, ez a kérdés nincs előkészítve, (Úgy van!) a törvényhozás kebelében arra való 

hangulat nincs meg, az előfeltételek hiányzanak”, ezért az állásfoglalást fenn kell hagyni a 

későbbi időkre, „amidőn talán már az izraelita egyházhoz tartozók eleget tettek azoknak a 

törvényes feltételeknek, amelyek tőlük megkívántatnak, vagy abban az időben, amidőn a 

                                                           
3782

 KN 1906−1910. 7. köt. 1907 márc. 7. (122. ülés) 176−177.  

Buzáth Ferenc (1857−1916) gyógyszerész, 1896-tól a Katolikus Néppárt országgyűlési képviselője. 
3783

 KN 1906−1910. 7. köt. 1907 márc. 7. (122. ülés) 179.  

Hencz Károly (1877−19??) joghallgató korában a budapesti egyetemi körnek elnökeként vezető szerepet játszott 

a katolikus egyetemi ifjak keresztmozgalmaiban. A jogi doktorátus megszerzését követően a közigazgatás 

szolgálatába lépett, majd 1905-ben néppárti programmal képviselő lett. Nagy feltűnést keltett gr. Keglevich 

Istvánnal vívott párbaja, amelyben ellenfele életét vesztette. 
3784

 KN 1906−1910. 7. köt. 1907. márc. 7. (122. ülés) 177−178.  

Gr. Batthyány Tivadar (1859−1931) 1892-től a Szabadelvű Párt, 1903-tól a Nemzeti Párt, 1904-től a a 

Függetlenségi és 48-as párt országgyűlési képviselője volt. 1905–1906-ban tagja volt a koalíció vezérlő 

bizottságának. 1909-ben rövid ideig a képviselőház alelnöke volt, a Függetlenségi Párt szakadásakor a Justh 

Gyula vezette párt alelnöke lett. 1916-ban a Károlyi Mihály vezette Függetlenségi Párthoz csatlakozott. 1917 

nyarán rövid ideig király személye körüli, majd 1917−1918-ban népjóléti és munkaügyi, végül 1918. október 

24−31. között ismét a király személye körüli miniszter volt. Az őszirózsás forradalom idején a Nemzeti Tanács 

tagja lett, 1918. december 12-ig a Károlyi-kormányban a belügyi tárcát vezette. A Tanácsköztársaság idején 

eleinte tevékenyen részt vett a bécsi emigránsok ellenforradalmi szervezkedésében, később visszavonult. 1921-

ben hazatért, újjászervezte a Függetlenségi Pártot, de már nem jutott jelentősebb szerephez a politikai életben. 
3785

 KN 1906−1910. 7. köt. 1907 márc. 7. (122. ülés) 178.  

Rátkay László (1853−1933) ügyvéd, politikus. Tolna vármegye közéletében mint a megyei függetlenségi párt 

jegyzője és paksi függetlenségi párt elnöke tevékenyen vett részt. A képviselőházban a pincehelyi kerület 

mandátumával foglalt helyet 1896 óta. A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka Rátkay Lászlót temperamentumos 

szónokként, „pályakoszorúzott” színműíróként és népszerű népdalszerzőként örökítette meg. Ezen kívül a 

Függetlenségi Párt hivatalos orgánumának, a Budapestnek is főmunkatársa volt. A Szövetkezett Balpárt 

arcképcsarnoka, i. m. 157. 
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főrendiház szervezetének kérdésével mélyebben és alaposabban fogunk foglalkozni, nem pedig 

így átmenetileg, egy kérvény alapján fogják egy törvénynek a megváltoztatását kívánni.”3786 A 

szavazáskor a kérvényi bizottság javaslata elesett, a többség Bakonyi Samu indítványát fogadta 

el.3787 

A bizottság és a Bakonyi Samu által benyújtott határozati javaslat közötti különbség (mint Ugron 

is rámutatott) elvi természetű volt. A különbségnek gyakorlati jelentősége nem volt, hiszen 

valamennyi felszólaló időszerűtlennek tartotta az izraelita felekezet képviselője ex officio 

tagságának bevezetését. Tehát lényegében a vita arról folyt, hogy milyen kísérő szöveggel 

fektessék el a kérvényt. A függetlenségi és a néppárti felszólalók egyetértettek a megvalósítás 

időszerűtlenségben, és fő akadályként az egységes egyházi szervezet hiányát jelölték meg. 

Kivételt Ugron Gábor képezett, de ő is csak célzott az egyéb akadályokra. Ezek közül a 

legfontosabb a Néppárt várható ellenállása lehetett. A várható ellenállás érveiből nyújtott ízelítőt 

Buzáth Ferenc, aki a zsidó egyházi vezetés nem magyar jellegét hangoztatta. Kifogásának 

annyiban volt jogi alapja, hogy a recepciós törvény valóban előírta, hogy rabbi és hitközségi 

elöljáró csak magyar állampolgár és a képesítését Magyarországon nyert személy lehet. A másik 

néppárti szónok, Hencz Károly is erősen elfogult volt zsidósággal szemben. Mutatja ezt, hogy 

1907 januárjában arra szólította fel a közoktatásügyi minisztert, hogy „a budapesti egyetem állítsa 

fel valahára a numerus klauzust[!] a zsidókkal szemben”. A képviselők többsége azonban 

nemcsak hogy nem támogatta, de abszurdnak is tartotta egy ilyen korlátozás bevezetését: a 

képviselőházi napló szerint Hencz Károly kijelentését „élénk derültség” fogadta.3788 Szembetűnő, 

hogy Tolna megye kérvénye tárgyalásakor a Függetlenségi Párt részéről első vonalbeli 

politikusok is hozzászóltak, a Néppártból viszont nem szólaltak fel a vezető tagok, az 

Alkotmánypártból pedig senki sem szólt hozzá – meglehet, nem tulajdonítottak nagy jelentőséget 

az egyedi megyei kezdeményezésnek.3789 Ezen kívül az, ha a kérvénynek, tekintettel annak 

közjogi tárgyára, nagyobb figyelmet szentelnek, azzal a veszéllyel járt volna, hogy a felébresztik a 

közvélemény vagy a sajtó érdeklődését a kérdés iránt, ami egyik koalíciós pártnak sem volt 

érdeke. 

Tolna megye kérvényének képviselőházi tárgyalására a különböző szimpátiájú fővárosi napilapok 

különbözőképpen reflektáltak. A nemzeti liberális érzelmű Pesti Napló az alkalmat arra használta 

fel, hogy a főrendiház reformjának szükségességét hangoztassa. Az újság anonimitásban maradt 

cikkírójának álláspontja az volt, hogy az általános, titkos választójog bevezetésére készülődéskor 

a kormánynak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel is, mert ellenkező esetben a törvényhozáson 

belül „a teljes jogegyenlőségben gyökerező népakarattal a kiváltságok és az érdekképviselet 

törvényhozó akarata kerülne szembe” egymással. A cikkíró úgy vélte, hogy a főrendiház reformja 

nem kíván hosszadalmas előkészítést, „a parlament már ősszel foglalkozhatnék a kérdéssel”. A 

törvényhozási reformmal kapcsolatban abból indult ki, hogy „főrendiházunkat ez idő szerint 

csakis reformálni lehet és reformálni kell, de eltörölni lehetetlen”. A második kamara 

fenntartásának szükségességét az általános választójog következményeitől való aggodalmakkal, 

továbbá azzal indokolta, hogy a jogegyenlőség csak fokozatosan érvényesülhet, mert „a fogalmak 

meghamisítói lépten, nyomon történelmieknek mondott szempontokat állítanak a nemzeti akarat 

igaz, tökéletes érvényesülésének útjába”. A külföldi példák alapján sem tartotta sürgetőnek az 

egykamarás rendszer megvalósítását, ugyanis „a keleti államok kivételével, ahol az egy kamarával 

a fejedelmi akarat hamarosan elbánik, sehol sincs egy kamarából álló parlament”, 
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 KN 1906−1910. 7. köt. 1907 márc. 7. (122. ülés) 179−180. 
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 KN 1906−1910. 7. köt. 1907 márc. 7. (122. ülés) 180. 
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 KN 1906−1910. 5. köt. 1907. jan. 10. (85. ülés) 196. 
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 Erre enged következtetni, hogy a szavazáskor a kormány részéről senki sem volt jelen. Magyar Állam 1907. 

(48. évf.) márc. 8. (14322. sz.-56. sz.) 2. 
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Németországban ugyan formailag nincs második kamara, a Reichstag fölött azonban ott áll „a 

minden szenátusnál és főrendiháznál konzervatívabb, minden ízében guvernmentális Bundesrat”. 

A cikkíró alapvetően a törvényhatóságok általi választás útján szervezett felsőházat kívánt. 

Megemlítette a király kinevezési jogát a felsőház vonatkozásában, de azzal, hogy ez az új 

felsőházban miként lenne biztosítható, nem kívánt foglalkozni. Feltehetően a fentiek miatt nem 

találunk a cikkben utalást a Lajtán túli aktuális változásra, vagyis arra, hogy ott az általános 

választójog bevezetését az Urak Háza mérsékelt, a kinevezési jogkört korlátozó és az örökletes 

tagok pozícióját megerősítő átalakítása kíséri.3790 A konzervatív, katolikus Magyar Állam az 

Országgyűlés rovatban Tolna megye kérvényét úgy kommentálta, hogy „úgy látszik ez a megye is 

teljesen izraelita polgártársainak zsebében van, mert nem elégszik meg annyi zsidóval, amennyi 

már eddig is helyet foglal a főrendiházban, hanem még valami főrabbit is szeretne oda 

benyomni”. Hangsúlyozta, hogy az ellenindítványt benyújtó Bakonyi Samu izraelita felekezetű. 

Rosszallását fejezte ki Rátkay képviselő azon álláspontjával kapcsolatban, hogy a főrendiházban 

helyet foglaló valamennyi felekezettől, így a katolikustól is meg kellene vonni a tagsági jogot. A 

szavazás eredményét úgy kommentálta, hogy „a függetlenségi szónokok elfogadták Bakonyi 

ellenindítványát, mert tudták, hogy úgy sem lesz belőle soha semmi…”.3791 A Magyar Nemzet, 

amely ekkor Ugron Gábor szócsöve volt, burkoltan utalt a Függetlenségi és 48-as Párt belüli 

ellentétekre, amikor országgyűlési beszámolójában idézte azt (a képviselőházi naplóban nem 

szereplő) párbeszédet, mely szerint Buzáth Ferenc kérdésére, hogy Bakonyi az egész párt nevében 

beszél-e, Ugron Gábor azt felelte, hogy „Igen, az egész függetlenségi párt nevében [kiemelés az 

eredetiben]”. A híradás hangsúlyozta, hogy a képviselőház „óriási többséggel Bakonyi indítványát 

fogadta el”, de azt is megemlítette, hogy „ellene szavazott az egész néppárt”, „az 

alkotmánypártról [!] a szászok” és két további képviselő, és a függetlenségi pártból négy 

képviselő.3792 A hírlap közölte a neológ és az ortodox zsidóság Buzáth Ferencnek állítására 

vonatkozó cáfolatát, miszerint a rabbik jelentős része ne lenne magyar állampolgár.3793  

Kérészy Zoltán kassai jogakadémiai tanár, egyház- és közjogi munkák szerzője3794 1907-ben 

megjelent Recepció és paritás című értekezésében a Tolna megyei kérvény képviselőházi 

vitájához kapcsolódóan fejtette ki álláspontját az izraelita vallás főrendiházi képviseletéről és a 

recepciós törvényről. Kérészy nézete szerint a kérvényi bizottság és Bakonyi Samu elfogadott 

ellenindítványa egyaránt azt bizonyították, hogy az 1895:42. törvénycikket „a megkívánható 

előfeltételek hiánya folytán teljesen végrehajtani lehetetlen”.3795 Egyetértett Bakonyival, hogy az 

izraeliták főrendiházi képviseletét az egységes felekezeti szervezet kialakításának kell 

megelőznie. Kérészy úgy vélte, hogy ennek már a recepciós törvény megszületése előtt meg 

kellett volna történnie. Ennek elmaradása következtében a hazai törvények (köztük a recepciós 

törvény) azzal, hogy az izraelita felekezetet egységes felekezetként fogják fel, nem felelnek meg a 
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 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1907. (58. évf.) márc. 10. (60. sz.) 5. 
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 Kérészy Zoltán (1868–1953) jogász, egyetemi tanár. 1895-től a debreceni jogakadémia tanára volt. 1899-ben 

a kolozsvári egyetemen magántanári kinevezést kapott. 1904-től a kassai jogakadémia tanára, 1907-től 

igazgatója volt. 1914-től a pécsi jogakadémián, 1920-tól 1938-ig a pécsi egyetemen oktatott egyházjogot és 

jogtörténetet (közben, 1922–1923-ban az egyetem rektora is volt). 
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 Kérészy Z.: Recepció és paritás, i. m. 3. 
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fennálló helyzetnek.3796 A jogtudós nézete szerint „az izraeliták egységes felekezet gyanánt való 

szervezkedése nem a törvényhozás és kormány igyekezetén múlt […] hanem a zsidóság 

kebelében alakult hitvallási társulatoknak […] a saját hitközség-szervezeti szabályaikhoz és 

rituális elveikhez való szívós ragaszkodása s ebből folyólag az egyesülési kísérletekkel szemben 

tanúsított intranzigens magatartása okozta, hogy […] a hazai zsidóságnak egységes felekezetté 

való szervezkedése mind e napig be nem következett.”3797 Ezt bizonyítandó áttekintette a 

magyarországi zsidóság körében az 1860-as évektől lezajlott felekezetszervezési mozgalmakat. 

Kérészy rámutatott, hogy a törvényhozás és a kormány a vallás- és lelkiismereti szabadsággal, 

különösen a szabad vallásgyakorlatról szóló törvény létrejöttét követően nem tartotta 

összeegyeztethetőnek „az ezen kérdésre irányuló politikája körében erőszakos eljárást 

alkalmazni”, ennélfogva nem teljesíthette a kongresszusi zsidóságnak azt a kívánságát, hogy az 

állam erélyesen s ha kell, hatalmi eszközökkel is akadályozza meg az ortodoxoknak külön 

autonóm felekezetként szerveződését.3798 A vallásszabadság liberális eszméjének hazai hatása az 

állam és az egyházak kapcsolatára aligha tagadható, Kérészy azonban a magyarországi helyzetet 

leegyszerűsítően mutatta be. A kormányzat és a felekezetek viszonyrendszere összetettebb volt 

annál, hogy a kormányzat pozícióját teljes kívülállásként jellemezhetnénk. Például a katolikus 

egyház nem rendelkezett autonóm szervezettel és ennek csak részben volt az az oka, hogy a 

kormányzat ebben az esetben is tartózkodott a beavatkozástól. A többi bevett vallás esetében sem 

történt meg maradéktalanul az állam és az egyház szétválasztása.3799 S akkor még csak a 

szervezeti kereteket említettük, és nem érintettük a kormányzati befolyásra lehetőséget adó egyéb 

lehetőségeket (ld. a jelentős arányú személyi egybeesést a protestáns egyházak világi vezetői 

tisztségét betöltők és a kormányzati elit között). 

Kérészy álláspontja szerint a 1868:53. törvénycikkben szereplő kedvezmények kiterjesztése az 

izraelita vallásúakra mindaddig elképzelhetetlen, amíg hiányzik a felekezet egységes szervezete. 

Ennek hiányában a recepciós törvény „egy nem létező felekezetet minősít közjogi 

korporációnak”. 3800 A jogtudós nem tartotta valamennyi felekezet esetében a főrendiházi 

képviseltetés elengedhetetlen feltételének a paritás kodifikálását. Példaként a görögkeleti egyházat 

hozta fel, amelynek főpapjai már a paritás kimondása előtt ülés- és szavazati jogot nyertek a 

felsőtáblán. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a protestáns egyházak már régóta 

„szabatos egyházalkotmányi intézményekkel” bírtak, amikor 1885-ben a főrendiházban 

képviselethez jutottak. Vitatta a bizottsági jelentése azon állítását is, hogy az 1885:7. tc.-ben 

felsorolt felekezeti vezetők vallásuk bevett voltára tekintettel nyertek tagsági jogot: „Igaz, hogy a 

törvény által a főrendiházban való ülés- és szavazatjoggal felruházott egyházi méltóságviselők az 

addig recipiált keresztyén vallásfelekezethez tartoznak; de a törvény a legtávolabbról sem utal 

arra, hogy az említett egyházi méltóságviselőknek főrendiházi tagsága az 1848:20. t.-cikkből 

kifolyólag, illetőleg a paritás elve alapján mondatott volna ki. Nézetem szerint tehát a szóban 

forgó egyházaknak az 1885:7. t.-cikk által biztosított főrendiházi képviselet valójában csakis 

akként értelmezhető, hogy az ezeket az egyházakat közjogi múltjoknál, népességüknél s 

nagyszabású kulturális hivatottságuknál fogva illeti meg s reájok nézve főleg történeti alapon 

nyugvó közjogi kedvezményt képez.”3801 

Kérészy nem tartotta a főrendiházi tagság előfeltételének a felekezet bevett jellegét (ld. 

görög katolikusok), mégis súlyt helyezett a főrendiházi tagság szempontjából az izraelita felekezet 
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egységes szervezetének megvalósulására. A jogtudós nem említette, hogy Magyarországon a 

szerb és a román ortodox egyház egymástól különálló felekezeti szervezettel bír, mégis tagsági 

joggal rendelkezik a főrendiházban. Kérészy kétségét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ha a 

budapesti kongresszusi hitközség rabbija kapna főrendiházi tagságot, akkor a többi neológ 

hitközség elfogadná képviselőjének, hiszen „bár körükbe tartozó és legelőkelőbb, de velük semmi 

juriszdikcionális kapcsolatban nem álló hitközségnek rabbija”. Azzal az lehetőséggel azonban 

nem foglalkozott, hogy az izraelita felekezet főrendiházi képviselői választás útján vagy a hivatali 

idő alapján nyerhetnék el főrendiházi tagságukat. A főrendiházi képviselet kérdésének elbírálását 

„a parlamenti reform” keretébe utalta. Ez elvileg a közeljövőben történő rendezést helyezett 

kilátásba, hiszen a képviselőházi választójogi törvényjavaslat beterjesztése az értekezés 

megjelenésekor, 1907-ben küszöbön állónak tűnhetett. Kérészy úgy ítélte meg, hogy az izraelita 

felekezet főrendiházi tagságára vonatkozó döntés két tényezőtől, a magyar nemzeti politikától és a 

zsidóság felekezeti konszolidációjától függ majd. Nemzeti szempontból kívánatosnak minősítette, 

hogy „a hazai zsidóságnak, mely kulturális és főleg közgazdasági tevékenysége által a magyar 

nemzeti életnek immár hatalmas tényezőjét képezi, a főrendiházban felekezetképen való 

képviseltetése elismertessék”. Ugyanakkor „felettébb kérdésesnek” tartotta, hogy a zsidóság képes 

lesz a közeljövőben egységes felekezeti szervezetet létrehozni, ennélfogva a főrendiházi 

képviseletet a „közeljövőben aligha […] megvalósíthatónak” nyilvánította.3802  

Kérészy a képviselőházi vita még egy további eleme, a főrendiház szervezési elve kapcsán is 

kifejtette véleményét. Nem osztotta Rátkay nézetét, hogy a felekezetek képviselőit ki kell zárni a 

tagok közül. Kérészy okfejtése szerint a kétkamarás rendszer fenntartását Magyarországon 

általános politikai szempontok mellett alkotmánytörténeti előzmények is indokolták. Ha 

fennmarad a második kamara, akkor szervezetének „a politikai tudomány legkiválóbb képviselői” 

(Kérészy a jegyzetekben itt Balogh Artúrra, Concha Győzőre és Kautz Gyulára hivatkozott) által 

„egyértelműleg hangoztatott” elvvel összhangban az alsóházétól eltérő alapokon kell nyugodnia. 

Kérészy Balogh és Kautz nyomán azt hangoztatta, hogy a választott felsőház „a képviselőháznak 

puszta ismétlése gyanánt jelentkeznék”. Osztotta Eötvös Józsefnek felfogását, mely szerint a 

főrendiház hivatása a történeti jog képviselete a demokratikus, gyakran szélsőségesbe hajló uralmi 

irányzattal szemben. Ebből eredően fontosnak tartotta a felsőház „összealkotásánál” a történeti jog 

érvényre juttatását „a történeti múlttal bíró egyházak” képviseltetése és „az örökletesség elvének 

− habár korlátozott mérvben való – fenntartása” formájában. Kérészy rámutatott, hogy „hazánk 

legliberálisabb államférfia”, Szilágyi Dezső sem tartotta teljesen kiküszöbölhetőnek az 

örökletesség elvét.3803 

 

A parlamenti ellenzék és a polgári radikális pártok a főrendiház átalakításáról az 1910-es években 

Az 1910-es években már minden ellenzéki párt a képviselőválasztói jog kisebb-nagyobb mértékű 

kiterjesztését kívánta, és a kormányon levő Nemzeti Munkapárt sem térhetett ki a választójog 

bővítésének gondolata elől. 1913-ban a következő (1915-ben esedékes) képviselőválasztásokra 

készülődve közzétett programjaikban az ellenzéki pártok többsége a választójog kiterjesztésével 

párhuzamosan a főrendiházat a modernizált politikai intézményrendszerbe szervesen illeszkedő 

törvényhozási faktorrá kívánta tenni. Az 1909-ben kettészakadt függetlenségi ellenzék egységét 

helyreállító Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt 1913 nyarán közzétett programjában ismét 

feltűnt a felsőház átalakításának célkitűzése: „Alkotmányunk megerősítésének kérdésénél súlyt 

helyezünk a főrendiháznak modern államok példájára, a képviseleti rendszer szellemének 
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 Kérészy Z.: Recepció és paritás, i. m. 39–40. 
3803

 Kérészy Z.: Recepció és paritás, i. m. 37–39. 
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megfelelő reformálására.”3804 Az ifj. gr. Andrássy Gyula által az 1910-es választási vereséget 

követően feloszlatott, de 1913-ban ismét megalakított mérsékelt ellenzéki Alkotmánypárt 

programjában is szerepelt a főrendiház átalakításának célkitűzése. A párt programja nem 

tulajdonított más feladatot a felsőháznak, mint az 1885 előtti hazai reformtervek többsége: „[n]e 

legyen az egy életnélküli test, hanem legyen a politikai életnek eleven és független tényezője, és 

tényleg nyújtsa a kétkamara rendszer előnyeit, anélkül, hogy a haladást meggátolja és a 

képviselőházban a politikában szükséges szupremációját megszüntesse”. Ezt a célt úgy kívánta 

elérni, hogy a történelmi jogcímű tagok sora „a társadalomnak legfüggetlenebb elemeivel is és 

legalább részben választás útján egészítessék ki”. A párt 1913. évi programja a párt nyolc évvel 

korábban közreadott célkitűzéseihez képest, különösen a politikai szabadságjogok 

kiterjesztésének terén, nagyobb mértékű változásokat kívánt, a főrendiház reformja 

vonatkozásában azonban csak korlátozott lépéseket tartalmazott. A párt az intézmény magjául 

megtartotta volna a születési arisztokráciát, ami annak ismeretében, hogy az Alkotmánypártban 

nagy számban voltak arisztokrata képviselők (1905−1910 között ún. mágnáscsoportot 

alkottak)3805 nem is meglepő. Ezen kívül a program nem tért ki arra sem, kiket ért a 

„legfüggetlenebb elemek” alatt, és hogy a választást milyen feltételek mellett és hogyan kívánja 

lebonyolítani.3806 

Az 1913-ban a királyság védelméről szóló törvény megszületését követően betiltott Köztársasági 

Párt utódaként létrejött Országos Kossuth Lajos Párt programjában kijelentette, hogy „[a] 

kivívandó népparlament és a főrendiház a mai örökletes szervezettségében egymás mellett […] 

meg nem állhat. A született törvényhozó gúnyja az emberi értelemnek s huszadik század villamos 

világossága – a középkor éjféli sötétségével nem férhet össze”. A párt nevének és szellemiségének 

megfelelően „Kossuth Lajos útmutatása szerint” a vármegyék által választott felsőház mellett 

szállt síkra.3807 Szabó Dániel a demokratikus politikai célkitűzések egyik differentia 

specificájaként említi a főrendiház eltörlésének követelését.3808 Az 1914 júliusában megalakult 

Országos Polgári Radikális Párt ekkor elfogadott programjában a főrendiház eltörlését, új, 1918 

márciusában közzétett programjában „demokratikus felsőház” létrehozását követelte.3809 

A Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt képviselői között nem volt nézetazonosság a kérdésben. 

Juhász-Nagy Sándor 1918 februárjában kijelentette, hogy „[s]zületett törvényhozók, még hozzá 

földadó cenzussal is megterhelten, csak az elmaradottság legsötétebb országaiban találhatók. El 

kell törölni e módosított feudalizmust, meg kell szüntetni a középkori privilégiumokat, sőt a 

társadalmi élet demokratizálása céljából, szerény nézetem szerint, a címeket, rangokat, 

kitüntetéseket, rendjeleket is.”3810 Batthyány Tivadar viszont még júniusban is a főrendiház 

                                                           
3804

 A párt 1913. június 14-i keltezésű, a Budapest című újságban megjelent programjának szövegét közli: A 

magyar polgári pártok programjai 1867–1918., i. m. 289−290. 
3805

 Püski L.: Arisztokrácia a 20. sz.-i Mo-n. 1., i. m. 83. 
3806

 Boros – Szabó: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 97. 
3807

 A párt 1913. szeptember 1-jén a Kossuth Lajos Lapjában megjelent programjának szövegét közli: A magyar 

polgári pártok programjai 1867–1918., i. m. 296−307 
3808

 Boros – Szabó: Parlamentarizmus Mo-on, i. m. 47. 
3809

 A programokat lásd: Mo. története a 19. sz.-ban. Szöveggyűjt., i. m. 883–890.; A magyar polgári pártok 

programjai 1867–1918., i. m. 319−321. 
3810

 38. köt. 1918. febr. 20. (772. ülés) 316.  

Juhász-Nagy Sándor (1883−1946) politikai pályája kezdetén a debreceni Függetlenségi és 48-as Párt titkára, 

majd ügyvezető alelnöke lett. 1912-ben az ő vezetésével alakult meg a Debreceni Reformtársaság, amely a 

cívisvárosban a radikális demokrata eszmék (földreform, választójog) harcos szószólójává vált. 1917-től a 

Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt országgyűlési képviselője volt. Az őszirózsás forradalmat követően a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium politikai államtitkára, majd 1919 januárjában Berinkey Dénes 

kormányában igazságügy-miniszter lett. A Tanácsköztársaság győzelmét követően visszavonult a politikai 

életből. Az 1930-as évektől mind több liberális ellenzéki megmozdulásban vett részt, de semmilyen más pártba 

nem lépett be. 1944. december 21-től 1945. szeptember 5-ig az Ideiglenes Nemzetgyűlés alelnöke, később a 
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átalakítása mellett érvelt: „Én a parlamenti reformot nemcsak a választójog széles kiterjesztésével 

kívánom, de szükségesnek tartom a főrendiház reformját is. […] Ma csak kevés hang van itt a 

házban, mely a főrendiház eltörlését sürgeti, de ha meghagyják a főrendiházat mai elavult 

plutokratikus szervezetében, akkor nem az én hangom, ki reformálni óhajtom a főrendiházat, fog 

érvényesülni, hanem az én barátom [Jánosi Zoltán képviselő]3811 hangja, aki az eltörlését sürgeti. 

[…] Én tehát kívánom az általános, egyenlő és az egész országra kiterjedő községenkénti titkos 

választói jog megalkotását; kívánom a főrendiház radikálisabb és demokratikus irányú reformját, 

még pedig mielőbb, oly irányban, hogy a nép összes rétegei szóhoz jussanak a főrendiházban 

is.”3812 1918. október 22-én az indemnitási törvényjavaslat tárgyalásakor Platthy György, a 

függetlenségiek „balközép” csoportjához tartozó képviselő hozzászólásában a politikai 

intézményrendszer minden szintjére kiterjedő „gyökeres átalakulásokat”, népuralom 

megvalósítását sürgette a „korszellemnek” és a kormány által a békekötés alapjául elfogadott 

Wilson-féle 14 pontnak megfelelően. A főrendiház vonatkozásában kijelentette, hogy „Nem 

tűrhető többé ebben az országban, hogy a vagyon és a születés képesítsen valakit 

törvényalkotásra. (Helyeslés bal felől.) A tehetség, a munka és az érdem legyen az, mely az 

embert emeli, nem pedig tőle független körülmények. (Felkiáltások bal felől: A főrendiház 

reformja!)” 3813  

1918 nyarán és őszén több törvényhatóság kérvényben sürgette a főrendiház átalakítását, de 

konkrét átalakítási javaslattal közülük sem élt egyik sem. A képviselőház ezeket a közjogi és 

törvénykezésügyi bizottsághoz, illetve a kérvényi bizottsághoz utalta jelentéstételre.3814 A 

második kamara eltörlést sürgető kérvényekről nincs tudomásunk. 

 

A kormányok álláspontja az 1910-es években  

Miközben a parlamenti ellenzék 1913-tól rendszeresen hangoztatta elégedetlenségét a főrendiház 

intézményével szemben, addig az egymást váltó kormányok nem látszottak figyelmet szentelni 

ennek a kérdésnek. 1910 nyarán, amikor az indemnitási törvényjavaslat tárgyalásakor Bikádi 

Antal függetlenségi párti képviselő bizalmatlanságát nyilvánította gr. Khuen-Héderváry Károly 

kormányával szemben, átfogó kritikáját adta a kabinet programjának. Hiányolta a 

kormányprogramból a szabadelvű célkitűzéseket, így többek között a „köztudomásúlag” „elavult, 

céljának meg nem felelő” főrendiház reformálására vonatkozó elképzelést.3815 A kormány részéről 

az ellenzéki támadásokra válaszoló Hieronymi Károly pénzügyminiszter Bikádi ezen felvetésére 

nem reagált. Gr. Tisza István miniszterelnök 1913. június 12-i képviselőházi programbeszédében 

                                                                                                                                                                                     
nemzetgyűlés által meghívott (tehát nem választott) pártonkívüli nemzetgyűlési képviselő volt. Ugyancsak 1945-

ben ítélőtáblai tanácselnökké, illetve egyetemi tanárrá nevezték ki. Ngy. almanach 1945–1947., i. m. 253–255. 
3811

 Jánosi Zoltán (1868−1942) református lelkész, Juhász-Nagyhoz hasonlóan Debrecen Károlyi-párti 

képviselője volt. 1918 végén−1919 elején belügyi államtitkári tisztet töltött be. Az 1930-as években belépett a 

szociáldemokrata pártba. Batthyány beszédébe a főrendiház eltörlését sürgetve belekiabált Fráter Lóránd 

(dalszerző, Székelyhíd közbeszólásairól elhíresült függetlenségi párti képviselője) is. 
3812

 KN 1910−1918. 40. köt. 1918. jún. 25. (798. ülés) 21. 
3813

 KN 41. köt. 1918. okt. 22. (827. ülés) 397. 

Platthy György (1864−1933) 1903-tól a székesfővárosi közgyűlés tagja volt, emellett a Budapest I. kerületi 

Függetlenségi Párt elnöke, majd 1913−1918 között az Országos Függetlenségi és 48-as Párt országgyűlési 

képviselője. 1922-ben és 1927-ben a nemzetgyűlésben az Egységes Párt (Keresztény−Keresztyén Földmíves-, 

Kisgazda- és Polgári Párt) színeiben nyert mandátumot. Ogy. almanach 1927–1932., i. m. 233−234. 
3814

 Kis-Küküllő megye közönségének kérvényére ld. KN 1910−1918. 41. köt. 1918. júl. 31. (814. ülés) 196.; 

Esztergom, Somogy és Veszprém megye, valamint Arad, Selmec- és Bélabánya városok közönségének 

kérvényeire ld. KN 1910−1918. 41. köt. 1918. okt. 16. (823. ülés) 272−273.; Hódmezővásárhely város és Ung 

megye közönségének kérvényére ld. KN 1910−1918. 41. köt. 1918. okt. 22. (827. ülés) 358. 
3815

 KN 1910−1918. 1. köt. 1910. júl. 25. (22. ülés) 389. 

Bikádi Antal (1860−1928) ügyvéd,  lapszerkesztő, 1898-tól az orosházi függetlenségi párt vezetője, 1910-ben 

pótválasztáson mandátumot szerezve jutott be a képviselőházba Justh-párti programmal. Ogy. almanach 1910–

1915., i. m. 243−244. 
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az általa „a nemzeti életet főgyökerében érintő nagy reformügynek” tekintett választójogi 

reformról és vele kapcsolatban álló „reformkérdések komplexumáról” beszélve a főrendiház 

átalakításának szükségességét nem érintette.3816 A 19. század dereka kormányzati 

liberalizmusának logikája szerint pedig a választójog kiterjesztésével jött volna el az a pillanat, 

amikor a második kamara ellensúly funkciója fokozottan szükségessé válik. A 1913-ban 

elfogadott választási törvény (amely alapján országos képviselőválasztásokra végül nem került 

sor) azonban a választójogot csak mérsékelten terjesztette ki,3817 ezért a felsőház politikai 

megerősítése nem vált aktuálissá. A Tisza-kormány azonban mindössze annyi változtatásra 

vállalkozott, hogy 1914-1915-ben tervet készített a cenzus számítás reformjára. Még ez a 

mérsékelt reform sem került azonban bevezetésre, a kormány és a főrendiházi elnök erre 

vonatkozó bizalmas levélváltásai − úgy tűnik − 1915 tavaszán megszakadtak. Úgy véljük, 

mindebből az a következtetés vonható le, hogy a világháború első éveiben a kormány még elvi 

szinten sem foglalkozott a második kamara szerkezeti átalakításával.  

A harmadik Wekerle-kormány bemutatkozásakor, 1918 februárjában gr. Károlyi Mihály rótta fel, 

hogy a kormányprogramban „a főrendiház demokratikus reformjáról egyáltalán nincs szó”, holott 

„[a] demokratikus választójog, demokratikus berendezkedés szükségessé teszi” azt, hogy a 

főrendiház is „demokratikus jelleget” nyerjen.3818 Wekerle Sándor miniszterelnök azt válaszolta, 

hogy a főrendiház reformja azért nem szerepel a programban, mert a kormány „a következetes és 

fokozatos átalakulásnak útjait” keresi, és „kár lenne addig, míg a korábban létesítendő 

intézmények meg nem valósulnak, már az azok után következő intézmények dolgát” felvenni a 

programba, és „ezáltal a közvéleményt megtéveszteni.” Wekerle a kormány hitvallását a 

következőképen fogalmazta meg: „mi átalakulást és nem felfordulást keresünk. (Élénk helyeslés a 

jobboldalon.) Nagy nemzeti érdekeinket, hagyományainkat csak úgy tudjuk megóvni, ha ezen 

következetes és fokozatos átalakulás útjait keressük és tartózkodunk minden rohamos, minden 

eddigit felborító újítástól.”3819 

 

A napisajtó a főrendiházról 1917−1918-ban 

Az 1910-es évek derekán a főrendiház-ellenes hangok már nemcsak a baloldali sajtótermékekben, 

hanem a bulvársajtóban is megjelentek, annak ellenére, hogy az első világháború idején a 

sajtócenzúra gátolta a szabad véleménynyilvánítást, „az államrend felforgatására buzdító” cikkek 

megjelenését. Az 1904-ben megindult, 1910 körül esetenként kilencvenezer példányban is 

megjelenő, pletykákra, leleplezésekre, bűnügyekre, magánéleti titkok kiteregetésére „szakosodott” 

A Nap 1917. július 1-jén egyetértően idézte a Népszava aznapi vezércikkét, mely szerint „a 

főrendiház intézménye már lehullásra megromlott gyümölcs”. A megállapítást a Népszava annak 

kapcsán tette, hogy gr. Żeleński Róbert és gr. Ráday Gedeon az általános választójog bevezetése 

ellen szólalt fel a főrendiházba.3820 
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 KN 1910−1918. 19. köt. 1913. jún. 12. (456. ülés) 73−79. 
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 A Lukács-kormány előzetes számításai a választók száma kb. 1 millióról (az 1911. évre összeírt választók 

száma valójában kb. 1,2 millió volt) kb. 1,8 millióra nőtt volna (az 1913:14. tc. szerint összeírt választók száma 

1915−1916-ban ténylegesen kb. 1,6 millió volt). Mo. története a 19. sz.-ban. Szöveggyűjt., i. m. 840. 
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 KN 1910−1918. 38. köt. 1918. febr. 7. (768. ülés) 263. 
3819

 KN 1910−1918. 38. köt. 1918. febr. 7. (768. ülés) 267. 
3820

 A szociáldemokraták a főrendiház ellen. A Nap 1917. (14. évf.) júl. 1. (160. sz.) 4. 

Gr. Ráday Gedeon „maga és párthívei” nevében kijelentette, hogy a gr. Esterházy Móric vezette új kormányt 

nem fogja támogatni sem a választójog radikális kiterjesztésében, sem abban, hogy annak ígéretével „homokot 

szórjon” a nép szemébe. FN 1910–1918. 4. köt. 1917. jún. 21. (95. ülés) 379–380. 

Gr. Żeleński Róbert pedig leszögezte, hogy „Magyarországon az általános, titkos választójog nem jelent mást, 

mint a magyarság uralmának felhagyását ebben az országban”. FN 1910–1918. 4. köt. 1917. jún. 28. (97. ülés) 

395. 
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  A következő év májusában a Kalmár Antal, a köztársaság államformájával rokonszenvező 

újságíró3821 nyílt levelet intézett Károlyi Gyulához azon kijelentése miatt, hogy ha a magyar 

államnyelv tudásához lenne kötve a választójog, akkor számos főrend nem szavazhatna. Az 

újságíró kijelentette, hogy noha az 1885:7. tc. 9. §-a a főrendiházi tagságot magyar nyelvtudáshoz 

köti, „ennek ellenére ujjal mutathatunk rá azokra a főrendekre, akik egy szót sem tudnak 

magyarul”.3822 A Nap, amely egyébként ebben az időszakban a függetlenségi ellenzékkel 

szimpatizált, ugyanakkor élesen támadta őgr. Pallavicini György frissen felmentett 

miniszterelnökségi államtitkárt lakásügye (a Központi Lakáshivatalnál állítólagosan élvezett 

protekciója) miatt és általában is negatívan vélekedett a mágnásokról.3823 

 Ezek az apró mozzanatok jelezték, hogy a gazdasági helyzetnek az elhúzódó háború miatt 

bekövetkezett romlása, a társadalmi ellentétetek kiéleződése a főrendiház megítélésére is kihatott. 

Ugyanakkor a hadszíntéri és a hátországbeli napi problémák mellett csupán másodlagos 

jelentőséggel bírt a főrendiház kérdése, különösen hogy az országgyűlésen belüli a konfliktusok 

fő színtere most sem a főrendiház, hanem a képviselőház volt. Politikai téren a főrendiház 

reformjának szükségességét háttérbe szorította a törvényhozás másik kamaráját érintő reform, a 

választójog kiterjesztésének kérdése. A főrendiház átalakítása legfeljebb a választójogi reform 

után kerülhetett volna napirendre. Erre azonban már nem került sor, és a IV. Károly által 1918. 

szeptember 11-én szentesített választójogi törvény is megkésettnek bizonyult a politikai 

radikalizálódás megfékezésére. Az ősz folyamán a köztársasági mozgalom felerősödött. 1918. 

november 1-jén a fővárosban és több helyen vidéken Magyarország függetlenségét és a 

köztársaság kikiáltását követelő tüntetésekre került sor. A Budapesti Hírlap következő nap az 

alábbi közleményt hozta: „Edelsheim-Gyulay Lipót, Széchényi Aladár, Batthyány Lajos és Hadik-

Barkóczy Endre a Nemzeti Tanácshoz való továbbítás végett ma délben a következő nyilatkozatot 

intézték a radikális párthoz: »Abban a törekvésben, hogy az egészséges jövő fejlődésének alapjait 

lerakjuk, szükségesnek tartjuk, hogy sürgős törvényhozási intézkedéssel a főrendiház intézménye 

gyökeresen megreformáltassék és hogy radikális birtokreform útján egy szociális rendszer épüljön 

ki. A birtokreform minél gyorsabb gyakorlati megvalósítása céljából pedig a törvényhozási 

intézkedéseket megelőzve, a népképviseletnek önként is megajánljuk a magunk készségét. A 

hasonló gondolkodású főrendek nevében. Aláírások.«”3824 Nincs arról adatunk, hogy a főrendiház 

négy tagja által aláírt nyilatkozatot a tagok mekkora csoportja támogatta, bármekkora is volt 

azonban Hadikék lépésének támogatottsága, egyértelmű, hogy nem volt gyakorlati 

következménye, az események hamar túlléptek rajta. A főrendiház ezt követően már csak egy 

alkalommal, 1918. november 16-án került összehívásra, amikor Wlassics Gyula házelnök, 

tekintettel arra, hogy a képviselőház aznapi ülésén kimondta feloszlását, a főrendiház 

tanácskozásait berekesztettenek nyilvánította.3825 

Az 1926-ban létrehozott felsőház a dualizmuskoritól lényegesen különbözött: a területi és testületi 

önkormányzatok választott képviselői is helyet kaptak benne, ahogy (1940-ig) két zsidó főrabbi is. 

A felsőház jogköre a Horthy-korszakban többször módosult, alapvető tendenciaként az 

                                                           
3821

 Kalmár Antal (1857–1920) Jogi tanulmányai után szülővárosában, Zentán igazgatási tisztviselő, árvaszéki 

ülnök, majd h. polgármester. Később ügyvédi irodát nyitott. 1902-ben kiadta Beksics Gusztáv történet- és 

közjogírása c. tanulmányát, amelyet kétszer elkoboztak, Kalmárt pedig királysértésért 6 hónapi államfogházra 

ítélték. 1903-tól újságíró a Pesti Hírlapnál, 1904 őszén a meginduló A Nap szerkesztőségébe lépett. Több 

közjogi tárgyú könyve jelent meg. Főmunkatársa volt a Nagy György által alapított, 1911–1913 között 

megjelenő Magyar Köztársaság havi folyóiratnak. 
3822

 Kalmár Antal: Főrendek akik nem szavazhatnának. A Nap 1918. (15. évf.) máj. 8. (108. sz.) 3. 
3823

 [Cím nélkül]. A Nap 1918. (15. évf.) máj. 8. (108. sz.) 5. 
3824

 Batthyány T.: Beszámolóm, i. m. 122. 
3825

 KN 1910–1918. 41. köt. 1918. nov. 16. (829. ülés) 451.; FN 1910–1918. 5. köt. 1918. nov. 16. (116. ülés) 

235–236. 
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érvényesült, hogy a második kamara a politikailag szélső irányba tolódó képviselőházzal szemben 

ellensúlyt képezhessen. Az 1937:27. tc. bevezette, hogy a két ház közötti tartós egyet nem értés 

esetén a két ház együttes ülésén vita nélkül titkos szavazással került sor ügydöntő szavazásra.3826 

Ezt a megoldást a dualizmus időszakában még a főrendiház súlyának emelését sürgető Mérsékelt 

Ellenzék sem hozta javaslatba (a célt a törvényhatóságok által választott tagokkal kívánta elérni). 

Előképe a hazai alkotmányos életben a delegációknál fedezhető fel. 

  

                                                           
3826

 Püski L.: A m. felsőház, i. m. 169−172. 
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Összefoglalás, további feladatok 

Hosszú dolgozatunk végén röviden összefoglaljuk a főrendiházra vonatkozó eddigi kutatásaink 

eredményeit, továbbá felvázolunk a témával kapcsolatos néhány további kutatási feladatot. 

 

I. Polgári államban rendi jellegű vonásokat hordozó intézmény terhe – reformtervek a főrendiház 

átalakítására 

Disszertációnk első részében a főrendiház átalakítására vonatkozóan 1867 és 1885 között született 

elképzeléseket tekintettük át, továbbá ismertettük az 1885. évi reformtörvény megszületését. 

Bevezetésként a reformról való gondolkodás elméleti hátterét vázoltuk fel: ismertettük korabeli 

hazai államtudományi tankönyveknek, továbbá politika- és jogtudományi értekezéseknek a 

főrendiház feladatkörére és összetételére vonatkozó megállapításait, majd nagyrészt Schlett István 

kutatásaira támaszkodva bemutattuk a hazai politikai gondolkodást alapvetően meghatározó 

liberalizmus alapvonásait. Ezt követően számba vettük a főrendiház átalakítására vonatkozóan 

1867 és 1883 között a főrendek, a kormányok, az ellenzéki pártok körében megfogalmazódott 

átalakítási koncepciókat, valamint az előbbiekkel közelebbi-távolabbi kapcsolatban álló 

publicisták és jogtudósok a sajtóban vagy röpiratok formájában megjelent reformterveit. A 

kronologikus tárgyalás lehetőséget adott az 1860-as évek végén, és az 1870-es évek elején 

tapasztalható élénkség, valamint az elképzelések egymásra hatásának bemutatására. 

Megállapítottuk, hogy a főrendiház reformjának kérdésével foglalkozó hazai politikusok, 

újságírók és tudósok döntő többsége arisztokratikus jellegű felsőházat tervezett, különbségek 

leginkább az uralkodó, illetve a kormány által kinevezett, illetve a (jellemzően a törvényhatóságok 

által) választott tagok tekintetében jelentkeztek. A kevés számú kivétel közé tartozott a 

függetlenségi ellenzék néhány, a második kamara eltörlését kívánó tagja, valamint a hazai 

politikai életen kívül álló Kossuth Lajos, aki a törvényhatóságok által választott tagokból álló 

szenátus elképzelését fogalmazta meg. 

 A továbbiakban ismertettük a főrendiház reformjára vonatkozó törvényjavaslat 

megszületésének körülményeit. A Tisza Kálmán miniszterelnök és belügyminiszter által készített 

törvényjavaslat szövegében a főrendiház Deák-pártja 1870. évi tervezetének és Trefort Ágoston 

1882-ben megjelent röpiratának tartalmi hatását mutattuk ki. A szöveg módosulásának fázisait 

feltáró, filológiai jellegű vizsgálat lehetőséget adott a miniszterelnök és az uralkodó, valamint a 

miniszterelnök és a főrendek közötti kompromisszum rekonstruálására. Megvizsgáltuk a 

törvényjavaslat visszhangját, bemutattuk az 1883 és 1885 között megjelent újabb reformterveket. 

Ezek sorában foglalkoztunk Kossuth Lajos módosított, a törvényhatóságok által választott 

tagoknak csak kiegészítő szerepet szánó koncepciójával.  

 Ez az elképzelés a törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása során a Függetlenségi Párt, a 

Mérsékelt Ellenzék és az Antiszemita Párt javaslatának is egyik eleme lett, a kormány azonban, 

mint a közjogi ellenzék politikai megerősödésére alkalmat nyújtó koncepciót, elutasította. A 

főrendiház újjászervezéséről szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásáról szóló fejezetben 

felvázoltuk a függetlenségi, az antiszemita és a mérsékelt ellenzéki álláspontot, bemutattuk, hogy 

utóbbi miként próbálta felhasználni a törvényjavaslat képviselőházi tárgyalását a miniszterelnök 

helyzetének meggyengítésére, kormányválság előidézésére és hogyan próbálta erősíteni a 

törvényjavaslattal szembeni főrendiházi ellenállást. Részben sajtótudósításokra, részben br. Orczy 

Béla király személye körüli miniszternek Pápay István kabinetirodai titkárhoz intézett leveleire 

támaszkodva mutattuk be a kormány és a törvényjavaslat főrendiházi ellenzéke gr. Zichy Nándor 

vezette csoportja közötti kompromisszum létrejöttét, amelyhez a katolikus püspöki kar is 

csatlakozott, ellentétben a gr. Dessewffy Aurél, gr. Sztáray Antal, br. Prónay Dezső körül 

csoportosuló főrendekkel, akik a törvényjavaslattal intranzigensen szemben álltak. Hangsúlyoztuk 

Tisza miniszterelnök taktikázásának és id. gr. Andrássy Gyula közvetítői fellépésének szerepét a 
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törvényjavaslat főrendiházi elfogadtatásában. Figyelmet szenteltünk három, nem a törvényhozás 

keretei között zajló, de a főrendiházi reform tartalmához kapcsolódó kérdésnek is. A 

törvényhatóságok, illetve az izraelita hitközségek saját főrendiházi képviseletük melletti kérvényi 

mozgalmáról megállapítottuk, hogy azok nem öltöttek tömeges méretet, és a törvényjavaslat 

tárgyalását érdemben nem befolyásolták. A református felekezeten belül a főrendiházi 

képviselettel, illetve annak mértékével kapcsolatban jelentkező, az egyetemes konventben való 

tárgyalásig eljutó elégedetlenség hátterében nemcsak az egyházi autonómia miatti aggodalom, 

hanem a felekezet vezetésén belül a kormánypárti és az ellenzéki politikusok szembenállása is 

felfedezhető volt. 

 A főrendiház átalakítására vonatkozó tervek időrendi áttekintését követően tematikus 

összegzést készítettünk, amely során megvizsgáltuk a második kamara szükségességére, 

hivatására, összetételére és jogkörére vonatkozó koncepciókat, majd a külföldi hatásokat, végül 

meghatároztuk a kormánypárt és a különböző ellenzéki csoportok körében született tervek közös 

és eltérő vonásait. A főrendiházi reform időpontjával kapcsolatban felmerülő kérdéseket szintén 

vizsgáltuk. A főrendiház 1883-ig mutatott kis mértékű aktivitása, a kormány részéről a reform 

kérdésének lebegtetése mint a főrendiházzal szembeni nyomásgyakorlás eszköze, a reformról való 

többoldalú egyeztetés szükségessége, a főrendiház átalakításával összefüggő más kérdések 

rendezetlensége és a nyugodt belpolitikai helyzet kivárása egyaránt szerepet játszhatott abban, 

hogy a kormányzati reformszándék első megfogalmazása után csaknem másfél évtizeddel később 

került csak sor a törvényjavaslat benyújtására. 

 Külön fejezetet szenteltünk a főrendiházi reform hazai és ausztriai fogadtatásának és 

történeti értékelésének. Hangsúlyoztuk, hogy a főrendiház reformja erőteljesen magán viselte a 

dualizmus rendszere hatalmi viszonyainak lenyomatát, továbbá az átalakítást követően a 

főrendiház társadalmi összetétele inkább tükrözte (bár töredékesen), mint előmozdította a 

társadalmi változásokat. A főrendiház 1885. évi átalakítása során a régi tagság a reform 

következtében kiesésre ítélt főrendek közül egyszeri alkalommal ötven tagot választott. Jellegéből 

adódóan ez a választás nem a főrendiház demokratikus, hanem rendi jellegű vonásait erősítette. A 

reformmal kapcsolatos legnagyobb hiányosságnak azt tartjuk, hogy a későbbiekben a kormányok 

még a rendelkezésre álló korrekciós lehetőséggel sem éltek, kinevezési politikájuk polgári 

elemeket csak korlátozott mértékben juttatta be a tagságba. A liberális kormányok komoly 

mulasztásának tartjuk továbbá, hogy izraelita felekezeti vezető a bevett vallássá nyilvánítást 

(1895:42. tc.) követően sem lett hivatalból tagja a főrendiháznak. A Bánffy-kormány, miután a 

recepciós törvényt nagy nehézségek árán sikerült megszavaztatni a főrendiházban, ennek 

becikkelyezését meg sem kísérelte. 

 

II. A főrendiházi reform végrehajtása 

Az 1885. évi reformnak kiemelkedő jelentőségű eleme volt az örökletes jogon tagságra jogosultak 

tagsági joga gyakorlásának 3000 forint föld- és házosztály-adó cenzushoz kötése. Levéltári 

források alapján ismertettük a Tisza-kormánynak a főnemesség földadójára vonatkozó előzetes 

adatgyűjtéseit. Részletesen foglalkoztunk az örökös jogú családok és tagjaik 1885 előtti és utáni 

meghívásával és nyilvántartásával, illetőleg a miniszterelnök, a belügyminiszter, a 

törvényhatóságok, a bíróságok, a főrendiház hivatala, igazoló bizottsága és bírósága ezzel 

kapcsolatos feladataival, hogy megismerjük, hogy az arra indíttatást érzők milyen úton válhattak a 

főrendiház tagjaivá, és hogy a főrendiháznak, illetve a kormánynak mennyire volt pontos képe a 

tagság ezen legnépesebb csoportjáról. Konkrét példákon keresztül szemléltettük, hogy részben a 

jogi szabályozás hiányosságaiból, részben az adatszolgáltatásban és nyilvántartásban 

közreműködő szervek hanyagságából milyen problémák, visszaélések jelentkezhettek a tagságra 

jogosultság elbírálása és nyilvántartása terén. 
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Bemutattuk a régi főrendiház utolsó ülését és az új főrendiház alakuló ülését, és ehhez 

kapcsolódóan kitértünk a tagok ülésrendjének kérdésére is. 

 

III. A főrendiház működésének intézményi keretei és tényezői 

A főrendiház jog- és hatáskörével foglalkozó fejezetben az írott és szokásjogi szabályozás, 

valamint a kormányzati erőviszonyok alakulását figyelembe véve meghatároztuk a főrendiház 

helyét az alkotmányos és politikai hatalmi tényezők viszonyrendszerében. A szakirodalomra 

támaszkodva rámutattunk, hogy Magyarországon a második kamara szerepe csökkenésének 

kezdetei a 18. századig nyúltak vissza, továbbá hogy az arisztokratikus jellegű felsőházak háttérbe 

szorulása európai szintű tendencia volt. Hangsúlyoztuk ugyanakkor, hogy a külföldi felsőházakat 

nem feltétlenül jellemezte olyan mértékű súlyvesztés, mint a főrendiházat. Ismertettük a 

főrendiháznak az uralkodóval és a kormánnyal kapcsolatos jogait, valamint törvényhozói 

jogkörét. Bemutattunk néhány olyan helyzetet, amikor a főrendek szerint a kormány vagy a 

képviselőház aktuális eljárása ütközött a jogi szabályozással. Részletesen foglalkoztunk azzal a 

kérdéssel, hogy a főrendiház mikor és hogyan élt törvényhozási vétó- és módosítási jogával. Az 

esetek bemutatása mellett megpróbáltuk feltárni, hogy a főrendiház miért élt olyan ritkán ezen 

jogaival. Ennek magyarázatát a hazai kormányzati rendszeren belüli hatalmi viszonyokban (az 

uralkodói kiterjedt kormányzati jogköre, a kormány államszervezeten belüli túlhatalma és a 

kormánypárt képviselőházi dominanciája), a konzervatív liberális kormányzati politikában, a 

főrendiház feletti jelentős kormányzati befolyásban véltük megtalálni, valamint abban, hogy az 

uralkodó a hazai konzervatív arisztokrácia politikai aktivitását kivételes esetektől eltekintve nem 

támogatta. Úgy véljük, hogy a tagság érdektelensége a főrendiház súlytalanságának csak egyik 

összetevője, ugyanakkor következménye is volt. Több okkal magyaráztuk, hogy a főrendiház 

1885 után miért tanúsított a korábbinál is alacsonyabb törvényhozási aktivitást. A törvényhozási 

tematika súlypontjának eltolódását az alapvető és átfogó törvények felől a részkérdések rendezése 

kodifikálásának irányába és a főrendiházi ellenzék gyengeségét hoztuk fel magyarázatként. 

Rámutattunk, hogy az élethossziglan kinevezett tagság elvben lehetőséget nyújtott ugyan arra, 

hogy a főrendiház a törvényjavaslatok szakmai szempontú felülbírálójának szerepét lássa el, 

ténylegesen azonban az intézmény a törvényhozás menetéből kifolyólag és a kinevezett tagok 

kormánypárti voltából adódóan nem láthatott el ilyen szerepet. A fejezet végén ismertettük a 

főrendiház bíráskodási jogkörét a képviselőház által vád alá helyezett miniszterek felett, saját 

tagjai igazolási és mentelmi ügyeiben, valamint az intézmény által választott tagok részvételét a 

bírák és koronaügyészek fegyelmi, vagyoni felelősségi és nyugdíjazási ügyeivel kapcsolatos 

ítélkezésben. 

 A főrendiház tisztségviselőiről szóló fejezetekben az uralkodó által a kormány javaslatára 

kinevezett főrendiházi elnökök és alelnökök kronologikus bemutatását követően az elnök hivatali 

feladatait és politikai szerepét ismertettük. Utóbbiról megállapítottuk, hogy míg a dualizmus első 

évtizedeiben több esetben előfordult, hogy a házelnök a kormány javaslatával szemben ellenzéki 

pozíciót foglalt el, 1884-től a mindenkori kormányok gondoskodtak arról, hogy megbízható 

támaszaik töltsék be az elnöki és az alelnöki pozíciót. A főrendiházi elnökök és alelnökök 

csoportjának prozopográfiai vizsgálata során áttekintettük ezen tisztségek betöltőinek korábbi 

pályáját, különös tekintettel a politikai és törvényhozási tevékenységre. Megvizsgáltuk, hogy a 

tisztséget milyen életkorban nyerték el, mennyi ideig álltak az intézmény élén, mi volt távozásuk 

oka. A nemesi rangra és a tagsági jogra vonatkozó vizsgálat eredményeképpen megállapítottuk, 

hogy 1885 után, különösen az alelnökök esetében megfigyelhető volt kis mértékű elmozdulás a 

polgárosodás irányába. A főrendiházi elnökök, alelnökök személyének kiválasztásában 1885 után 

felekezeti szempont érvényesülését is feltártuk. A főrendiház által tagjai sorából választott négy, 

majd 1869-től nyolc jegyző feladatkörének alakulását a házszabályok és házhatározatok alapján 
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mutattuk be. Megvizsgáltuk a jegyzői kar tagsági jog szerinti összetételét, megállapítottuk, hogy a 

jegyzői karban az örökös tagok mellett 1885 előtt a főispánok, a főrendiház reformját követően 

élethossziglan kinevezett és választott tagok is helyet kaptak. Bemutattuk a főrendiház által 

választott háznagy feladatkörét, ismertettük a tisztséget a dualizmus időszakában betöltő négy 

főrend pályáját. Foglalkoztunk a főrendiházi tisztviselők díjazásának kérdésével, összevetve a 

képviselőházi társaik díjazásával, és röviden kitértünk a főrendiház hivatalának feladatkörére, 

továbbá a hivatalnok és a szolgaszemélyzet létszámának alakulására és fizetésére is. 

 A főrendiházi és a képviselőházi házszabályok változását összehasonlítva megállapítottuk, 

hogy az előbbiek módosítására jóval ritkábban került sor. A dualizmus időszakában a főrendiház 

mindössze két alkalommal, 1872-ben és 1886-ban hajtott végre a házszabályokban jelentősebb 

változtatásokat. A főrendiház reformját követő évben végrehajtott módosítás volt nagyobb arányú, 

de a főrendiház ügyrendje az első, 1848-ban elfogadott házszabályokból ekkor is számos alapvető 

megőrzött. Ennek egyik oka a tagság (részben az elnökség) az 1848:4. tc. (félre)értelmezéséből is 

eredő változtatás-ellenessége volt. Az évek folyamán a már a szokásjog részévé vált, esetleg 

egyedi házhatározatokba is foglalt eljárások, hatáskörök jelentős része 1872-ben, illetve 1886-ban 

került be a házszabályokba. Ez a jelenség, ti. a gyakorlatban már régóta követett eljárások 

utólagos rögzítése az írott ügyrendben esetenként a képviselőháznál is megfigyelhető volt, például 

a bizottsági munkamódszer alkalmazása esetében. A főrendiházi házszabályok számos részletében 

kimutatható a képviselőházi ügyrend hatása. A század végétől a két ház ügyrendjének fejlődése 

elvált egymástól: a főrendiházban, mivel ellenzéki obstrukcióra nem került sor, nem merült fel a 

képviselőházihoz hasonló fegyelmező rendszabályok bevezetése. Az 1886. évi főrendiházi 

házszabályok és az ausztriai Urak Háza 1875. évi ügyrendje között több közös alapvető elemet 

fedeztünk fel, ugyanakkor a két szabályozás számos részletkérdésben eltért egymástól. Jogi 

szempontból fontos különbség volt, hogy a Lajtán túli törvényhozás működésének számos olyan 

elemét törvények szabályozták, amely a hazai országgyűlés esetében nem a házszabályokban 

került szabályozásra. A képviselőház és a főrendiház kapcsolattartásának átfogó rendezésére az 

1885:7. tc. értelmében országos határozat formájában került sor 1886-ban. Ez a szabályozás 

kiterjedt a két ház határozatainak egymással való közlésére, a választásokra szolgáló együttes 

ülésekre, az országos bizottságok megválasztására és a mindkét ház által elfogadott 

törvényjavaslatok szövegének szentesítésére, felterjesztés előtti átvizsgálására, a két kamara belső 

működésével kapcsolatos jogköri-hatásköri kérdésekkel azonban nem foglalkozott. 

 A főrendiházban, a képviselőházhoz hasonlóan 1867–1868-ban jelent meg az állandó 

szakbizottsági munkaforma. A főrendiházban a tárgyalásra rendelkezésre álló idő gyakori 

rövidsége és a tagság jelentős részének passzivitása kizárta, hogy a képviselőházhoz hasonlóan az 

osztályrendszer kerüljön bevezetésre. A főrendiházban három szakbizottság (pénzügyi, közjogi és 

törvénykezési, kereskedelmi és közlekedésügyi) létezett. A bizottságok működése azonban a 

tagok érdektelensége miatt akadozott. Szakmai megfontolások mellett ezért utalták gyakran az 

előzetes tárgyalást igénylő ügyeket a három bizottság tagjaiból alakult hármas bizottsághoz. A 

főrendiházban a reform után is megmaradt a bizottsági rendszer jogosultsága. Az 1886-ban 

elfogadott házszabályok a trónbeszédre adandó válaszfelirat szerkesztésére kiküldött bizottság 

mellett hét állandó bizottságot említettek: az igazoló, a mentelmi, a gazdasági, a naplóhitelesítő 

bizottságot, valamint a három szakbizottságot. Ezek a bizottságok a gazdasági bizottság 

kivételével már a főrendiházi reform előtt is működtek. A gazdasági és a mentelmi bizottságot az 

egész országgyűlés tartamára, a többi bizottságot egy-egy ülésszakra választották. A mentelmi 

bizottság általános, a többi viszonylagos szavazattöbbséggel jött létre. A tagok számát a 

főrendiház esetről esetre határozta meg. A szakbizottságok száma a főrendiházban, ellentétben a 

képviselőházzal, nem bővült, összlétszámuk azonban az évek folyamán megkétszereződött, és 

1916-ban már meghaladta a negyven főt. 
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IV. A főrendiház összetételének alakulása 1885 és 1918 között 

Disszertációnkban a főrendiházi tagság összetételének alakulását az intézmény tagsági 

kategóriáinak elemzése útján vizsgáltuk. A változások minél teljesebb megragadása érdekében a 

vizsgálat kezdő időhatárát esetenként 1865-ig toltuk ki. Különös súlyt helyeztünk a tagság 

legnépesebb csoportjának, az örökös jogon tag főrendeknek a vizsgálatára. Megállapítottuk, hogy 

habár az uralkodóház nagykorú főhercegei örökletes jogon tagjai voltak a főrendiháznak, és 

uralkodói engedéllyel meghívást is nyertek, az üléseken nem vettek részt. Ezt követően hosszabb 

elemzést szenteltünk a magyarországi főnemesi családok leszármazottainak. Vörös Károly az 

1885. évi főrendiházi reformnak a magyarországi arisztokrácia politikai képviseletére gyakorolt 

hatására vonatkozó elemzését szélesebb spektrumú (többfajta forrástípust felhasználó, időben 

tágabb és néhány új szempontot is alkalmazó) vizsgálatokkal egészítettük ki. Megvizsgáltuk, hogy 

számuk és a tagságon belüli arányuk hogyan változott a főrendiházi reform következtében. Az 

örökös jogú tagok aránya a tagságon belül a dualizmus időszakának elején és 1884-ben is 

meghaladta a 80%-ot, míg a közvetlenül a főrendiház reformját követően és a korszak végén (a 

főhercegekkel együtt) megközelítette-elérte a 60%-ot. Az 1865 és 1885 között meghívott 

családokról készített adattáblánkra támaszkodva, valamint az 1886:8. tc.-ben szereplő felsorolást 

helyesbítve pontosítottuk a főrendiházi tagságra jogosult főnemes családok számát (254 család). 

1885 májusában a sajtóban megjelent jegyzék alapján ismertettük a legalább 3000 forint földadót 

fizető főrendiházi örökös tagok adónagyság, rangfokozat, illetve családok szerinti megoszlását. 

Az örökletes tagsági jogú főnemesi családokat három nagyobb csoportra osztva vizsgáltuk: a 

nemzeti eredetűnek tartott, a törvényhozás által honosított (indigena), majd végül az örökletes 

tagsági jogot 1885 után elnyert nemzetségek, illetve családok főrendiházi tagságának sajátosságait 

tártuk fel. Az 1865 és 1885 között meghívott családok 81%-ából legalább egy családtag meg is 

jelent a főrendiházban, a folyamatosan távol maradók csaknem fele indigena volt, míg az összes 

nemzetségek között csaknem 30% volt a honosítottak aránya. Számadatokkal támasztottuk alá, 

hogy a reform előmozdította az indigena főnemesi családok kimaradását a főrendiházból, illetve 

pontosítottuk Vörös Károly megállapítását, miszerint „a magyar főnemesség politikai 

képviseletében a reform után […] szinte teljesen megszabadult az indigenáktól”.3827 A reform 

során nagyarányú létszámcsökkenést elszenvedve ugyan, de a főnemesek közül legnagyobb 

mértékben a nemzeti grófi családoknak, közülük is elsősorban a dunántúliaknak sikerült 

megőrizniük a főrendiházon belüli pozíciójukat. A magyar eredetű bárói családokat tarthatjuk a 

főrendiházi reform legnagyobb politikai veszteseinek, az 1885-ben kihulló nemzeti családok 

négyötöd részben közülük kerültek ki. Meghatároztuk az 1885-ben a főrendiházból kimaradó (a 

számítási módtól függően 48-62%), a később visszakerülő főnemesi családok arányát (11%), 

valamint a fiági magszakadás következtében a tagok sorából történt kihullás mértékét. Ez utóbbi 

nagyságrendileg szinte megegyezett az új örökös tagsági jog adományozások számával (mintegy 

30 család). A tagság gyakorlásához szükséges adócenzus teljesítését 1885-ben nem igazoló, a 

főrendiházból kihulló honfiúsított családok további sorsát követve megállapítottuk, hogy 

visszakerülésük csekély arányú volt. Több vizsgálat megerősítette, hogy a reform utáni (1885. 

őszi) tagságban örökös taggal jelen levő indigena családok köre a későbbi évek során kevéssé 

változott. 1885-ben az optálási előírás elvben az indigena nemzetségek mintegy harmadát 

érintette, azonban kifejezetten a választási kényszer miatt végül is az indigenáknak csak egy 

vékony, a magyar főrendiházból részben már korábban is távolmaradt rétege esett ki a tagok 

közül. A témának mégis jelentős terjedelmű elemzést szenteltünk, mert úgy véljük, hogy az 

indigena főnemesség identitásformáinak megismerését nagyban segíti annak feltárása, hogy 

amennyiben sor került a választásra, milyen tényezők nyomán születtek meg a döntések. 
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Prozopográfiai jellegű anyaggyűjtéssel, az egyéni életpályák követésével igyekeztünk 

megragadni, hogy az ausztriai törvényhozásban is tagságra jogosult indigena nemzetségek azon 

tagjai, akiknek döntési lehetőségük volt, miért választották a Lajtán túli, illetve a magyarországi 

tagságot. Úgy tűnik, hogy a magyar főrendiházat a Magyarországon birtokos indigena 

nemzetségeknek az Urak Háza tagságára kevésbé esélyes tagjai választották, különösen abban az 

esetben, ha rokoni kötődésük is volt az országhoz. A tapasztalat alapján (nem meglepő módon) a 

magyarországi birtokokon kívül a neveltetésnek, a tanulmányoknak, a rokoni kapcsolatoknak 

lehetett leginkább szerepe a választásnál. A rokoni szálak mellett egyes esetekben érzelmi kötődés 

is felfedezhető volt. Hasonló tapasztalatra jutottunk a főrendiház nyilvános ülésein felszólaló 

(kevés számú) indigena főnemesek csoportját megvizsgálva. A honfiúsított családok 

főrendiházban felszólaló tagjai (gyakran már nagyszüleik generációjában) asszimilálódtak a 

magyarsághoz, tanulmányaik, lakóhelyük, közéleti tevékenységük és általában házasságaik is 

Magyarországhoz, a magyar nemzethez kapcsolták őket. Hasonló vonások figyelhetőek meg a 

külföldi eredetű, de nem törvény által magyar főnemesi rangot nyert családok főrendiházi tagsági 

arányának alakulásában, valamint leszármazottaik főrendiházi aktivitásában. 

Az örökös tagok száma 1885 után egyik évről a másikra csak kismértékben változott. 

Ezek esetenként az igazolt örökös tag arisztokraták képviselői aspirációival, illetve azok 

meghiúsulásával voltak összefüggésbe hozhatóak, máskor viszont új örökös tagok belépésével. 

Hosszabb távon az új örökös jogú családok tagságából adódó mérsékelt létszámnövekedés volt 

megfigyelhető. Vizsgálataink eredményei megerősítették és pontosították a szakirodalomban a 

főrendiházi reform közvetlen hatásáról korábban megjelent adatokat, ugyanakkor kiderült, hogy 

az örökös tagságban történt 1885. évi változások meghatározónak bizonyultak a főrendiház egész 

további fennállási idejére. Az örökös tagság körébe 1885 után visszakerülő, illetve onnan a 

későbbiekben kieső személyek, illetve családok számbavétele nyomán egyértelműen 

megállapítható, hogy a kormánypárt körében a főrendiházi tagság folyamatos felfrissülése iránt 

1885-ben megfogalmazott várakozás túlzottnak bizonyult.3828 Az erdélyi arisztokrata családok 

esetében 1885 után tapasztalható, az átlagostól eltérő tendenciák a regionális összefüggések 

további feltárásának szükségességére hívták fel a figyelmet. 

 Foglalkoztunk az örökös jogú családból származó főnemesek főispánságának és 

képviselőségének kérdésével is. A főrendiházi reform küszöbén a főispánok csaknem harmada 

főnemes volt, ezeknek azonban csak valamivel több mint harmada, vagyis az összes főispán 

kilencede tudta teljesíteni az előírt földadó cenzust. 1885-ben a főispáni karnak ötöde maradt a 

főrendiház tagja (örökös, választott vagy kinevezett tagként). A korszak végén azonban a 

főispánok kevesebb mint egyhuszada volt a főrendiházban örökös tagsági jogát gyakorló főnemes. 

Megállapítottuk, hogy a főrendiház reformját követően a tagok sorában bent maradó családok 

tagjai a dualizmus egész időszakában nagyobb arányban vállaltak képviselői mandátumot, mint 

alacsonyabb földadót fizető társaik. A képviselőházban a főnemesi ranggal rendelkező honatyák 

száma ingadozott, de ezen belül az a csoport, amely a főrendiháznak igazolt örökös tagja volt, 

stabilitást mutatott. Az egyes főnemesi családok tagjainak pártszimpátiájára vonatkozóan 

kutatásaink a történelmi szakirodalomban szereplő megállapításokat részben igazolják, részben 

pedig egy összetettebb és dinamikusabb kép felé mutatnak. 

 Az 1885:7. tc. lehetővé tette az uralkodó számára, hogy korlátlan számban részesítsen 

örökletes tagsági jogban arra érdemes és évente legalább 3000 forint földadót fizető személyeket. 

A jog adományozására a magyar kormány tett javaslatot. Az 1885 és 1918 közötti időszakban a 

főnemesi (bárói) rangra emelésekkel szemben örökös tagsági jog adományozására csak kis 
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számban került sor, 1885-tól 1918-ig összesen csak 32 család nyert örökös tagságot. A bárói és a 

grófi rang adományozásának száma közötti eltéréshez hasonlóan ez azt tükrözte, hogy „a jogi 

értelemben vett főrendeken belül a szociológiai értelemben vett rendiség kezdett 

összehúzódni”.3829 A legtöbb adományozás 1895−1896-ban és 1917-ben történt, a kettő közül 

egyik alkalommal sem aktuálpolitikai céllal, az 1895–1896. évi adományozásoknál ugyanakkor 

kimutathatóak távlati politikai megfontolások. Miközben az 1885.: 7. tc. „polgári mérték 

alkalmazásával határozta meg a főrendiházi tagság feltételeit”,3830 az örökös tagság adományozása 

során, mint az indoklásokból és a rangemeltek foglalkozásának vizsgálatából kiderült, civil 

cselekvésminták igen korlátozottan nyertek elismerést. Pusztán személyes érdemeiért senki sem 

nyerhetett örökös tagsági jogot, még ha elegendő birtokkal is rendelkezett. Az adományozásokkor 

az ősök érdemei, a politikai és közéleti tevékenység, a mintaszerű gazdálkodás és a jótékonykodás 

szerepelt indokként. Az új tagok leggyakrabban földbirtokosok voltak, soraikban kevés 

nagykereskedőt, bankárt és gyártulajdonost találunk. Az új örökös tagok között, szemben az 

élethossziglan kinevezett tagokkal egy izraelita sem volt. Csak olyan családok nyerhették el a 

jogot, akik rokoni kapcsolatban álltak a régi magyar arisztokráciával, akiknek a földbirtok 

életformát jelentett, és akik született keresztények voltak. Kimutattuk, hogy az örökös tagsági jog 

adományozása során a politikai megbízhatóság is szerepet játszott. Az örökös főrendiházi 

tagságban részesítettek több mint harmada kormánypárti képviselő volt, ami megegyezik az 1885 

és 1918 között élethossziglani tagságot nyert személyek között tapasztalható aránnyal. Az 

élethossziglani tagok közt azonban nagy számban voltak vezető állami tisztviselők is, ami az új 

örökös jogú családokra kevésbé volt jellemző. Az örökös tagsági jog adományozásánál azonban 

rövid távú politikai szempontok (az uralkodó ellenállása miatt is) kevésbé érvényesülhettek, mint 

az élethossziglani tagok kinevezésénél, holott itt a kormányt létszámbeli megkötés nem 

korlátozta. Az örökös tagsági jog adományozásában rejlő elvi lehetőséggel, amiről Kecskeméti 

Károly ír, a gyakorlatban a kormány tehát csak kis mértékben élt, és a politikai megbízhatóság 

mellett az örökös joggal megadományozandók kiválasztásánál más szempontok is nagy súllyal 

szerepeltek. A minisztertanácsi jegyzőkönyvekből a legfelső elhatározásokba, onnan a Királyi 

könyvekbe átkerült foglalkozás-megjelölések az adományozottak nagybirtokos voltát domborítják 

ki. Az újonnan örökös jogban részesített családok közül sok régóta, illetve nem befektetési céllal 

rendelkezett birtokkal, az élethossziglani tagoknak viszont kevesebb, mint 4 %-a volt pusztán 

földbirtokos. Az örökös tagsági jog adományozását a kormány általában körültekintően készítette 

elő (informálódott a jelölt származása, életvitele, családi és társadalmi kapcsolatai, személyének 

helyi megítélése, a földbirtokának nagysága és annak előrelátható osztódása, a közvélemény 

várható reakciója felől), esetenként azonban beérte azzal is, hogy az illető régi nemesi családból 

származó földbirtokos. Ez utóbbi a jelöltekkel szembeni szigorú feltételrendszer következménye 

is volt. Mindegyik kormány csak a régi arisztokráciába probléma nélkül beilleszkedő családokat 

volt hajlandó örökös tagság elnyerésére javasolni, ami leszűkítette a merítés lehetőségét.  

Kiemelt figyelmet szenteltünk a főrendiház élethossziglan kinevezett tagjainak. A tagok 

ezen az 1885:7. tc. által bevezetett csoportja révén az uralkodó, illetve a kormány saját támaszait 

juttathatta a törvényhozásba, a felsőház pedig meritokratikus jelleget nyerhetett. A szakmai 

érdemeik révén tagságot nyert személyek elősegíthették a kérdések szakszerű megvitatását, amire 

az örökletes tagság nem nyújtott garanciát. A kinevezett tagok intézménye társadalomtörténeti 

nézőpontból is érdekes, mivel elvben lehetőséget adott az intézmény rendi eredetű vonásainak 

enyhítésére, új társadalmi-gazdasági elitcsoportok tagjainak főrendiházi tagságára. Áttekintettük a 

kinevezett tagok létszámának és a kinevezési politikának alakulását, majd számba vettük a tagság 

                                                           
3829

 Halmos K.: Rangemelések, i. m. 459. 
3830

 Vörös K.: A főrendiház 1885. évi reformja, i. m. 398. 



738 

elnyerésének feltételeit. Ezt követően megvizsgáltuk az 1885 és 1918 között kinevezett mintegy 

másfélszáz fős tagsági csoportot származás és rang, az uralkodótól korábban elnyert kitüntetések, 

felekezeti összetétel és nemzetiségi hovatartozás szempontjából. Az élethossziglani főrendek 

számának, összetételének és a név szerinti szavazások vizsgálatából egyaránt az derült ki, hogy a 

kormányok kihasználták a főrendiház befolyásolására az élethossziglani tagságban rejlő 

lehetőséget. A magyar országgyűlés második kamarája ebben a vonatkozásban távol állt attól, 

amit gr. Apponyi Albert a főrendiházi reform tárgyalása során kívánalomként megfogalmazott: 

legyen a főrendiház a „pártabszolutizmussal”, „többségi önkénnyel” szembeni korrektívum.3831 

1885-ben a kabinet a kinevezéseket a főrendiházi reform hatásának enyhítésére is felhasználta, a 

cenzust nem teljesítő főnemesek, az erdélyi regalisták leszármazottai, valamint a főispánok 

vonatkozásában. A kormány a megvalósult reformot egy másik ponton, az izraelita felekezet 

főrendiházi képviseletének elmaradását tekintve, ugyancsak az élethossziglani kinevezés 

segítségével korrigálta. A magyar kormányok nemzetiségi politikája szimbolikus kifejeződéseként 

is felfogható, hogy a nemzetiségek közül egyedül a horvátok voltak folyamatosan, ámbár csekély 

számban képviselve a kinevezett tagok között. Bár a kinevezések során a kormányok sokáig a 

nemesi származású személyeket részesítették előnyben, polgári származású jelölteknek is volt 

lehetőségük, hogy ezen az úton a főrendiházba kerüljenek. Ez a tendencia 1910 után erősödött fel, 

ami összefüggésbe hozható a munkapárti kormány és a tőkés gazdasági elit közötti politikai 

szövetséggel, valamint a háborús konjunktúrával. Az élethossziglani főrendiházi tagság a zsidó 

eredetű nagypolgárság egy része számára elvben lehetővé tette az átjárást az üzleti életből a 

közszolgálat és a politikai élet területére. Összességében az élethossziglan kinevezett tagok 

intézményének 1885. évi bevezetése enyhített a főrendiház társadalmi zártságán és növelte 

szakmai potenciálját, anélkül azonban, hogy az intézmény karakterében alapvetően változást 

hozott volna. 

 1885-ben a korábbi tagságból tagsága élethossziglani megőrzésére jogosított ötven 

személy (jellemzően főnemesek) kiválasztása a kormány és a vele korábban a főrendiházi reform 

tárgyalásakor kompromisszumot kötő főrendek megállapodásának eredménye volt. A reformmal 

elégedetlen főrendek által összeállított jelöltlista és a szavazatok szóródása ellenére ez a 

kompromisszumos lista győzött. A választott tagok túlnyomó részben a kormány politikáját 

támogató, gyakran ahhoz pályájuk során képviselőként vagy főispánként is kötődő személyek 

voltak. Ennyiben tehát a választás kompenzálta a kormány számára a kinevezhető tagok 

létszámának a törvényjavaslat főrendiházi elfogadtatása érdekében végrehajtott csökkentését. A 

választott tagok kiválasztásában azonban nemcsak politikai szempontok érvényesültek, a választás 

lehetőséget kínált arra is, hogy a főrendiház munkaképessége szempontjából fontos vagy 

családjuk vagy saját tevékenységük miatt elismerésre méltó főrendek megőrizzék tagságukat. 

A katolikus főpapok a főrendiházi reform előtt mintegy félszáz hellyel rendelkeztek, 

amely a reform során a címzetes püspökök kizárásával harmadával csökkent. A hét szerb és a 

három román görögkeleti egyházfőt nem érintette az 1885. évi reform. A reformot követően a 

református és az evangélikus egyháznak hivatala és rangidőssége révén hat-hat, az unitárius 

egyháznak egy vezetője foglalt helyet a főrendiházban. A katolikus és a görögkeleti főpapi 

hivatalok betöltésének az uralkodótól, illetve a kormánytól való függését több példán keresztül is 

bemutattuk. A protestáns egyházi vezetők esetében a kormánynak nem volt ilyen befolyásolási 

lehetősége, itt legfeljebb a meghívólevél belügyminiszter általi kiküldése adott lehetőséget a 

kormány álláspontját nem támogató egyházi vezető főrendiházi meghívásának késleltetésére. 

Felhívtuk a figyelmet arra a jelenségre, hogy annak ellenére, hogy az 1885. évi reformtörvény 

alapján a protestáns egyházi elöljáróknak egyidejűleg mindig csak a fele rendelkezett főrendiházi 
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tagsággal, erős képviselői mandátumvállalási hajlandóságuk következtében előfordult, hogy még 

ezen helyek betöltése is nehézségekbe ütközött. 

 Igyekeztünk meghatározni a dualizmus időszakában a főrendiházba a horvát országgyűlés 

által delegált 22 képviselő életútjának közös és eltérő vonásait. A közülük a főrendiház plenáris 

ülésein felszólaló hat személy pályáját és felszólalásait részletesen ismertettük. Foglalkoztunk a 

felszólalások nyelvének, illetve a szábor küldöttei magyar nyelvtudásának kérdésével. 

 

V. Aktivitás a főrendiházban 

A tagsági csoportok társadalmi összetételére és a kormányhoz kapcsolódó helyzetére vonatkozó 

vizsgálataink után a tagság főrendiházi tevékenységére tértünk át. A főrendek aktivitását először 

az ülések látogatottságára vonatkozó szöveges források alapján, majd számszerűsíthető adatok 

elemzésével, a főrendiházba meghívást kérők és a meghívót bemutatók számának alakulása, a 

főrendiházi és a képviselőházi ülések számának és időtartamának összehasonlítása, valamint a 

főrendiház plenáris ülésein hozzászólók számbavétele útján igyekeztünk megragadni. 

Vizsgálataink eredményei alátámasztották a történeti szakirodalom megállapítását, mely szerint a 

dualizmus időszakában a főrendiházban a képviselőházinál lényegesen alacsonyabb aktivitás volt 

tapasztalható. Ugyanakkor kiderült, hogy az aktivitás mértéke a korszakon belül változott. Az 

1865−1868. évi országgyűlésen szólt hozzá a legtöbb főrend, a hozzászólók száma a következő 

országgyűlés alatt egyharmadával csökkent, majd a főrendiház 1885. évi reformjáig nagyjából 

stagnált. A főrendiházi reform után további csökkenés volt megfigyelhető, ami összefüggött a 

tagság létszámának csökkenésével. Az 1890-es évek egyházpolitikai vitái átmeneti élénkülést 

idéztek elő, a hozzászólók száma elérte a reform előtti értéket, majd nagyfokú csökkenés 

következett, és csak 1906 után volt tapasztalható némi élénkülés. Regisztráltuk, hogy míg a 

főrendiház reformja előtti két évtizedben több mint félszáz, azt követő több mint három 

évtizedben mindössze húsz főrend alkotta az üléseken legaktívabb (egy országgyűlés alatt több 

mint tíz alkalommal, vagy több országgyűlésen is legalább fél tucatszor érdemben hozzászóló) 

tagok csoportját. A vizsgálatok az általában kis mértékű aktivitás mélyebb okait is segítettek 

feltárni. A főrendiházi tagság zömét képező örökös tagok egy részének politikai érdektelensége 

mellett a főrendiház politikai és alkotmányos mozgásterét korlátozó tényezők és a tárgyalásra 

rendelkezésre álló idő gyakori rövidsége is hozzájárult a passzivitáshoz.  Hangsúlyoztuk 

ugyanakkor, hogy a főrendiházban folyó munka értékelése szempontjából a számbeli 

összehasonlítás nem elégséges (pl. tekintettel a képviselőházi obstrukciókra), a felszólalások 

tartalmi vizsgálata is szükséges. A név szerinti szavazások vizsgálata révén egyrészt 

körvonalaztuk a főrendiház számára kiemelt jelentőséggel bíró kérdések körét, másrészt az igen és 

nem szavazatok megoszlása alapján igyekeztünk ismereteket szerezni az eredetét tekintve eltérő 

tagsági jogú csoportok politikai magatartásáról. Az egyházpolitikai kérdések 1883−1884-ben és 

az 1890-es években tömeges mozgósító erővel bírtak. Az 1885 utáni időszakban a főrendiházban 

tartott 38 név szerinti szavazás több mint felére az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalása 

során került sor. A későbbiekben a főrendiházban ellenzéki személyek, csoportok által felvetett 

más témák általában alkalmatlannak bizonyultak a tagságon belül a többség megszerzésére. A 

főrendiházban a dualizmus több mint fél évszázada alatt tartott 52 név szerinti szavazásból 

mindössze háromnak volt tárgya a kormánnyal szembeni bizalmatlanság. 1875-ben a költségvetés, 

1893-ban a kormány egyházpolitikájának elutasítását kimondó határozati javaslat, 1905 

júniusában a Fejérváry-kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány volt a szavazás tárgya. A 

két utóbbi indítványt a főrendiház elfogadta. A kormány egyházpolitikájának elutasításáról 

szavazáskor a tagok kb. 40%-a, a képviselőházban többséggel nem rendelkező Fejérváry-

kormánnyal szembeni indítvány elfogadásakor a főrendeknek mindössze ötöde vett részt a 

szavazáson. 1893-ban a bizalmatlansági indítvány tárgyalásakor a kormány egyházpolitikájával 
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elégedetlen főrendek azzal próbáltak fellépésüknek nyomatékot adni, hogy magukat ebben a 

kérdésben a népakarat képviselőjeként tüntették fel. Ezzel szemben a kormány tagjai és támogatói 

a parlamentarizmus és képviseleti kormányzás rendes működésére vonatkozó felfogásnak 

megfelelően a népképviseleti alapon választott képviselőházat, illetve az itteni többség bizalmával 

rendelkező kormányt tekintették a népakarat megjelenítőinek. A név szerinti szavazásokon részt 

vevő főispánok, később az élethossziglan kinevezett tagok és a protestáns egyházi elöljárók 

túlnyomó többsége mindig a kormány érdekeinek megfelelően szavazott, ahogy – az 

egyházpolitikai kérdéseket kivéve – a katolikus és ortodox főpapok is. Az országzászlósok, az 

örökös tagok és a választott tagok csoportja a szavazások során általában megosztott volt. 

 Megvizsgáltuk azt is, hogy a különböző tagsági csoportokba tartozó főrendek milyen 

mértékben találhatóak meg a nyilvános üléseken felszólalók között. Az örökös jogú tagok aránya 

a felszólalók között a főrendiházi reform előtt és után is a tagságon belüli arányuknál mintegy 

húsz százalékponttal kisebb. Az üléseken 1885 előtt és után felszólaló főrendek háromnegyede 

örökös jogon volt tag, azonban ezeknek csaknem háromnegyede az örökös jogon kívül további 

jogcímen is tagja maradt a főrendiháznak. 1885 előtt a főispánok, 1885 után az élethossziglan 

kinevezett tagok aránya a felszólalók között jelentősen nagyobb (több mint másfélszer akkora) 

volt, mint a teljes tagság körében. Az egyházi vezetők aránya a felszólalók között összességében 

szintén meghaladta a tagságon belüli arányukat. Közülük 1885 után tagsági arányukhoz képest a 

protestáns egyházi vezetők voltak a leginkább, az ortodoxok a legkevésbé aktívak. Léptékváltást 

alkalmazva a felszólalások vizsgálatakor az egyéni tevékenységet is elemeztük, amennyiben a 

hozzászólóként jelentősebb aktivitást mutató egyes főrendek felszólalásait tematikusan is 

bemutattuk. Ez lehetőséget nyújtott a tagsági csoportokon belüli politikai viselkedésbeli 

azonosságok és különbözőségek feltárására. Az egyházi tagok a főrendiház plenáris ülésein 

leggyakrabban az egyházpolitikai és oktatási kérdésekhez szóltak hozzá, így aktivitást leginkább 

az egyházpolitikai konfliktusok idején, vagyis 1883–1884-ben és 1893 és 1895 között, valamint 

1907-ben, a későbbi lex Apponyi tárgyalása során fejtettek ki. Ugyancsak aktívak voltak az 

1865−1868. évi országgyűlés idején, amikor a közjogi kérdések tárgyalásakor a tagság szinte 

valamennyi csoportja a későbbinél nagyobb aktivitást mutatott. Az ortodox és görög katolikus 

egyházfőket leginkább a nemzetiségi kérdések ösztönöztek felszólalásra. Egyes katolikus 

püspökök politikai kérdésekhez is hozzászóltak, de ez inkább a protestáns világi elöljárókra volt 

jellemző. A főrendiházban felszólaló református püspökökről megállapítottuk, hogy politikai 

színezetű felszólalásaikban a szabadelvű párti, illetve nemzeti munkapárti kormányokat 

támogatták. Ugyanez állapítható meg a református felekezet főrendiházban helyet foglaló világi 

elöljáróinak többségéről, az evangélikus egyházi vezetők között viszont kis számban ellenzékieket 

is találtunk. 

 

VI. A főrendiház mint politikai tényező 

A tagok aktivitására vonatkozó elemzéseket követően az intézményt mint politikai tényezőt 

vizsgáltuk egy speciális szempontból, a kormány és a főrendiház kapcsolata tekintetében. A 

főrendiház bizalmatlansági jogkörére vonatkozó állam- és jogtudományi nézetek ismertetését 

követően bemutattuk a főrendiház költségvetési jogkörére vonatkozó, eltérő nézeteket, majd 

foglalkoztunk a költségvetési és indemnitási viták menetével és résztvevőivel, a tárgyalásokon 

előfordult bizalmatlanság-nyilvánítás formáival és a viták egyéb tartalmával. Megállapítottuk, 

hogy 1870-ben alakult ki a költségvetési javaslat 1918-ig jellemző tárgyalási módja, továbbá hogy 

a főrendiházi bizottsági jelentések nem bocsátkoztak az egyes minisztériumok előirányzatainak 

részletes véleményezésébe, a plenáris ülésen viszont a részletes tárgyalás lehetőséget nyújtott ezek 

bírálatára. A bizalmatlanság-nyilvánítás eleinte közvetett módon jelent csak meg, ti. egyes tagok 

hangsúlyozták, hogy a költségvetésre vonatkozó igen szavazatuk nem jelenti egyben a kormány 
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programjának támogatását. A költségvetési tárgyalások keretében az 1870-es évek közepén került 

sor először komolyabb politikai vitára, ekkor a kormány támogatóinak többsége a főispánok és az 

egyházi tagok közül került ki, míg az ellenzéket elsősorban örökös tagok alkották, körükből ekkor 

egyéni bizalmatlansági nyilatkozat is elhangzott. A költségvetési tárgyalások során a későbbiek 

folyamán, a főrendiház reformját követően is ez az eljárás (vagyis egyéni vélemény kinyilvánítása 

a költségvetés elutasításáról, határozati indítvány tétele nélkül) volt a leggyakoribb ellenzéki 

megnyilvánulási forma. Az ellenzéki megnyilvánulások egy további fajtája volt megfigyelhető 

1891-ben, amikor a költségvetés tárgyalására kitűzött ülésen, de a büdzsé-vita keretein kívül 

került sor a kormány politikájával (egyházpolitikájával) szembeni elégedetlenség kinyilvánítására. 

Két évvel később az elégedetlenség már a költségvetési tárgyalás során határozati javaslat 

formájában nyert kifejezést. A kormány egyházpolitikájával szembeni bizalmatlansági indítvány 

elfogadását azonban ekkor sem kísérte a költségvetés elutasítása. A büdzsé tárgyalása során az 

ellenzéki álláspont esetenként nem a javaslat általánosságban történő elutasítása, hanem a 

kormányt a költségvetés végrehajtására felhatalmazó appropriációs cikkely megtagadása 

formájában jelent meg. Kezdetben az appropriáció megtagadására vonatkozóan is csak egyéni 

nyilatkozatok születtek, majd 1897-ben gr. Dessewffy Aurél az appropriáció főrendiház általi 

elutasítására tett indítványt. Az indemnitási tárgyalások a főrendiházban eleinte formálisak voltak, 

a század végétől azonban ezek is politikai színezetet nyertek. Végigkísértük, hogy a főrendiházi 

ellenzék meghatározó személyiségének, gr. Zichy Nándornak miként változott a költségvetési és 

indemnitási szavazás bizalmi jellegéről való felfogása az idők során, miközben az egymást követő 

kormányok mindvégig kétségbe vonták a főrendiház ilyen jellegű jogkörét. A koalíciós 

kormányzás időszakáig gr. Zichy Nándor és gr. Dessewffy Aurél mellett br. Prónay Dezső volt a 

költségvetési és indemnitási tárgyalások leggyakoribb ellenzéki felszólalója. Élénk tevékenységük 

ellenére a költségvetés, illetve az appropriáció elutasításához a főrendiház többségének 

támogatását sohasem sikerült elnyerniük. Ugyanígy az állami zárszámadási tárgyalások során, ha 

elvétve hallatszottak is a kormány költségvetési eljárásával elégedetlen hangok, a főrendiház 

minden esetben elfogadta a zárszámadást. 

 Az 1910-es évek költségvetési és indemnitási tárgyalásait ismertetve megállapítottuk, 

hogy a főrendiházi tárgyalások során a képviselőházi pártok közötti konfliktusok a korábbinál 

közvetlenebb formában éreztették hatásukat. Az aktivitás a főrendiházban a büdzsétárgyalásokon 

már az 1910-es évek elején megnőtt, annak következtében, hogy ellenzéki főrendiházi tagok 

megkísérelték átvenni a képviselőházban a Tisza István házelnök által cselekvési eszközeitől 

megfosztott ellenzék szerepét. A későbbiek folyamán, a háború idején a főrendiházi indemnitási 

tárgyalások továbbra is élénkek maradtak, hasonló okokból, mint amelyek a képviselőház 

aktivitását is fokozták. A főrendiházi aktivitás növekedése új tagok bekapcsolódását és részben új 

hang meghonosodását jelentette. Varga Lajos megállapítása szerint a háború időszakában a 

politikai élet előtérbe lépő arisztokraták ifj. gr. Andrássy Gyula köréből kerültek ki.3832 A 

főrendiház szónokai között az 1910-es években újonnan feltűnő örökös tagok egy része ifj. gr. 

Andrássy Gyulához (illetve az Alkotmánypárthoz) kötődött (gr. Hadik János és hg. 

Windsichgraetz Lajos), de nem mindenki. Gr. Apponyi Henrik és gr. Pálffy-Daun József Tisza 

István híveként lépett fel, gr. Festetics Sándor demokratikus követeléseket hangoztatott. A 

korábbinál élesebb ellenzéki hangok szólaltak meg (a Lukács- és a Tisza-kormány idején gr. 

Hadik Jánosé, a Wekerle-kormány idején gr. Żeleński Róberté), amiben a képviselőházi politikai 

stílus eldurvulásának hatása mellett egyes arisztokraták személyiségvonásainak is szerepe volt.3833 
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Az élesebb hangnem a főrendiházban csak néhány felszólalóra korlátozódott, ugyanakkor 

figyelemre méltó, hogy az addig általánosan a rezervált hangnemmel jellemezhető második 

kamarában ilyen hozzászólásokra sor kerülhetett. A leghangosabbak azonban nem voltak 

egyszersmind a legbefolyásosabbak is. A főrendiház többsége az 1910-es évek elején 

egyértelműen a nemzeti munkapárti kormányokat támogatta, anélkül, hogy Żeleński 

szélsőségesen konzervatív eszméit osztotta volna. Galántai József megjegyzésével, miszerint az 

első világháború alatti „főrendiházi Napló és Irományok forrásértéke [szemben a képviselőházi 

nyomtatványokkal] viszont csekély”,3834 nem érthetünk egyet. A Galántai által az első kamara 

tekintetében feltárt tendencia, hogy a viták jelentős részében az alapvető politikai, társadalmi 

folyamatok tükröződnek vissza,3835 a főrendiház vonatkozásában is megfigyelhető. Az ekkori 

indemnitási tárgyalások adalékokat szolgáltatnak annak megismeréséhez, hogy a főrendiház 

tagjai, köztük is leginkább a nagybirtokos arisztokraták milyen álláspontot foglaltak el a 

legfontosabb politikai kérdésekben. Az 1918 júniusában az indemnitási tárgyalás során elfogadott 

főrendiházi határozat pedig, amely a Wekerle-kormány és a munkapárti ellenzék választójogi 

törvényjavaslatról való megegyezését volt hivatott előmozdítani, megmutatja, hogy a főrendek 

miként kísérelték meg befolyásolni a kormányzati politikát. A főrendiház azzal, hogy 

közvetítőként lépett fel a kormány, az ellenzék és az uralkodó között, megfelelt a hivatására 

vonatkozó elvárásnak, a valóságban azonban a Munkapárt követeléseinek elfogadása irányában 

igyekezett a Wekerle-kormányt befolyásolni. A határozat nem befolyásolta döntően az események 

alakulását, azt alapvetően a képviselőházon belüli erőviszonyok, illetve Tisza Istvánnak a 

választójog jelentősebb kiterjesztésével szembeni hajthatatlansága határozta meg. Korábban, 1899 

elején a Bánffy-kormány az obstrukció által előidézett válsága idején egyes örökös tagok szintén 

megkísérelték elérni, hogy a főrendiház közvetítőként lépjen fel az uralkodóhoz intézett felirat 

formájában, indítványuk azonban nem nyerte el a többség támogatását. A főrendiháznak a 

büdzséviták keretében közvetítőként való fellépése azonban nem volt általános, az egyházpolitikai 

viták időszakában éppenséggel a konfliktus kiélezőjeként szerepelt. A költségvetési tárgyalások 

lehetőséget adtak a főrendeknek a gazdaság, a kultúra vagy egyéb szakterület egy-egy kérdésével 

kapcsolatban elfoglalt álláspontjuk nyilvánosság elé tárására. Az ilyen szakmai jellegű 

hozzászólásokból, ha nem is egyenlő mértékben és szakmai nívón, de a tagság minden csoportja 

kivette a részét. A témaválasztást a tagok tevékenységi köre, foglalkozása és személyes 

érdeklődése egyaránt befolyásolta. 

 A főrendiház költségvetéssel kapcsolatos jogkörének vitatott voltával szemben a főrendek 

interpellációs joga vitán felül állt, az 1848:3. tc. rögzítette, és a házszabályokban is 1848-tól 

szerepelt. A főrendiházban 1867 és 1885 között 65, az ezt követő több mint harminc év során 47 

interpelláció került benyújtásra. Az interpellációs aktivitás tehát a plenáris üléseken hozzászólók 

számához hasonlóan a reform utáni időszakban csökkent, a két tevékenység intenzitási görbéje 

ugyanakkor részben más ívet mutat. Ez összefüggött azzal, hogy bizonyos időszakokban az 

interpellációk számának megugrása egy-egy, a kormány tagjaihoz kérdések intézésére nagy 

kedvet érző főrend aktivitásának eredménye volt. Az interpellációk döntő többségét az örökös 

tagok nyújtották be, azonban szinte valamennyi tagsági csoport köréből került benyújtásra 

interpelláció. Több esetben összefüggés volt kimutatható a miniszterekhez intézett kérdés témája 

és az interpelláló tagsági csoporti hovatartozása között. Elterjedt nézet volt, hogy a főrendiházi 

tanácskozások tárgyát nem képezhetik a másik kamarában történt események, ennek ellenére a 

főrendek interpellációi a kormányok képviselőházi tevékenységét is érintették. Az 1910-es évek 

elején megnőtt a kormánytagokat élesen támadó interpellációk száma, és gyakorivá vált, hogy az 
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 Galántai J.: Az első vh. alatti ogy. nyomtatványok, i. m. 97. 
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interpellálók nem fogadták el a miniszter válaszát. A főrendiház többsége azonban ezen 

interpellációk esetében is mindig tudomásul vette a miniszteri választ, ahogy tette ezt korábban is 

szinte minden alkalommal. 

A főrendiháznak a kormányzati válságok idején tanúsított magatartását az 1905–1906. évi 

politikai válság példáján vizsgáltuk. A főrendiházi napló, az országos sajtó és magánlevelek 

segítségével rekonstruáltuk a Fehérváry-kormánnyal szembeni főrendiházi politikai szerveződés 

eseménytörténetét, megkíséreltük meghatározni a kormánnyal szemben álló és az azt támogató 

csoportok összetételét és létszámának alakulását. Megállapítottuk, hogy a főrendiház ekkori, a 

kormánnyal szemben kifejtett tevékenysége érdemben nem járult hozzá a kibontakozáshoz. 

Felvetettük, hogy ebben szerepet játszhatott az is, hogy a főrendiház összetétele a dualizmus 

időszakában mindvégig alapvetően arisztokratikus jellegű maradt. 

A pártok vonatkozásában kutatásaink megerősítették Szabó Dániel korábbi megállapítását, 

miszerint a dualizmus kezdeti időszakát követően nem volt jellemző politikai pártalakulatok, 

frakciók létezése a főrendiházban. A pártok kialakulása, illetve tartós fennmaradása ellenében 

hatott a főrendiház hivatásáról alkotott felfogás, a mindenkori aktív főrendiházi tagság jelentős 

részének kormányt támogató politikai alapállása, továbbá a katolikus püspöki kar azon 

magatartása, hogy a konzervatív arisztokratákkal csak az egyházpolitikai tárgyú szavazásokon 

működött együtt, a pártszervezésben testületileg nem vett részt. A főrendiházi tagok közül 

egyesek azonban más módon bekapcsolódtak a pártkeretek között folyó politizálásba: képviselői 

mandátumot vállaltak, képviselőházi pártalakításban vettek részt, vagy főrendiházi fellépésüket a 

képviselőházi pártok politikai akcióihoz igazították. 

 

Az 1885-ös év korszakválasztó volt-e a főrendiház történetében? 

A főrendiházi reform fontos következményekkel járt a tagság összetételére nézve, anélkül 

azonban, hogy azt gyökeresen megváltoztatta volna. A főrendiház jogkörében a dualizmus 

időszakában nem következett be változás. Az 1885-ös év korszakhatár jellege a főrendiház 

ügyrendje tekintetében kevéssé mutatható ki, az 1886. évi házszabályok (az új típusú igazolási 

eljárástól eltekintve) kevés olyan elemet tartalmaztak, amely a gyakorlat szintjén ne lett volna már 

addig is jelen az intézmény működésében. A tisztviselői kar tekintetében megállapítható, hogy az 

elnökök, alelnökök személye kiválasztásában a kormányzati szempontok fokozott érvényesítése 

már a reform előtt, 1884-től megkezdődött. A háznagyok esetében az 1885-ös év nem hozott 

változást. 1885-től a jegyzői karban és a bizottságokban helyet kaptak az élethossziglan kinevezett 

tagok is, ez azonban a főrendiház működését alapvetően nem módosította. A főrendiházi reform 

az intézmény törvényhozói működésében és politikai súlyában sem jelentett határpontot. A 

kormány részéről a reformnak ez nem is volt célja, hiszen érdekeivel ellentétes lett volna a tagság 

összetétele folytán továbbra is konzervatív velleitású intézmény pozíciójának megerősödése. Az 

1894–1895. évi események a kormány és a konzervatív arisztokrácia számára egyaránt 

megmutatták az 1885. évi átalakítás korlátait. A kormány csak az uralkodó támogató 

állásfoglalásának kieszközlésével tudta biztosítani a többséget, ugyanakkor a konzervatív 

arisztokrata politikusoknak a szavazások során szembesülniük kellett azzal, hogy a főként a 

születési jogon tagokból és katolikus püspökökből álló bázisuk a korábbiaknál jóval 

korlátozottabb nagyságú. 

 

VII. A főrendiházi reform kérdése 1885 után 

A főrendiház 1885 utáni, az egyházpolitikai konfliktus időszakától eltekintve a korábbinál is 

csekélyebb aktivitása kedvezett a kormány gyors, akadálytalan törvényhozási munkára vonatkozó 

törekvésének, ugyanakkor hosszabb távon az intézmény tekintélyének további csökkenését 

eredményezte. Ez távlatilag magában hordozta egy újabb, gyökeres reformra vonatkozó 
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társadalmi igény jelentkezését. A főrendiház átalakításának kérdésében nem jelentett 

nyugvópontot az 1885. évi reform. Disszertációnk utolsó részében vázlatosan áttekintettük a 

főrendiház átalakítására vonatkozóan az 1885 és 1918 közötti időszakban megfogalmazódott 

elképzeléseket. Vizsgálataink alapján úgy tűnik, hogy 1885 után a főrendiház átalakítása először 

akkor került napirendre, amikor az intézmény az 1890-es években szembeszegült a liberális 

kormánypolitikával, később pedig a képviselőválasztó-jog szélesítésével párhuzamosan. Az első 

alkalommal az elképzeléseket a konzervatív főrendekkel szembeni indulat szülte, és 

megfélemlítés színezetük volt, a második alkalommal a képviselőválasztói jog rendezése állt 

előtérben, s az átalakítás feltételesen, a képviselőválasztó-jog nagyobb mértékű kiterjesztése 

esetére merült fel. A kormány az 1913. évi választási törvénybe (1913:14.tc.) beépített, hatalma 

megőrzését szolgáló „biztosítékokban” bízva és mert a demokratikus tömegmozgalmakkal 

szemben szüksége volt a nagybirtokos főnemesség támogatására, nem foglalkozott egy mérsékelt 

főrendiházi reform kérdésével sem. Eddigi kutatásaink szerint a képviselőházi ellenzék átalakítási 

elképzeléseiben a részben a törvényhatóságok választotta felsőház gondolata jelent meg ismét, az 

1910-es évek elején az Alkotmánypárt és a Függetlenségi Párt is emellett szállít síkra, 

összhangban azzal, hogy a kormány közigazgatási centralizációs törekvéseivel szemben továbbra 

is a megyei szervezetben keresték az ellenzékiség bázisát. Miután 1916-ban az ellenzék felmondta 

a háború kitörésekor elfogadott treuga Deit, a főrendiház átalakítása a függetlenségi és polgári 

radikális pártok rendszeresen hangoztatott követelésévé vált. Részletekbe menő reformtervek 

azonban nem születtek.3836 A második kamara eltörlését 1918 őszéig kevesen szorgalmazták, ami 

összefüggésben állhatott azzal, hogy a köztársasági mozgalom nem tudhatott széles tömegbázist 

maga mögött.3837 1918 nyarán és őszén viszont a politikai helyzet gyors változása már nem adott 

lehetőséget az intézményi reform kidolgozására és megvitatására.  

 

A kutatás eredményessége, további kutatási feladatok 

Kutatásunk során számos olyan kérdéssel szembesültünk, amelyeknél a vizsgálathoz szükséges 

események megismerése és adatok összegyűjtése maga is hosszabb kutatómunkát igényelt. Az 

események rekonstruálása, az arányok kimutatása mellett igyekeztünk azokat értelmezni is. A 

következtetések levonásához azonban több esetben további, jelen dolgozat keretein túlmutató 

kutatások lesznek szükségesek. 

Disszertációnkban a főrendiházra vonatkozóan 1885 után született reformterveket csak 

nagy vonalakban tekintettük át. A teljesebb képhez további, mindenekelőtt az országos és vidéki, 

esetenként a horvátországi és a külföldi sajtóban a főrendiházra vonatkozóan megjelent 

vélemények, elképzelések vizsgálata szükséges. A más felsőházakkal, mindenekelőtt az ausztriai 

Urak Házával, valamint az 1927-ben létrehozott magyar felsőházzal való összehasonlítás, a 

működésbeli párhuzamok és különbségek feltárása szintén további vizsgálatokat igényel. A 

főrendiház örökös tagsága összetételének alaposabb megismerését segítené az 1885-től a tagsági 

jog gyakorlását lehetővé tevő földbirtokok regionális elhelyezkedésének feltárása. Ezt a 

vizsgálatot terjedelmi és időkorlátok miatt eddig csak az 1885 után örökös tagsági jogot nyert 

családok esetében végeztük el. Az 1885-ban kieső, illetve az örökös tagok sorában bennmaradó 

családok ilyen szempontú vizsgálatához azonban meg kell oldanunk azon módszertani problémát, 

hogy a gazdacímtárak évköre nem egyezik meg a főrendiházi reforméval. A főrendiház jegyzői 

karának, valamint bizottsági elnökeinek és jegyzőinek prozopográfiai vizsgálata szintén még 

elvégzendő feladat. Előzetes vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a főrendek a bizottságok 
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elnöki és jegyzői tisztét gyakran több országgyűlésen keresztül ugyanazon társaikkal töltötték be, 

és a választás során a tagok nemcsak a tagok tekintélyét, hanem foglalkozását, tevékenységi körét 

is figyelembe vették. Ez elvileg előmozdította a főrendiházi bizottságokban folyó munka 

szakmaiságát. A gyakorlatban azonban kérdéses, hogy érvényesült-e ez a pozitív hatás, tekintettel 

arra, hogy forrásaink alapján (legalábbis bizonyos időszakokban) több bizottság jelentésének 

elkészítését egyetlen bizottsági jegyző (br. Rudnyánszky József), illetve nem is főrend, hanem a 

ház hivatali személyzete (Szerencs János elnöki titkár) készítette. Reményeink szerint a 

bevezetőben említett OTKA-kutatás keretében történő adatgyűjtésre támaszkodni tudunk majd 

nemcsak a fent említett további prozopográfiai elemzések során, hanem a főrendiház dualizmus 

kori meghatározó személyiségei, aktív tagjai életpályájának behatóbb, az 1867 előtti és az 1918 

utáni időszakra is kiterjedő vizsgálatában is. Ez utóbbi vizsgálat során kiemelt figyelmet kívánunk 

szentelni az 1926 utáni felsőházban való részvételnek. A tagok és az intézmény jobb megismerése 

érdekében szélesíteni kívánjuk a források körét, elsősorban további kéziratos levelezések, 

visszaemlékezések felkutatásával. Még kiaknázatlan kutatási forrást képeznek a főrendiház képi 

ábrázolásai. Az ülésrend, a karzatok elhelyezésének változása az idők folyamán vagy (szöveges 

forrásokkal kiegészítve) az 1894−1895-ben az egyházpolitikai törvényjavaslatok ellen szavazó 

főrendeket az üléseket követően ért utcai inzultusok elemzése szimbolikus térhasználati 

vizsgálatokra kínálnak lehetőséget. A főrendiház egymást követő üléstermei díszítésének 

ikonográfiáját szintén vizsgálatra érdemes témának tartjuk. A főrendiház politikai szerepére 

vonatkozó kép pontosításának érdekében fontos feladatnak tartjuk a válaszfelirati viták és a 

kormányok főrendiházi bemutatkozásának vizsgálatát, hiszen ezek a határozathozatalban és 

közvetlen céljukban különböztek a disszertációban részletesen elemzett költségvetési vitáktól. A 

főrendiház válaszfelirati bizottsága által készített javaslatok a trónbeszéd parafrázisai voltak 

(hasonlóan, mint a képviselőházban), az abban megfogalmazott feladatokon kívül továbbiak 

ritkán kerültek említésre a főrendiházi válaszfeliratban. Alternatív felirati javaslat benyújtására 

nem került sor (ami összefügg a főrendiházi pártok tartós hiányával), de a vita során felszólaló 

ellenzéki politikusok, különösen az 1890-es évektől bírálták a kormány működését. Azt követően, 

hogy megalakult a Néppárt, amely a konzervatív katolikus főrendek álláspontja szerint (67-es 

alapon álló és jelentős tömegbázissal rendelkező pártként) a Szabadelvű Párt kormányzásának 

alternatívája volt,3838 az ellenzéki főrendek részéről sor került először a felirati javaslathoz 

módosító indítványok benyújtására (1896-ban), majd a kormány programjának és egyidejűleg a 

felirati javaslatnak elutasításának kijelentésére. A főrendiházi válaszfelirati vita megítélése 

(legalább is a kormányellenes főrendek részéről) az idők folyamán változott. Kezdetben 

formalitásnak tekintették és ellenzéki álláspontjuk kifejtését a feliratban megjelölt témákra 

vonatkozó törvényjavaslatok főrendiházi tárgyalásra tartogatták. A későbbiekben azonban úgy 

ítélték meg, hogy a főrendiház számára a felirati vita „az egyetlen privilégiumunk, hogy egyszer 

egy cyclusban szót emelhetünk önállóan és meggyőződésünket követhetjük, függetlenül attól az 

eljárástól, amelyet a képviselőház e tekintetben követ”.3839 Annyi tehát már az előzetes 

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a felirati vitáknál az évek során alapvetően hasonló 

tendenciák érvényesültek, mint a költségvetési vitákban. Ugyanakkor eltérő mozzanat volt, hogy a 

főrendek uralkodó iránti lojalitása (a főrendiház önképének egyik alapvető eleme) a legalábbis a 

formálisan a király személyéhez kapcsolódó trónbeszédekre adandó feliratok elfogadása irányába 

hatott. Alapvetően azonban az volt meghatározó, hogy a főrendiház többsége a dualizmus 

időszakában (ritka kivételektől eltekintve) alkotmányos kormány esetén azt mindenkor támogatta. 
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A kormányok bemutatkozására jellemzően először a képviselőházban került sor, a népképviseleti 

képviselőház parlamentáris rendszeren belüli princeps inter pares helyzetének és annak 

megfelelően, hogy a kabinetek általában a képviselőház többségét képező pártok tagjaiból 

alakultak. Ez alól, mint dolgozatunkban említettük, kényszerű kivétel csak 1903-ban gr. Tisza 

István kormányának bemutatkozása volt. A főrendiházi tagok részéről az 1890-es évekig nem volt 

jellemző a kormányprogramra felszólalás formájában való reagálás. Elsőként 1892-ben, a 

Wekerle-kormány bemutatkozását követően került sor a miniszterelnöki program elmondása után 

(ellenzéki) hozzászólásokra. Ezt követően 1896-ban br. Bánffy Dezső, az 1910-es években gr. 

Khuen-Héderváry Károly, Lukács László, gr. Tisza István és Wekerle Sándor kormányával 

szemben egyes ellenzéki főrendek egyénileg bizalmatlanságukat nyilvánították. Bizalmatlansági 

határozat benyújtására (és elfogadására) azonban csak a Fejérváry-kormány bemutatkozását 

követően került sor. A fenti, vázlatos áttekintés mellett további kutatást igényel a felirati és a 

kormányprogramok feletti vita főrendiházi funkciójának pontos meghatározása. 

Disszertációnkban csak érintőlegesen foglalkoztunk a főrendiházi hivatalok tevékenységével, az 

intézmény hivatalnok- és szolgaszemélyzetével. Előzetes kutatásaink szerint a főrendiházi 

ügykezelés és személyzeti politika (hasonlóan az ügyrendhez) sok tekintetben a képviselőházi 

eljárást követte, gyakran időbeli késéssel. Az egyértelmű állásfoglalást azonban nehezíti, hogy a 

hivatali- és szolgaszemélyzetre vonatkozó átfogó kutatások még a képviselőház vonatkozásában 

sem kerültek publikálásra. Reményeink szerint a dualizmus kori országgyűlésről, illetőleg 

képviselőházról a közeljövőben várhatóan megjelenő monográfiák (ifj. Bertényi Iván, Cieger 

András összefoglalásai) e tekintetben és számos más kérdésben is lehetőséget nyújtanak majd a 

magyar törvényhozás két házára vonatkozó további összehasonlító vizsgálatokra. 

 

A főrendiházzal kapcsolatos kutatásra váró témák felsorolása hosszan folytatható lenne. Bízunk 

abban, hogy a fenti felsorolás és − hiányosságaik ellenére − a disszertációnk keretében ismertetett 

vizsgálatok is bizonyítják, hogy a dualizmus kori főrendiház történeti szerepének feltárása 

kutatásra érdemes, kihívást jelentő történészi feladat.  
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Képmelléklet 
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1. kép. A nagyméltóságú Főrendi Ház ülési termének vázlata. 1867. 

(OSZK. Kisnyomtatványtár B 983.)  
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2 kép. A főrendiház ülésterme a Nemzeti Múzeumban 1892-ben. Id. br. Vay Miklós elnököl, br. Szapáry Gyula 

miniszterelnök beszél, mellette Wekerle Sándor pénzügyminiszter, Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter. 

(MNM. Történeti Fényképtár 155/1958. fk.) 

 

 

 
 

3. kép. A főrendiház ülésterme a Nemzeti Múzeumban 1894. június 21-én, negyed 12 körül, Gajzágó Salamon 

kinevezett tag beszéde alatt. Szlávy József elnök, mellette balról Gyulai Pál és Gáll József, jobbról gr. Bánffy 

György jegyzők ülnek. Az elnökkel szemben Hieronymi Károly belügyminiszter és br. Eötvös Loránd vallás- és 

közoktatásügyi miniszter. Az egyháznagyok padjai előtt a két bíboros, Vaszary Kolos hercegprímás és Schlauch 

Lőrinc nagyváradi püspök külön asztalok mellett ülnek. A kép előterében, balra a görögkeleti főpapok ülnek 

(háttal). Ellinger Ede felvétele. 

(Vasárnapi Újság 1894. (41. évf.) júl. 1. (26. sz.) 428.)  
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4. kép. A főrendiház ülésterme a Nemzeti Múzeumban 1894. június 21-én, negyed 12 körül, Gajzágó Salamon 

kinevezett tag beszéde alatt. Szlávy József elnök, mellette balról Gyulai Pál és Gáll József, jobbról gr. Bánffy 

György jegyzők ülnek. Gyulai Pál mögött Szerencs János elnöki titkár áll. Jobboldalt Wekerle Sándor 

miniszterelnök és br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, mögöttük (a kép előterében) zászlósurak és 

protestáns püspökök. Az elnöki emelvény előtt a gyorsírók ülnek, a katolikus püspökök padsorai mellett külön 

asztalnál Maszák Hugó naplószerkesztő. Gáll József jegyző mellett, külön asztalnál br. Thoroczkay Viktor titkár 

és Fenyvessy Adolf gyorsírófőnök ül. Ellinger Ede felvétele. 

(Vasárnapi Újság 1894. (41. évf.) júl. 1. (26. sz.) 429.) 

 

 

 

 
 

5. kép. A főrendiház 1894. június 21-i üléséről távozó főrendek egy csoportja a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 

Legfelül Papp Gábor református püspök, egy lépcsőfokkal lejebb Szontágh Pál élethossziglan kinevezett tag és 

Zelenka Pál evangélikus püspök. Ez utóbbi alatt világos öltözetben és fehér kalappal gr. Zay Miklós örökös jogú 

tag. Szontaghtól jobbra Hornig Károly püspök és Samassa József érsek áll. Még lejebb világos kabátban br. 

Eötvös Loránd miniszter (és választott tag) gr. Hadik-Barkóczy Endre országgyűlési képviselővel, mellette balra 

szivarozva gr. Batthyány Lajos fiumei kormányzó. Br. Eötvös alatt hg. Odescalchi Artúr választott tag áll. 

Középen, a kocsi közelében, gr. Zichy Pál Ferenc örökös jogú tag. Ellinger Ede felvétele. 

(Vasárnapi Újság 1894. (41. évf.) júl. 1. (26. sz.) 429.)  
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6. kép. Id. Chorin Ferenc élethossziglan kinevezett tag az Országház főrendiházának kapujában, mellette Nyáry 

Jenő [?] háznagy. 1907. 

(MNM. Történeti Fényképtár 156/1958. fk.) 

 

 

 

 

 
 

7. kép. A főrendiház folyosója az Országházban. 1900-es évek. 

(MNM. Történeti Fényképtár 1260/1949. fk.)  
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8. kép. A főrendiház ülésterme az Országházban. Br. Wlassics Gyula elnököl. 1918. Révész és Bíró felvétele. 

(MNM. Történeti Fényképtár 72-437.)  
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Források és szakirodalom 
 

 

Levéltári, képi, kézirattári források, kisnyomtatványok 
Magyar Nemzeti Múzeum (MNM). Történeti Fényképtár 
 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MOL): 

H 65 = Helfy Ignác 
 

I 34 = Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Kabinettsarchiv. Geheimakten. Nachlass Pápay 
 

I 35 = Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Kabinettsarchiv. Geheimakten. Nachlass 

Daruváry 
 

K 2 = Országgyűlési Levéltár. Képviselőház. Elnöki és általános iratok 
 

K 3 = Országgyűlési Levéltár. Főrendiház. Elnöki iratok 
 

K 4 = Országgyűlési Levéltár. Főrendiház. Általános iratok 
 

K 5 = Országgyűlési Levéltár. Főrendiház. Hivatali iratok 
 

K 26 = Miniszterelnökségi Levéltár. Központilag iktatott és irattározott iratok 
 

K 27 = Miniszterelnökségi Levéltár. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 

http://www.digitarchiv.hu/faces/kereso.jsp [2015.06.14.] 
 

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek [napirendi pontjai]. 1867−1944. [Elektronikus segédlet]. 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944 [2015.06.14.] 
 

K 148 = Belügyminisztérium. Elnöki iratok 
 

K 150 = Belügyminisztérium. Általános iratok 
 

K 587 A., 1. csomó = Országgyűlési Levéltár. Főrendiház által kiküldött 21 tagú bizottság 

jegyzőkönyve 1885 [Az 1885. évi VII. törvényczikk 22-ik §-a alapján a főrendiház által választott 

21-es bizottság 1885 évi május hó 3-án és folytatólag 5-én tartott üléseinek jegyzőkönyve]. 
 

P 4 1. kisdoboz = Andrássy család. Id. Andrássy Gyula iratai 
 

P 253 1. doboz = Festetics család keszthelyi levéltára. Festetics család. Festetics II. Tasziló iratai 
 

P 389 = Károlyi (II.) Sándor 
 

P 1445 = Wlassics (I.) Gyula báró 
 

R 64 9. tétel = Hazai címeres levelek és nemesi iratok. Az örökös jogú főrendek családkönyve  
 

R 75 = Irányi Dániel 
 

R 169 = Simonyi Ernő 
 

R 90 I. = Kossuth-hagyaték. Időrendi rész 

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Kézirattár: 

Deák-kör könyve. Fol. Hung. 970. 
 

Csengery Antal hagyatéka. Politika. Fol. Hung. 1664. 

http://www.digitarchiv.hu/faces/kereso.jsp
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944


754 

Néhai Kossuth Lajos Magyarország volt kormányzója könyvtárának leltára. Felvették Fejérpataky 

László és Kossuth Ferenc, Torino 1894. Fol. Hung. 1939 

Bártfai Szabó László hagyatéka. Fond 32. 
 

Levelestár 
 

Thallóczy Lajos naplói és feljegyzései. Quart. Hung. 2459. 
 

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Kisnyomtatványtár: 

A felsőház szervezéséről szóló s ez idő szerint a képviselőház által tárgyalt törvényjavaslat, ... [S. 

l.] [s. n.] [1885]. D 6.545. 
 

A nagyméltóságú Főrendi Ház ülési termének vázlata. Összeáll. Pavlovszky Antal. Pest Muhoray 

Béla 1867. B 983. 
 

Törvényczikk Magyarország főrendi-táblájának felsőházzá való átalakításáról. D 5.658. 
 

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Kossuth könyvtár 
 

Időszaki kiadványok 

Magyarországon megjelent periodikumok 

Békésmegyei Közlöny 1884., 1885. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1884 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1885 [2015.04.16.] 
 

Budapesti Hírlap 1895., 1905., 1906. 
 

Egyenlőség 1885. 
 

Egyetértés és Magyar Újság 1875. 
 

Egyetértés 1881−1885., 1910. 
 

Ellenőr 1869., 1870., 1875., 1881. 
 

Evangélikus Egyház és Iskola 1893.  

http://medit.lutheran.hu/kateg%C3%B3ria/evang%C3%A9likus-egyh%C3%A1z-%C3%A9s-

iskola [2015.01.13.] 
 

Győri Közlöny 1884−1885. 

http://katalogus.gyorikonyvtar.hu:80/?docId=25746 

http://katalogus.gyorikonyvtar.hu:80/?docId=25750 [2015.04.17.] 

Haladás 1872. 
 

Hazánk 1869. 
 

A Hon 1869. 
 

Közérdek 1875. 
 

Magyar Állam 1869., 1875., 1878., 1881−1885., 1895. 
 

Magyar Közélet 1905. 
 

Magyar Újság 1869., 1871., 1872., 1874. 
 

Magyar Zsidó Szemle 1885. 

http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1354947324_705178736&DB_ID=2&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=KK%20Muhoray%20B%C3%A9la&HTML_SEARCH_TYPE=SIMPLE
http://nektar2.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html?SESSION_ID=1354947324_705178736&DB_ID=2&lv_action=LV_Search&SEARCH_TYPE=QUERY_CCL&CCL_QUERY=KK%20Muhoray%20B%C3%A9la&HTML_SEARCH_TYPE=SIMPLE
http://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1884/?pg=0&zoom=h&layout=s
http://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1885/?pg=0&zoom=h&layout=s
http://medit.lutheran.hu/kateg%C3%B3ria/evang%C3%A9likus-egyh%C3%A1z-%C3%A9s-iskola
http://medit.lutheran.hu/kateg%C3%B3ria/evang%C3%A9likus-egyh%C3%A1z-%C3%A9s-iskola
http://katalogus.gyorikonyvtar.hu/?docId=25746
http://katalogus.gyorikonyvtar.hu/?docId=25750
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Magyarország 1905., 1914. 
 

Munkások Újsága 1872., 1875. 
 

A Nap 1917., 1918. 
 

Negyvenkilecz 1867. 
 

Nemzet 1882−1885., 1895. 
 

Népszava 1884. 
 

Neues Pester Journal 1884. 
 

Nyírvidék 1884−1885. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1884 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1885 [2014.05.16.] 
 

Pápai Lapok 1884−1885. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/PapaiLapok_1884 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/PapaiLapok_1885 [2015.04.16.] 
 

Pester Lloyd 1870., 1875., 1881−1885., 1905. 
 

Pesti Hírlap 1867., 1906. 
 

Pesti Napló 1869., 1870., 1875., 1881−1885., 1895., 1905., 1910., 1914. 
 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1885., 1901. 
 

Reform 1872. 
 

Szabadelvűpárti naptár 1885. = Szabadelvűpárti naptár az 1885. évre. 2. évfolyam. Szathmáry 

György. Budapest Légrády testvérek [1884]. 
 

Századunk 1869. 
 

Székely Nemzet 1884. 
 

Az Újság 1905., 1910., 1914. 
 

Vasárnapi Újság 1854–1921. 

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=30 [2014.08.04.] 
 

Ausztriában megjelent periodikumok 

Neue Freie Presse 1884. március–április 
 

Die Presse 1883. március, december, 1885. március–április 
 

Das Vaterland. Zeitung für österreichische Monarchie 1885. március–április, szeptember 
 

Volksblatt für Stadt und Land 1884. március–április 
 

Adattárak, kronológiák, lexikonok 
 

1848–1849. évi ogy. almanachja = Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti 

almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Budapest Magyar Országgyűlés 2002. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1884
http://library.hungaricana.hu/hu/view/Nyirvidek_1885
http://library.hungaricana.hu/hu/view/PapaiLapok_1884/
http://library.hungaricana.hu/hu/view/PapaiLapok_1885
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=30
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Balogh M. – Gergely J.: Egyházak az újkori Mo-on. Kronológia = Balogh Margit– Gergely Jenő: 

Egyházak az újkori Magyarországon. [1. köt.,] Kronológia. Budapest História – MTA 

Történettudományi Intézet 1992. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, 1.) 
 

Balogh M. – Gergely J.: Egyházak az újkori Mo-on. Adattár = Balogh Margit– Gergely Jenő: 

Egyházak az újkori Magyarországon. [2. köt.,] Adattár. Budapest História – MTA 

Történettudományi Intézet 1996. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, 4.) 
 

Bölöny J.: A m. tvh. testületek = Bölöny József : A magyar törvényhozó testületek 1848−1984. 

1−2/A köt. Kézirat. Budapest Magyar Országgyűlés 1985. (lelőhelye: Országgyűlési Könyvtár. 

Magyar Parlamenti Gyűjtemény) 
 

Budapest főpolgármesterei = Budapest főpolgármesterei és polgármesterei 1873–1950. Szerk. 

Feitl István, bev. tanulmány Sipos András. Budapest Napvilág Kiadó 2008. 
 

Chronik des preussischen Herrenhauses = Chronik des preussischen Herrenhauses. Ein 

Gedenbuch zur Erinnerung an das dreissigjährige Bestehen des Herrenhauses. Hrsg. von 

Hermann Krüger. Berlin [s. n.] 1885.  
 

Dictionnaire de l’histoire de France. K–Z = Dictionnaire de l’histoire de France. K–Z. Sous la 

direction scientifique de Jean-Francois Sirinelli. [Paris] Armand Collin 1999. 
 

Fh. évkv. 1900. = A főrendiház évkönyve 1900. Szerk. és kiad. Szerencs János. Budapest Pesti 

Könyvnyomda Rt. 1900.  
 

Fh. évkv. 1902. = A főrendiház évkönyve. II. évfolyam. Szerk. és kiad. Szerencs János. Budapest 

Pesti Könyvnyomda Rt. 1902. 
 

Fh. évkv. 1907. = A főrendiház évkönyve. III. évfolyam. Szerk. és kiad. Szerencs János. Budapest 

Pesti Könyvnyomda Rt. 1907. 
 

Gazdacímtár 1893. = Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többel biró magyar 

birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek mivelési ágak szerinti feltüntetésével. 

Szontágh Albert előmunkálatai alapján sajtó alá rend. és kiad. Baross Károly; az egyes vármegyék 

gazdasági leírását szerk. Németh József. Budapest Hungaria Nyomda 1893. 
 

Gazdacímtár 1897. = A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. 2. köt. 

Gazdaczimtár. Kiad. a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest Pesti Könyvnyomda 

Rt. 1897. 
 

Gazdacímtár 1903. = A magyar földbirtok 1903. Magyarország 100 holdon felüli 

földbirtokosainak, és haszonbérlőinek czimtára a mezőgazdasági ingatlan becsértékeknek és a 

munkásviszonyok ismertetésével. Szerk. és összeáll. Rédli Ferenc és Elek Emil. Budapest Pátria 

Irodalmi Vállalat és Nyomda Rt. 1903. 
 

Gazdacímtár 1911. = Magyarországi gazdaczimtár. Magyarország, Horvát- és Szlavónországok 

100 kat. holdon felüli birtokosainak és bérlőinak czimjegyzéke, az egyes megyék részletes 

monográfiájával. Szerk. Rubinek Gyula. Budapest Pátria 1911. 

Genealogy index = Genealogy index. [Online adatbázis]. [Szerk.] Miroslav Marek. 

http://genealogy.euweb.cz [2015.06.06.] 
 

Gudenus J. J.: A Mo-i főnemesség = Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. 

századi genealógiája. 1–5. köt. Budapest Natura – Tellér – Heraldika 1990–1999.  

http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1 [2014.02.09.] 
 

http://genealogy.euweb.cz/
http://opac.pim.hu/index.jsp?page=search&group=1
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Gudenus J. J. − Szentirmay L.: Összetört címerek = Gudenus János József − Szentirmay László: 

Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Budapest 

Mozaik Piremon 1989. 
 

Gulyás P.: Magyar írók élete és munkái = Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. 1−19. köt. Írta 

és összeállította Gulyás Pál, sajtó alá rendezte [az 1−6. köt. reprint kiadását és a 7−19. kötetet] 

Viczián János. Budapest Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete 1939−1944. (1−6. 

köt.); Budapest Argumentum Kiadó 1990−2000. (reprint kiadás és 7−19. köt.) 
 

A hitbizományi birtokok kimutatása = A hitbizományi valamint a községi és közbirtokossági 

birtokok területének és mívelési ágak szerinti megoszlásának kimutatása. Kiadja a 

földmívelésügyi magy. kir. minister. Budapest Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1894. (A 

földmívelésügyi magyar királyi minister birtokstatisztikai kiadványai) 
 

Hof- und Staatshandbuch … = Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen 

Monarchie für … Wien, K. K. Hof- und Staatsdruckerei, [1702−1918]. 

Egyes évfolyamok: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=shb&size=45 [2014.04.26.] 
 

Jogi lex. = Jogi lexikon. Főszerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos. Budapest KJK Kerszöv 1999. 
 

Jónás K. – Villám J.: A magyar ogy. elnökei = Jónás Károly – Villám Judit: A magyar 

országgyűlés elnökei 1848–2002. Almanach. Budapest Argumentum Kiadó 2002. 
 

Kempelen B.: Magyar nemes családok = Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1−11. köt. 

Budapest Grill Károly 1911−1932. (kiadása CD-ROM formájában: Budapest Arcanum 2001. 

(Arcanum digitéka)) 
 

Kempelen B.: A nemesség = Kempelen Béla: A nemesség. Útmutató az összes nemesi ügyekben, 

genealógiai és heraldikai kézikönyv. Budapest Benkő Gyula Könyvkereskedése 1907. 
 

Keszthelyi életrajzi lexikon = Keszthelyi életrajzi lexikon. Főszerk. Pappné Beke Judit. Keszthely 

Keszthely Város Önkormányzata 2010. 

http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?%C9letrajzi_lexikon [2014.08.04.] 
 

Kornitzer B.: Apák és fiúk = Kornitzer Béla: Apák és fiúk. Nagy magyar értékeink – ahogyan 

fiaink látják. 1−2. kötet. Budapest Széchenyi Irod. és Műv. Rt. 1940. 
 

Királyi könyvek = Libri regii. Királyi könyvek 1527–1918. [2 DVD]. Budapest Arcanum MOL 

[2006]. 
 

Lanjus, F.: Die erbliche Reichsratswürde = Friedrich Graf Lanjus: Die erbliche Reichsratswürde 

in Österreich. Schloss Haindorf am Kamp Langenlois 1939. 
 

M. almanach 1888. = Magyar almanach. A virilisták és Fiume vagyonos polgárságának czím- és 

névjegyzéke a vagyoni állapot feltüntetésével. A főrendi és képviselőházi tagok névsora, valamint 

az ország nevezetesebb férfiainak életleírása és családi leszármazása. Szerk. Máté J. Lajos. 

Budapest Mezei Antal 1888. 
 

M. családtört. adattár = Magyar családtört. adattár. [Online adatbázis]. [Szerk.] Gudenus János 

József. http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx [2015.03.03.] 
 

M. evang. névtár 1891. = A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok négy egyházkerületének 

egyetemes névtára 1891. évben. Szerk. Bachat Dániel. Budapest Hornyánszky Viktor 1891. 
 

M. jogi lex. 1−6. köt. = Magyar jogi lexikon hat kötetben. Szerk. Márkus Dezső. 1−6. köt. 

Budapest Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898−1907.  
 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=shb&size=45
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?%C9letrajzi_lexikon
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx
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M. katolikus lex. = Magyar katolikus lexikon. 1−16. kötet. Főszerk. Diós István, szerk. Viczián 

János. Budapest Szent István Társulat 1993−2013. (http://lexikon.katolikus.hu/ [2014.11.23.]) 
 

M. pol. lex. = Magyar politikai lexikon. 1. köt. (1914–1929) – 2. köt. (1929–1935). Szerk. T. 

Boros László, Madarász Elemér. Budapest Magyar Politikai Lexikon Kiadóvállalat 1930–1935. 

http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/magyar_poli

tikai_lexikon_index.html [2014.08.10.] 
 

M. prot. egyháztört. lex. = Zoványi Jenő: Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. 

Ladányi Jenő. Budapest Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya 

1977. (3., javított, bővített kiadás). 

http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=cimlap&l=1 [2014.08.08.] 
 

A m. társ. lex. = A magyar társadalom lexikonja. Budapest Magyar Társadalom Lexikonja 

Kiadóvállalat 1930. 

http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magy

ar_tarsadalom_lexikonja_index.html [2014.07.20.] 
 

M. tört. fogalomtár = Magyar történelmi fogalomtár. 1−2. kötet. Szerk. Bán Péter. Budapest 

Gondolat 1989. 
 

M. zsidó lex. = Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest Magyar Zsidó Lexikon 1929. 
 

Magyarország és Társországainak főrendei = Magyarország és Társországainak főrendei. 

Összeállította Szerencs János. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1885. 
 

Mezőgazd. stat. 1900. = A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. 4. köt., A 

gazdaságok megoszlása jelleg és nagyság szerint. Szerk. és kiad. a Magyar Kir. Központi 

Statisztikai Hivatal. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt., 1900. 
 

MÉL = Magyar életrajzi lexikon. 1−2. köt., Kiegészítő kötet. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest 

Akadémiai Kiadó 1967−1981. 
 

Mo-i politikai pártok lexikona. 1. köt. = Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). 1. 

köt. Főszerk. Vida István. Budapest Gondolat – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, 

Parlamentarizmus Kutatócsoport, 2011. 
 

Mo. nagybirtokosai = Magyarország nagybirtokosai. Kiadta Lőrintei István. Szatmár [1893?]. 
 

Mo. tört. kron. 3. köt. = Magyarország történeti kronológiája. 3. köt., 1848–1944. Bp. Akadémiai 

Kiadó 1983. (2., jav. kiadás) 
 

Nagy I.: Mo. családai = Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi 

táblákkal. 1−13. köt. Pest Beimel − Ráth Mór 1857−1868. (kiadása CD-ROM formájában: 

Budapest Arcanum 2000. (Arcanum digitéka) 
 

Pallas nagylex. = A Pallas nagy lexikona. Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben. 

Budapest Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1−16. köt. és 1−2. pótköt. Budapest Pallas 1893−1900. 
 

Pálmány B.: A reformkori ogy.-ek almanachja = Pálmány Béla: A reformkori magyar 

országgyűlések történeti almanachja. 1825−1848. 1−2. köt. Budapest Argumentum – 

Országgyűlés Hivatala cop. 2011. 
 

Pomogyi L.: M. alk.- és jogtört.-i kéziszótár = Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti 

kéziszótár. Budapest Mérték Kiadó 2008. 
 

http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/magyar_politikai_lexikon_index.html
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/magyar_politikai_lexikon_index.html
http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=cimlap&l=1
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magyar_tarsadalom_lexikonja_index.html
http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/a_magyar_tarsadalom_lexikonja_index.html
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Radnóti J.: Pesti pénzoligarchák = Radnóti József: Pesti pénzoligarchák. Budapest May János 

Nyomdai Műintézet 1929. 
 

ÖBL = Österreichisches biographisches Lexikon 1815−1950. 1−13. Bd. Wien Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1957−2010. 

http://www.biographie-portal.eu/ [2014.04.12.] 
 

Ref. konvent jkv. 1884. nov. 17−24. = A magyarországi evang. reformált egyház egyetemes 

konventjének jegyzőkönyve. Budapest 1884. november 17−24-ig. Kiad. Tóth Sámuel. Debrecen 

Debrecen város Könyvnyomdája 1884. 

http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=266&zoom=h&layout

=s [2014.06.29.] 
 

Ref. konvent jkv. 1885. jún. 15−18. = A magyarországi evang. reformált egyház rendkívüli 

egyetemes konventjének jegyzőkönyve. Budapest 1885. június 15−18. napján. Kiad. Tóth 

Sámuel. Debrecen Debrecen város Könyvnyomdája 1885. 

http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=544&zoom=h&layout

=s [2014.06.29.] 
 

Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái = Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1−24. 

köt. Veszprém Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1980−1981. (A 

Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése által 1891−1914 között kiadott első kiadás utánnyomata). 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ [2014.01.09.] 
 

A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka = A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka. Budapest Révai 

és Salamon Könyvnyomdája 1905. http://mek.oszk.hu/09000/09033/pdf/ [2014.07.20.] 
 

Tiszti címtár … = Magyarország tiszti cím- és névtára 1873−1944. [DVD]. Budapest Arcanum [s. 

a.] 
 

Toth, A.: Parteien = Adalbert Toth: Parteien und Reichstagswahlen in Ungarn. 1848–1892. 

(Südosteuropäische Arbeiten, 70.) München R. Oldenbourg Verl. 1973.  
 

ÚMÉL = Új magyar életrajzi lexikon. 1–5. kötet. Főszerk. Markó László. Budapest Magyar 

Könyvklub 2001–2004. 
 

Vereby S.: Magyar mágnások = Vereby Soma: Magyar mágnások életrajzi s arczképcsarnoka. 

Budapest Méry Ratio 2006. (Az 1−13. füzet reprint kiadása egy kötetben) 
 

Országgyűlési almanachok 

Ngy. almanach 1922–1927. = Parlamenti almanach az 1922–1927. évi nemzetgyűlésre. (Sturm-

féle országgyűlési almanach). Szerk. Baján Gyula. Budapest Magyar Távirati Iroda Rt. [1922]. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/index.htm [2014.07.20.] 
 

Ngy. almanach 1945–1947. = Az 1945. november 29-re Budapestre összehívott Nemzetgyűlés 

almanachja. 1945. november 29. –1947. július 25. Főszerk. Vida István. Budapest Magyar 

Országgyűlés 1999. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach_1945-47/index.htm [2014.07.20.] 
 

Ogy. almanach 1887. = Országgyűlési almanach 1887. Szerk. Halász Sándor. Budapest 

Athenaeum 1887. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al_1887/index.htm [2015.04.21.] 
 

Ogy. almanach 1887–1892. = Új országgyűlési almanach 1887–1892. Rövid életrajzok a 

főrendiház és a képviselőház tagjairól. Szerk. Sturm Albert. Budapest ifj. Nagel Ottó bizománya 

[1888]. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al887_92/index.htm [2014.04.13.] 
 

http://www.biographie-portal.eu/
http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=266&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=266&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=544&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/Ref_konventi_jegyzok_1877_1887/?pg=544&zoom=h&layout=s
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
http://mek.oszk.hu/09000/09033/pdf/
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/almanach_1945-47/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al_1887/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al887_92/index.htm
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Ogy. almanach 1892–1897. = Országgyűlési almanach 1892–1897. Rövid életrajzok a főrendiház 

és a képviselőház tagjairól. Szerk. Sturm Albert. Budapest Pesti Lloyd Társulat Könyvnyomdája 

1892. http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al892_97/index.htm [2014.04.13.] 
 

Ogy. almanach 1897–1901. = Országgyűlési almanach 1897–1901. Rövid életrajzok a főrendiház 

és a képviselőház tagjairól. Szerk. Sturm Albert. Budapest Budapesti Tudósító, Pesti Lloyd 

Társulat Könyvnyomdája 1897. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al897_01/index.htm [2014.04.13.] 
 

Ogy. almanach 1901–1906. = Országgyűlési almanach 1901–1906. Rövid életrajzok a főrendiház 

és a képviselőház tagjairól. Szerk. Sturm Albert. Budapest Budapesti Tudósító, Pesti Lloyd 

Társulat Könyvnyomdája 1901. 

https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al901_06/index.htm [2014.11.22.] 
 

Ogy. almanach 1905−1910. = Sturm-féle országgyűlési almanach 1905−1910. Rövid életrajzi 

adatok az országgyűlés tagjairól. Szerk. Fabro Henrik és Ujlaki József. Budapest Pesti Lloyd 

Társulat Könyvnyomdája 1905. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10/index.htm [2015.01.14.] 
 

Ogy. almanach 1906–1911. = A magyar országgyűlés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak 

életrajzi adatai. Kiadja a Magyar Tudósító szerkesztősége. Budapest Jókai Könyvnyomda 1906. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al906_11/index.htm [2015.01.14.] 
 

Ogy. almanach 1910–1915. = Sturm-féle országgyűlési almanach 1901–1915. Rövid életrajzi 

adatok az országgyűlés tagjairól. Szerk. Végváry Ferenc és Zimmer Ferenc. Budapest [s. n.] 1910. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/index.htm [2014.11.22.] 
 

Ogy. almanach 1927–1932. = Magyar országgyűlési almanach. A felsőház és a képviselőház 

tagjainak életrajza és közéleti működése 1927–1932. Szerk. Kun Andor, Lengyel László, Vidor 

Gyula. Budapest Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt. [1927.] 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/index.htm [2015.05.13.] 
 

Ogy. almanach 1931–1936. = Magyar országgyűlési almanach. Ötszáz magyar élet 1931–1936. 

Szerk. Lengyel László, Vidor Gyula. Budapest Globus Nyomda Műintézet Rt. [1931.] 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/index.htm [2015.05.13.] 
 

Ogy. almanach 1935–1940. = Országgyűlési almanach az 1935–40. évi országgyűlésről. Szerk. 

Haeffler István. Budapest Magyar Távirati Iroda Rt. [1935]. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/index.htm [2015.05.13.] 
 

Nyomtatott források, forráskiadványok 

Országgyűlési nyomtatványok 

1825−1827. évi ogy. jkv. = Felséges Első Ferentz Austriai Császár, Magyar, és Cseh Ország 

Koronás Királyától Po’sony Szabad Királyi Városában, 1825-dik Esztendőben, Szent-Mihály 

Havának 11-dik napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének Jegyző könyve. 1−6. köt. 

Pozsony Belnay örököseinek betűivel 1825−1827. 
 

1830. évi ogy jkv. = Diarium Comitiorum Regni Hungariae a serenissimo, ac potentissimo 

imperatore, Hungariae et Bohemiae rege Francisco Primo in liberam, ac regiam civitatem 

Posoniensem in diem 8-tam Septembris anni 1830 indictorum. Posoni Typ. haeredum 

Belnayanorum 1830. 
 

1834−1836. évi ogy. jkv. = Felséges első Ferencz ausztriai császár, Magyar, és Cseh ország 

koronás királyától Posony szabad királyi várossába 1832-dik esztendőben, karácson havának 16-

dik napjára rendeltetett Magyar ország’ gyűlésének jegyzőkönyve. 1−14. köt. Pozsony Belnay, 

Landerer és Wéber 1832−1836. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al892_97/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al897_01/index.htm
https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al901_06/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al905_10/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al906_11/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al910_15/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al927_32/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al935_40/index.htm
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1839−1840. évi ogy. jkv. = Felséges első Ferdinánd ausztriai császár Magyar és Csehországoknak 

e neven ötödik apost. királyától szabad királyi Pozsony városába 1839-dik esztendei Szent-Iván 

havának 2-dik napjára rendeltetett Magyarország közgyűlésének jegyző könyve. III. darab. 

Pozsony Belnay, Weber és Wigandnál 1840. 
 

1843−1844. évi alsótáblai napló = Felséges első Ferdinánd ausztriai császár, Magyar- és 

Csehországnak e’ néven Ötödik Apostoli királya által szabad királyi Pozsony városában 1843-dik 

esztendei pünkösd hava 14-ik napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésnek naplója a 

tekintetes karoknál és rendeknél. 1−5. köt. Pozsony – Pest Országgyűlési Irományok 

Kiadóhivatala − Landerer és Heckenast 1844. 
 

1843−1844. évi felsőtáblai napló = Felséges első Ferdinánd ausztriai császár, Magyar- és 

Csehországnak e’ néven Ötödik Apostoli királya által szabad királyi Pozsony városában 1843-dik 

évi május 14-kére rendelt Magyar-országgyűlésen a méltóságos fő-rendeknél tartott országos 

ülések naplója. 1−7. köt. Pozsony Országos Irományok Kiadóhivatala 1843−1844. 
 

1846−1847. évi erdélyi ogy. irományai = Erdély nagyfejedelemség’ 1846-dik évi september’ 9-re 

Kolozsvár szabad királyi városába hírdetett országgyülésnek irománykönyve. Kolozsvár Ev. ref. 

főiskola könyv- és kőnyomó intézete Tilsch János költségén 1846. 
 

1847−1848. évi ogy. jkv. = Felséges első Ferdinánd ausztriai császár Magyar és Csehországoknak 

e neven ötödik apost. királyától szabad királyi Pozsony városába 1847-dik esztendei Szent András 

hava 7-dik napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésének jegyző könyve. Pozsony Landerer 

és Heckenast 1848. 
 

1847−1848. évi ogy. alsótábla napló = Felséges első Ferdinánd ausztriai császár Magyar- és 

Csehországoknak e néven ötödik apost. királyától szabad királyi Pozsony városába 1847-dik 

esztendei Szent András hava 7-dik napjára összehívott magyarországi közgyűlésének naplója. 

Pozsony–Pest Landerer és Heckenast–Az Országgyűlési irományok Kiadóhivatala 1848. 
 

1848−1849. évi ogy. = Az 1848−1849. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk. Beér János, a 

bevezető tanulmányt írták Beér János és Csizmadia Andor. Budapest Akadémiai 1954. 
 

Főrendi tábla naplója 1843−44. = Felséges I. Ferdinánd … Magyar … országnak … koronás 

királyától … 1843-dik évi május 14-dikén rendeltetett Magyar Országgyűlésen a Méltóságos  

Főrendeknél tartott országos ülések naplója. 6. Pozsony–Pest 1844. 
 

FI 1861. = 1861-ik év ápril 2-án Pesten egybegyült országgyülés főrendi házának 

jegyzőkönyveiben idézett irományok. [Pest] [Landerer és Heckenast] [1861]. 
 

FI 1865−1868. = Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. Pest Athenaeum Rt. 1868−1869. (Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1869−1872. = Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés főrendiházának 

irományai. 1–6. köt. Pest Pesti Könyvnyomda Rt. 1870−1872. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára 

hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1872−1875. = Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–8. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1873−1875. (Az 1872-dik évi 

szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1875−1878. = 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–10. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1876−1878. (Az 1875-dik évi augusztus 

hó 28-ára kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
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FI 1878−1881 = Az 1878-dik évi október hó 17-ére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–10. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1879−1881. (Az 1878-dik évi október 

hó 17-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1881−1884. = Az 1881-dik évi szeptember 24-ére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–9. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1882−1884. (Az 1881-dik évi 

szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1884−1887. = Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés főrendi 

házának irományai. 1–7. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1884−1887. (Az 1884-dik évi 

szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1887−1892. = Az 1887-dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–14. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1888−1892. (Az 1887-dik évi 

szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1892−1896. = Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–23. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1892–1896. (Az 1892. évi február hó 

18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1896−1901. = Az 1896-dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának 

irományai. 1–25. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. [1896]−1901. (Az 1896-dik évi 

november hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1901−1905. = Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

irományai. 1–17. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1902−1905. (Az 1901-dik évi október hó 

24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1905−1906. = Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett országgyűlés főrendiháznak irományai. 

1. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1906. (Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1906−1910. = Az 1906-dik évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

irományai. 1–20. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1906−1910. (1906-dik évi május hó 19-

ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FI 1910−1918. = Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

irományai. 1–25. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1910−1918. (Az 1910-dik évi június hó 

21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1861. = Az 1861. év april 2. [!] Pesten egybegyűlt országgyűlés főrendi házának naplója. 1. 

köt. Szerk. Hajnik Károly. Pest Landerer és Heckenast 1861. 
 

FN 1865−1868. = Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1. köt. Szerk. Greguss Ágost. Pest Athenaeum Rt. 1869. (Az 1865. évi deczember hó 10-

dikére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1869−1872. = Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés főrendiházának 

naplója. 1–2. köt. Szerk. Maszák Hugó. Pest Pesti Könyvnyomda Rt. 1870−1872. (Az 1869-ik évi 

ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1872−1875. = Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–3. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1873−1875. (Az 1872-

dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
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FN 1875−1878. = Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–2. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1876−1878. (Az 1875-

dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1878−1881. = Az 1878-dik évi október [hó] 17-ére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–2. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1880−1881. (Az 1878-

dik évi október hó 17-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1881−1884. = Az 1881-dik évi szeptember [hó] 24-ére hirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–2. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1883−1884. (Az 1881-

dik évi szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1884−1887. = Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés főrendi 

házának naplója. 1–3. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1885−1887. 

(Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1887−1892. = Az 1887-dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–5. köt. Szerk. Maszák Hugó. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1888−1892. (Az 1887-

dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1892−1896. = Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának naplója. 

1–7. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1892–1896. (Az 1892. évi február hó 18-ára 

hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1896−1901. = Az 1896-dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának 

naplója. 1–5. köt. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 1898−1901. (Az 1896-dik évi november hó 

23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1901−1905. = Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

naplója. 1–3. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1902−1905. (Az 1901-dik évi október hó 24-

ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1905−1906. = Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett országgyűlés főrendiháznak naplója. 1. 

köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1906. (Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1906−1910. = Az 1906-dik évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

naplója. 1–3. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. – Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 

1906−1910. (1906-dik évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1910−1918. = Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának 

naplója. 1–5. köt. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1912−1919. (Az 1910-dik évi 

június hó 21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

FN 1927−1931. = Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett országgyűlés felsőházának naplója. 1−6. 

kötet. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1927−1931. 
 

FN mutató 1861−1910. = Általános mutató a magyar országgyűlés főrendiházának 

naplóköteteihez. 1. kötet, A főrendiház tárgyalásai 1861−1906/10. 1−3. Szerk. Palmer Kálmán. 

Budapest Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság 1911. 
 

KI 1861. = 1861-ik év ápril 2-án Pesten egybegyült országgyülésnek irományai. [Pest] [Landerer 

és Heckenast] [1861]. 
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KI 1865−1868. = Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1−7. köt. Pest Emich Gusztáv – Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1866−1868. (Az 

1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1869−1872. = Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–16. köt. Pest Deutsch-féle Könyvnyomda és Kiadói Rt. (Pest−Bécsi Irodalmi és 

Művészeti Intézet Deutsch Testvérek) 1869−1872. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1872−1875. = Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés 

képviselőházának irományai. 1–28. köt. Buda Magyar Királyi Államnyomda, Budapest 

Schlesinger és Wohlauer 1872−1875. (Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1875−1878. = 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–29. köt. Budapest Schlesinger és Wohlauer 1875−1878. (Az 1875-dik évi augusztus 

hó 28-ára kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1878−1881. = Az 1878-dik évi október hó 17-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–26. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1879−1881. (Az 1878-dik évi október hó 

17-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1881−1884. = Az 1881-dik évi szeptember 24-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–22. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1881−1884. (Az 1881-dik évi szeptember 

hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1884−1887. = Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés 

képviselőházának irományai. 1–24. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1884−1887. (Az 1884-

dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1887−1892. = Az 1887-dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–35. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1887−1892. (Az 1887-dik évi szeptember 

hó 26-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1892−1896. = Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–37. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1892–1896. (Az 1892. évi február hó 18-

ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1896−1901. = Az 1896-dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–38. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1897−1901. (Az 1896-dik évi november 

hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1901−1905. = Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–36. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt., Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 

1901−1905. (Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1905−1906. = Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett országgyűlés képviselőháznak 

irományai. 1. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1906. (Az 1905. évi február hó 15-ére 

hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KI 1906−1910. = Az 1906-dik évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–36. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1906−1910. (1906-dik évi május hó 19-

ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
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KI 1910−1918. = Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–64. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1910−1918. (Az 1910-dik évi június hó 

21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1861. = Az 1861. év april 2. [!] Pesten egybegyűlt országgyűlés képviselőházának naplója. 1–

2. köt. Szerk. Hajnik Károly. Pest Landerer és Heckenast 1861. 
 

KN 1865−1868. = Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1−11. köt. Szerk. Greguss Ágost. Pest Emich Gusztáv, Athenaeum 1866−1868. (Az 

1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1869−1872. = Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–14. köt. Szerk. Greguss Ágost, Nagy Iván. Pest Légrády Testvérek 1869−1872. (Az 

1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1872−1875. = Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés 

képviselőházának naplója. 1–17. köt. Szerk. Nagy Iván. Budapest Magyar Királyi Államnyomda 

1872−1875. (Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1875−1878. = Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés 

képviselőházának naplója. 1–18. köt. Szerk. Nagy Iván. Budapest Schlesinger és Wohlauer 

1876−1878. (Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1878−1881. = Az 1878-dik évi október [hó] 17-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–19. köt. Szerk. P. Szathmáry Károly. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1878−1881. 

(Az 1878-dik évi október hó 17-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1881−1884. = Az 1881-dik évi szeptember [hó] 24-ére hirdetett országgyűlés 

képviselőházának naplója. 1–17. köt. Szerk. P. Szathmáry Károly. Budapest Pesti Könyvnyomda 

Rt. 1882−1884. (Az 1881-dik évi szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1884−1887. = Az 1884-dik évi szeptember hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

irományai. 1–16. köt. Szerk. P. Szathmáry Károly. [Budapest] Pesti Könyvnyomda Rt. 

1884−1887. (Az 1884-dik évi szeptember hó 27-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1887−1892. = Az 1887-dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–27. köt. Szerk. P. Szathmáry Károly. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1888−1892. 

(Az 1887-dik évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1892−1896. = Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–34. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1892–1896. (Az 1892. évi február hó 18-ára 

hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1896−1901. = Az 1896-dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–37. köt. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1897−1901. (Az 1896-dik évi november hó 

23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1901−1905. = Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–31. köt. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1902−1905. (Az 1901-dik évi 

október hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1905−1906. = Az 1905. évi február hó 15-ére hirdetett országgyűlés képviselőháznak naplója. 

1−2. köt. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1905−1906. (Az 1905. évi február hó 15-

ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
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KN 1906−1910. = Az 1906-dik évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–26. köt. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1906−1910. (1906-dik évi 

május hó 19-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

KN 1910−1918. = Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának 

naplója. 1–61. köt. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1910−1918. (Az 1910-dik évi 

június hó 21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) 
 

A magyar főrendiház és képviselőház 1861 és 1918 között megjelent iromány- és naplókötetei 

elektronikusan elérhetőek: 

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&a=spec:start [2015.05.25.] 
 

Az ausztriai Urak Háza üléseinek jegyzőkönyvei 

Stenographische Protokolle des Herrenhauses des Reichsrates 1861−1918. 

http://alex.onb.ac.at/sph.htm#LIISIV [2015.05.25.] 
 

Országgyűlési házszabályok 

FHSZ 1848. = A felsőház rendszabályai [1848]. Pest Landerer és Hekenast 1848. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1848felsohazrend/index.htm [2014.02.15.] 
 

FHSZ 1861. = A felsőház ideiglenes rendszabályai [1861]. Pest Ráth Mór 1861. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1861felsohazrend/index.htm [2014.02.15.] 
 

FHSZ 1872. = A főrendi ház házszabályai [1872]. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1885. [Az 

1872−1875. évi országgyűlés kezdetén hatályba lépett főrendiházi házszabályok szövege] 

https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1885forendihaz/index.htm [2015.01.01.] 
 

FHSZ 1886. = A főrendiház házszabályai [1886]. In: A főrendiház szervezete megvilágítva a 

fennálló törvények, szabályok és rendeletek által. Kiad. Szerencs János. Budapest Pesti 

Könyvnyomda Rt. 1893. 

[A főrendiház 1886. január 30-i ülésén elfogadott szöveg.] 

https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1893forendihaz/index.htm [2015.01.01.] 
 

KHSZ 1848. = A képviselőházi házszabály [1848]. In: A képviselőház irományai 1848/49. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1848kepvhaz/..%5Cindex1.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1868. = A képviselőház rendszabályai [1868]. In: Az 1865. évi deczember hó 10-dikére 

hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. 7. köt. Szerk. Greguss Ágost. Pest Emich 

Gusztáv 1868. 454. sz. 199−226. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1868kepvrend/index.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1875. = A képviselőház házszabályai a képviselőháznak 1875-ik év május 20. és 21-én 

tartott üléseiben elfogadott módosítások szerint. Budapest Schlesinger és Wohlauer 1875. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1875kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1878. = A képviselőház házszabályai [1878]. Budapest Schlesinger és Wohlauer 1875. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1878kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1887. = A képviselőház házszabályai [1887]. (Végleg elfogadtattak az 1884/87. évi 

országgyűlés képviselőházának 1887. évi május hó 21-én tartott ülésében). Budapest Pesti 

Könyvnyomda Rt. 1896. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1887kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1908. = A képviselőház házszabályai [1908]. Érvényes az 1906−1911-iki országgyűlés 

harmadik ülésszakától az országgyűlés végéig. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1908. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1908kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 

http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&a=spec:start
http://alex.onb.ac.at/sph.htm#LIISIV
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1848felsohazrend/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1861felsohazrend/index.htm
https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1885forendihaz/index.htm
https://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1893forendihaz/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1848kepvhaz/..%5Cindex1.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1868kepvrend/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1875kepvhaz/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1878kepvhaz/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1887kepvhaz/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1908kepvhaz/index.htm
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KHSZ 1912. = A képviselőház házszabályai [1912]. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1912. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1912kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 
 

KHSZ 1913. = A képviselőház házszabályai [1913]. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1913. 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1913kepvhaz/index.htm [2015.05.13.] 
 

Az ausztriai Urak Háza házszabályai 
GOHH 1875. = Geschäfts-Ordnung des Herren-Hauses mit einem Anhange, enthaltend das 

Gesetz vom 30. Juli 1867, R.G.Bl. Nr. 104, über die Behandlung umfangreicher Gesetze im 

Reichsrathe. Wien K.-k. Hof- und Staatsdruckerei 1875. 
 

Jogszabálykiadások 

A fh. szervezete = A főrendiház szervezete megvilágítva a fennálló törvények, szabályok és 

rendeletek által. Kiad. Szerencs János. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1893. 
 

Magyar törvénytár = Magyar törvénytár. Corpus Juris Hungarici. 1−70. köt. Szerk. és jegyz. 

Márkus Dezső [et al.], közreműk. Csiky Kálmán [et al.]. Budapest Franklin 1895−1949. 

(Milleniumi emlékkiadás) 
 

Reichsgesetzblatt in deutscher Sprache. 1848−1918. (Allgemeines Reichs-Gesetz- und 

Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich; Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum 

Österreich; Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder). 

http://alex.onb.ac.at/tab_rgb.htm [2015.05.25.] 
 

Rendeletek tára 1883. = Magyarországi rendeletek tára. Tizenhetedik folyam. 1883. Kiadja a M. 

Kir. Belügyministerium. Budapest Nágel Ottó bizománya 1883. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1883&pg=0&l=hun  

[2014.03.01.] 
 

Rendeletek tára 1885. = Magyarországi rendeletek tára. Tizenkilenczedik folyam. 1885. Kiadja a 

M. Kir. Belügyministerium. Budapest Nágel Ottó bizománya 1885. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1885&pg=0&l=hun 

[2014.02.01.] 
 

Rendeletek tára 1886. = Magyarországi rendeletek tára. Huszadik folyam. 1886. Kiadja a M. Kir. 

Belügyministerium. Budapest Nágel Ottó bizománya 1886. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1886&pg=0&l=hun 

[2014.02.16.] 
 

Rendeletek tára 1894. = Magyarországi rendeletek tára. Huszonnyolczadik folyam. 1894. 1−2. 

köt. Kiadja a M. Kir. Belügyministerium. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1894. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1894&pg=0&l=hun 

[2014.02.01.] 
 

Rendeletek tára 1899. = Magyarországi rendeletek tára. Harmincharmadik folyam. 1-2. köt. 

Kiadja a M. Kir. Belügyministerium. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1899. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1899&pg=0&l=hun 

[2014.02.16.] 
 

Rendeletek tára 1914. = Magyarországi rendeletek tára. Negyvennyolcadik folyam. 1−2. köt. 

Kiadja a M. Kir. Belügyministerium. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1914. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1914&pg=0&l=hun 

[2014.04.02.] 
 

 

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1912kepvhaz/index.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/hsz/1913kepvhaz/index.htm
http://alex.onb.ac.at/tab_rgb.htm
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1883&pg=0&l=hun
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1885&pg=0&l=hun
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1886&pg=0&l=hun
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1894&pg=0&l=hun
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1899&pg=0&l=hun
http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1914&pg=0&l=hun
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Rendeletek tára 1916. = Magyarországi rendeletek tára. Ötvenedik folyam. 1−2. köt. Kiadja a M. 

Kir. Belügyministerium. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1916. 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1916&pg=0&l=hun 

[2014.02.01.] 
 

Értekezések, röpiratok, beszédgyűjtemények, emlékiratok, naplók stb. 

Ady Endre összes prózai műve = Ady Endre összes prózai műve. [Elektronikus dokumentum] 

Budapest Arcanum Adatbázis 1999. 

http://mek.oszk.hu/00500/00583/html/ [2014.08.02.] 
 

Andrássy I.: Mindennek vége! = Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús 

naplója. Szerk. Kovács Lajos. Budapest Európa 2014. 
 

Apponyi A.: Emlékirataim = Apponyi Albert: Emlékirataim. Ötven év. Ifjúkorom – Huszonöt év 

ellenzéken. Budapest, Pantheon Irodalmi Intézet Rt. 1926. (3., átnézett kiad.) 
 

Areopag: Mi lesz a főrendiházzal? = Areopag: Mi lesz a főrendiházzal? Budapest Márkus Samu 

Könyvnyomdája 1894. 
 

Asbóth J.: Jellemrajzok és tanulmányok = Asbóth J.: Jellemrajzok és tanulmányok korunk 

történetéhez. Budapest Athenaeum R. Társulat kiadása 1892. 
 

Asbóth J.: Magyar conservativ politika = Asbóth János: Magyar conservativ politika. Budapest 

Légrády testvérek 18752. 
 

Balogh A.: Az állam tudománya = Balogh Artúr: Az állam tudománya. (Politika). 1. köt., 

Alkotmánytan. Budapest Grill Károly Könyvkiadóvállalata 1909. 
 

Bartholdy, A. M.: Ein- oder Zweikammersystem? = Albrecht Mendelssohn Bartholdy: Ein- oder 

Zweikammersystem? In: Handbuch der Politik. 1. Bd., Grundlagen der Politik. Hrsg. von Paul 

Laband et al. Berlin und Leipzig W. Rothschild 1914. 
 

[Beksics G.]: Legújabb politikai divat = Timoleon [=Beksics Gusztáv]: Legújabb politikai divat. 

Budapest Zilahy Sámuel 1884. (2. kiadás) 

 

[Beksics G.]: Társadalmunk = Censor [= Beksics Gusztáv]: Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. 

Budapest Zilahy Sámuel 1884. 
 

Berzeviczy A. naplója 1914−1920. = „Az ország belepusztul ebbe a háborúba”. Berzeviczy Albert 

kiadatlan naplója (1914−1920). Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta 

Gali Máté. Kolozsvár Komp-Press−Korunk 2014. 
 

Bodrogi L.: Mo. nemesei = Bodrogi Lajos: Magyarország nemesei és a magyar főrendiház. 

Századok 1910 (42. évfolyam) 8. füzet 682−684. 
 

Br. Burián István naplói = Báró Burián István naplói 1907–1922; Báró Burián István távirati 

könyvei 1913–1915. Sajtó alá rend. Pölöskei Ferenc. Budapest Magyarországi Református 

Egyház Zsinati Levéltára 1999. (A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának 

forráskiadvány sorozata 1.) 
 

A budapesti társaság = A budapesti társaság. Budapest Pallas Részvénytársaság Nyomdája 1886. 
 

Concha Gy.: Államtani problémák = Concha Győző: Államtani problémák. In: Concha Győző: A 

konzervatív és a liberális elv (Historia incognita. II. sorozat, Jogtudomány, 4.) 81–99. 
 

http://www3.arcanum.hu/rendtar/a090217.htm?v=pdf&a=pdfdata&id=1916&pg=0&l=hun
http://mek.oszk.hu/00500/00583/html/
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Concha Gy.: Egyéni szabadság és parlamentarizmus Angliában = Concha Győző: Egyéni 

szabadság és parlamentarizmus Angliában. In: Concha Győző: A konzervatív és a liberális elv. 

Máriabesenyő − Gödöllő Attraktor 2005. (Historia incognita. II. sorozat, Jogtudomány, 4.) 57−80. 
 

Concha Gy.: Politika. 1. köt. = Concha Győző: Politika. 1. köt., Alkotmánytan. Budapest 

Eggenberg-féle Könyvkereskedés 1895. 
 

Concha Gy.: Politikai jegyzetek. I. rész = Concha Győző: Politikai jegyzetek. I. rész, 

Alkotmánytan. Kolozsvár Közművelődési Irodalmi és Műnyomdai Rt. 1891. 
 

Concha Gy.: Újkori alkotmányok. 1. köt. = Concha Győző: Újkori alkotmányok. Első kötet, 

[Amerikai-Egyesült Államok, Belgium]. Budapest MTA 1884. 
 

Concha Gy.: Újkori alkotmányok. 2. köt. = Concha Győző: Újkori alkotmányok. Második kötet, 

[Anglia]. Budapest MTA 1888. 
 

Deák F. beszédei 6. köt. = Deák Ferencz beszédei. VI. köt., 1868–1873.Összegyűjt. Kónyi Manó. 

Budapest Franklin Társulat 1898. 
 

Dezső Gy.: A két kamara rendszer kérdése = Dezső Gyula: A két kamara rendszer kérdése, 

különös tekintettel a felsőház hivatására és szervezésére. Nagykörös Ottinger 1878.  
 

Edelsheim Gyulai I.: Becsület és kötelesség = Edelsheim Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség. 

1−2. kötet. Szerk. Ocsovai Gábor. Budapest Európa Könyvkiadó 2001. 
 

Eötvös J.: A XIX. század 2. köt. = Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az 

államra. 2. A szerk. bizottság tagjai Fenyő István [et al.], az előszót írta Sőtér István, a szöveget 

gond., az utószót és a jegyzeteket írta Oltványi Ambrus. Bp., Magyar Helikon 1981.  
 

Eötvös J.: Reform és hazafiság 2. köt. = Eötvös József: Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. 

2. Összegyűjtötte, szerkesztette, előszó, jegyzetekkel ellátta Fenyő István. Budapest Magyar 

Helikon 1978. 
 

Eötvös K.: Magyar alakok = Eötvös Károly.: Magyar alakok. Budapest Révai Testvérek Irodalmi 

Intézet Rt. 1904. (2. kiadás) 
 

Eötvös K.: Szilágyi Dezső = Eötvös Károly: Szilágyi Dezső. In: Eötvös Károly: Szilágyi és Káldy. 

Budapest Révai Testvérek 1906. (Eötvös Károly munkái, 17.) 
 

Erba-Odescalchi S.: Testamentum = Erba-Odescalchi Sándor: Testamentum. 1-2. Életem 

regénye. Budapest Dovin Művészeti Kft. 1991. 
 

[Farkas Ö.]: A felsőház = [Farkas Ödön]: A felsőház reformja. Budapest Aigner Lajos [1876].  
 

A „Felelet” és más vitairatok Széchenyi István A Kelet népe című könyvére= A „Felelet” és más 

vitairatok Széchenyi István A Kelet népe című könyvére. Szerk. Fébó László. Budapest 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986. (A társadalomtudományok magyar klasszikusai) 
 

Ferdinandy G.: Mo. közjoga = Ferdinandy Gejza: Magyarország közjoga. (Alkotmányjog). 

Budapest Politzer Zsigmond és fia 1902. 
 

Gaál J.: A főrendiházi reform = Gaál Jenő: A főrendiházi reform. In: Gaál Jenő nemzetgazdasági 

és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye. 2. köt. Budapest 

Magyar Tudományos Akadémia – Pátria Irodalmi Vállalat és Rt. 1832. 184–187. 
 

Gr. Tisza I. képviselőházi beszédei. 6. köt. = Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. 6. kötet. 

(1916. január 1.−1918. október 31.). A világháborúban 1916-tól, az ellenzéki többség vezére, az 
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összeomlás. Szerkesztette, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Barabási Kun József, 

Illés Gábor, Maruzsa Zoltán. Budapest Tisza István Baráti Társaság 2011. 

http://www.tiszaistvan.hu/index.php/tisza-istvan-irasai/88 [2015.01.31.] 
 

Gr. Tisza I. összes munkái = Gróf Tisza István összes munkái. 1–6. kötet. Budapest Franklin 

Társulat 1923–1933. 

http://mtdaportal.extra.hu/tisza_istvan.html [2015.01.25.] 
 

Grünwald B.: Kossuth és a megye = Grünwald Béla: Kossuth és a megye. Válasz Kossuth 

Lajosnak. Budapest Ráth Mór 1885. 
 

Haendel V.: Parlamentarismus = Haendel Vilmos: Parlamentarismus. Politikai tanulmány. 

Budapest Politzer Z. Könyvkereskedése 1903. 
 

Három beszéd = Három beszéd a felsőházról. Thiers-, Royer-Collard- és Guizot-tól. Keszler 

József fordításában. Kiadta Trefort Ágoston. Budapest M. Kir. Egyetemi Kőnyomda 1883. 
 

Hazay Ernő: A felsőház reformja. A „Reform” szerkesztőjéhez. Reform 1872 (3. évfolyam) szept. 

15. (253. sz.) 1–2. 
 

Horváth J.: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás = Horváth József: Az 1905/6. évi vármegyei 

ellenállás története. Budapest „A vármegye” politikai és közigazgatási hetilap kiadása [1907?] 
 

Hunfalvy J.: A választások után = Hunfalvy János.: A választások után. Budapesti Szemle 1881 

(22. köt.) 57. szám 411–423. 
 

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. 1. köt. = Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez 

Magyarországon. I., 1867–1892. Összegyűjt. és jegyz. ellátta Kemény G. Gábor. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1952. 
 

Justh Zs. naplója = Justh Zsigmond naplója és levelei. Vál., jegyz. ellátta, sajtó alá rend. és az 

utószót írta Kozocsa Sándor. (Justh Zsigmond műhelyében) Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó 

cop. 1977. 
 

Karácsonyi J.: Megjegyzések = Karácsonyi Jenő: Megjegyzések a felsőházi törvényjavaslat 

szövegezéséhez. Budapest, Grill Károly udv. könyvkereskedése bizománya, 1885. 
 

Kautz Gy.: A pol. tud. kézikönyve = Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve. Bp., 18762 

(átdolgozott kiadás) 
 

Károlyi M.: Egy egész világ ellen = Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. Az utószót és a 

jegyzeteket írta: Kiss György. Budapest Gondolat 1965. 
 

Károlyi M.: Hit, illúziók nélkül = Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Fordította Litván György, a 

jegyzeteket Károlyi Mihály és Litván György írta. Budapest Európa Könyvkiadó 2013. 

(Emlékezések) 
 

Károlyi M.-né: Együtt a forradalomban = Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Ford. Justus 

Pál, Balabán Péter. Budapest Európa Könyvkiadó 1985. (4. kiadás) 
 

Kautz Gy.: Politika vagy országászattan = Kautz Gyula: Politika vagy országászattan, tekintettel a 

két művelt világrész államintézményeire és törvényhozására. Rendszeres tan- és kézikönyvül. Pest 

Heckenast Gusztáv 1862. 
 

Kemény Zs.: Forradalom után = Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: Változatok a 

történelemre. Szerk, az utószót és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. Budapest Szépirodalmi Kvk. 

1982. 181–373. 

http://www.tiszaistvan.hu/index.php/tisza-istvan-irasai/88
http://mtdaportal.extra.hu/tisza_istvan.html
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Kemény Zs.: Még egy szó = Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: Változatok a 

történelemre. Szerk, az utószót és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. Budapest Szépirodalmi Kvk. 

1982. 375–559. 
 

Kemény Zs.: Élet és irodalom = Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. In: Kemény Zsigmond: Élet 

és irodalom. Tanulmányok. Szerk. Tóth Gyula. Budapest Szépirodalmi Kvk. 1971. (Kemény 

Zsigmond művei) 123–189. 
 

Kérészy Z.: Recepció és paritás = Kérészy Zoltán: Recepció, paritás és főrendiházi képviselet. 

Budapest Politzer-féle Könyvkiadó Vállalat 1907. 
 

Kerkápoly Károly politikai előadásai = Kerkápoly Károly politikai előadásai. Kiadta Hajnal 

Vilmos. Budapest 18872. 
 

Kiss P.: A demokratikus m. felsőházról = Kiss Pál, hegymegi: A demokratikus magyar 

felsőházról. Budapest A Mai Nap könyvkiadása [1926]. 
 

Kiss P.: A főrendiházi tagság jogalapjának reformja = Kiss Pál, hegymegi: Tanulmányok a 

főrendiházról. I. A főrendiház reformjának szükségessége. A főrendiházi tagság jogalapjának 

reformja. Debrecen sz. kir. város Könyvnyomda-vállalata 1908. 
 

KLI VII. = Kossuth Lajos iratai. VII. kötet. Sajtó alá rend. Kossuth Ferenc. Budapest Athenaeum 

1900. 
 

KLI VIII. = Kossuth Lajos iratai. VIII. kötet. Sajtó alá rend. Kossuth Ferenc. Budapest 

Athenaeum 1900. 
 

KLI IX. = Kossuth Lajos iratai. IX. kötet. Sajtó alá rend. Kossuth Ferenc. Budapest Athenaeum 

1902. 
 

KLI X. = Kossuth Lajos iratai. X. kötet Sajtó alá rend. Kossuth Ferenc. Budapest Athenaeum 

1904. 
 

Kmetty K.: A m. közjog = Kmetty Károly: A magyar közjog kézikönyve. Budapest Politzer 

Zsigmond és fia 1900. 
 

Kolmer, G.: Das Herrenhaus = Gustav Kolmer: Das Herrenhaus des österreichischen Reichsrats 

nach dem bestande Ende des Jahres 1906. Wien C. Fromme 1907. 
 

Koroda P.: A főrendiház kérdése = Koroda Pál: A főrendiház kérdése. Magyar Szemle 1882. (2. 

évfolyam) január (1. füzet) 17–33. 
 

Kreith B.: Főrendiházunk reformjához = Gróf Kreith Béla: Főrendiházunk reformjához. Budapest 

Pallas Részvénytársaság Nyomdája 1885. 
 

Kristóffy J.: Mo. kálváriája = Kristóffy József: Magyarország kálváriája. Az összeomlás útja. 

Politikai emlékek 1890−1926. 1−2. kötet. Budapest Wodianer 1928. (2. kiadás) 
 

Krúdy Gy.: Kossuth fia = Krúdy Gyula: Kossuth fia. A szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót 

írta Fábri Anna. Budapest Magvető 1976. 
 

Krúdy Gy.: Magyar tükör = Krúdy Gyula: Magyar tükör. Budapest Athenaeum Irodalmi és 

Nyomdai Rt. 1921. 
 

Kuncz I.: A nemzetállam tankönyve = Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve. Kolozsvár Stein 

János M. Kir. Egyetemi Könyvkereskedése 1902 (3., bővített kiadás). 
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Kütahyai alkotmányterv = Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen Csokonai 1989. 
 

Lányi B.: A Fejérváry-kormány = Lányi Bertalan: A Fejérváry-kormány (1905. június 18−1906. 

április 8.) kormányzatpolitikai és alkotmányjogi megvilágításban. Budapest Benkő Gy. Cs. és Kir. 

Udvari Könyvkereskedése 1909. 
 

Ludwig Windisch-Graetz’s Kindheit = Ludwig Windisch-Graetz’s Kindheit und Jugendzeit 

1839−1850. Wien in Komission bei L. W. Seibel & Sohn 1908. 
 

Magyar kormányprogramok 1. köt. = Magyar kormányprogramok 1867–2002. 1. köt., 1867–

1944. Szerk. biz. vez. Kiss Péter. Budapest M. Hivatalos Közlönykiadó 2004. 
 

Magyar liberalizmus = Magyar liberalizmus. Vál. Tőkéczki László. Budapest Századvég 1993. 

(Modern ideológiák) 
 

A magyar munkásmozg. vál. dok. 1. köt. = A magyar munkásmozgalom történetének válogatott 

dokumentumai. 1. köt., A magyar munkásmozgalom kialakulása 1848–1890. Budapest Szikra 

1951. 
 

A magyar polgári pártok programjai 1867–1918 = A magyar polgári pártok programjai, 1867–

1918. Összeáll. Mérei Gyula. Budapest Akadémiai K. 1971. 
 

Mill, J. S.: A képviseleti korm. = John Stuart Mill: A képviseleti kormány. Ford. Jánosi Ferenc. 

Pest Emich Gusztáv tulajdona 1867. 

http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/mill_j_s_a_kepviseleti%20kormany.pdf [2014.07.] 
 

Mocsáry L.: A magyar társasélet= Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest Müller Emil 

Könyvnyomdája 1855. 
 

Mo-i pártprogramok 1867–1919 = Magyarországi pártprogramok 1867–1919. Szerk. Mérei 

Gyula, Pölöskei Ferenc. Budapest ELTE–Eöstvös Kiadó 2003. (Magyarországi pártprogramok 

1867–1998, 1.) 
 

Mo. története a 19. sz.-ban. Szöveggyűjt. = Magyarország története a 19. században. 

Szöveggyűjtemény. Szerk. Pajkossy Gábor. Budapest Osiris 2003. (Osiris tankönyvek) 
 

[Majer I.]: Hazafiui komoly szavak = [Majer István]: Hazafiui komoly szavak a főrendiházi 

reform kérdésében jelesen a katholikus czimzetes püspökök joga mellett. Budapest Franklin-

Társulat 1884. 
 

Mantuano R.: A m. törvényhozás = Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A 

képviselőválasztások, a házak alakulása és működése. Közjogi tanulmány. Budapest Lampel 

1900. 
 

Meczner József: Kell-e a felsőház s mily alakban? Ellenőr 1870. (2. évfolyam) április. 10. (82. sz.) 

292. 
 

Meltzl, O.: A m. parlament ref. = Meltzl Oszkár: A magyar parlament reformja. 1–3. Athenaeum 

folyóirat,1. kötet (1892) II. szám 223–240., III. szám 299–329., IV. szám. 467–496. 
 

Meltzl, O.: Die Zusammensetzung = Oscar von Meltzl: Die Zusammensetzung des ungarischen 

Reichstages : eine staatsrechtliche Studies. Hermannstadt Filtsch 1880. 
 

Mikszáth K.: Beszterce ostroma = Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Egy különc ember 

története (Mikszáth Kálmán összes művei. CD-ROM) Budapest Arcanum 1998. [2013.03.30.] 
 

http://mtdaportal.extra.hu/books_kulf/mill_j_s_a_kepviseleti%20kormany.pdf
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Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 2. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 2., 

1874−1875. Sajtó alá rend. Bisztray Gyula, Király István. Budapest Akadémiai Kiadó 1964. 

(Mikszáth Kálmán összes művei, 52.)  
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 12. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 12., 1881. 

augusztus–december, Sajtó alá rend. Bisztray Gyula, Budapest Akadémiai Kiadó 1971 (Mikszáth 

Kálmán összes művei, 62.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 15. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 15., 1882. 

[november 29. – 1883. március 18.]. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 

1974. (Mikszáth Kálmán összes művei, 69.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 17. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 17., 1882–

1883. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 1969. (Mikszáth Kálmán összes 

művei, 67.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 18. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 18., 1884. 

január –1884. június. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 1973. (Mikszáth 

Kálmán összes művei, 68.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 19. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 19., 1884. 

[augusztus 1. – 1884. december 31.]. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 

1969. (Mikszáth Kálmán összes művei, 65.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 20. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 20., 1885. 

január – 1885. július. Sajtó alá rend. R. Hutás Magdolna, Rejtő István. Budapest Akadémiai 

Kiadó 1977. (Mikszáth Kálmán összes művei, 70.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 21. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 21., 1885. 

július – 1885. december. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 1977. (Mikszáth 

Kálmán összes művei, 71.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 22. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 22., 1886. 

január – 1886. június. Sajtó alá rend. Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 1978. (Mikszáth 

Kálmán összes művei, 72.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 23. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 23., 1886. 

július – 1886. december. Sajtó alá rend. S. Fürth Éva, Rejtő István. (Mikszáth Kálmán összes 

művei, 73.) Budapest Akadémiai Kiadó 1979. 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 24. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 24., 1887. 

január – 1887. június. Sajtó alá rend. Sz. Garai Judit, Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 

1979. (Mikszáth Kálmán összes művei, 74.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 29. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 29., 1890. 

január – 1890. december. Sajtó alá rend. Kroó András, Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 

1987. (Mikszáth Kálmán összes művei, 79.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 33. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 33., 1894. 

január – 1894. december. Sajtó alá rend. S. Fürth Éva, Rejtő István. Budapest Akadémiai Kiadó 

1988. (Mikszáth Kálmán összes művei, 79.) 
 

Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 34. köt. = Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 34., 1895. 

január – 1894. december. Sajtó alá rend. Bojtár Anna, S. Fürth Éva, Rejtő István, Zsolnai Margit. 

Budapest Akadémiai Kiadó 1992. (Mikszáth Kálmán összes művei, 84.) 
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Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1898. jan.– júl. = Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1898. 

január−június. [Elektronikus dokumentum]. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte Hajdu Péter. 

[Budapest] Hajdu Péter cop. 2009. http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.pdf [2015.05.20.] 
 

Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1898. júl.– dec. = Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1898. július-

december. [Elektronikus dokumentum]. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte Hajdu Péter. 

[Budapest] Hajdu Péter cop. 2009. http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.doc [2014.09.28.] 
 

Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1899. = Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1899. [Elektronikus 

dokumentum]. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte Hajdu Péter. [Budapest] Hajdu Péter cop. 

2009. http://mek.oszk.hu/07400/07469/07469.htm [2015.04.02.] 
 

Mikszáth K.: Cikkek, tárcák. 1904. = Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1904. [Elektronikus 

dokumentum]. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte Hajdu Péter. [Budapest] Hajdu Péter cop. 

2011. http://mek.oszk.hu/10300/10329/10329.htm [2015.05.20.] 
 

Mikszáth K.: Cikkek, tárcák 1906. = Mikszáth Kálmán: Cikkek, tárcák. 1906. [Elektronikus 

dokumentum]. Összegyűjtötte és „sajtó alá” rendezte Hajdu Péter. [Budapest] Hajdu Péter cop. 

2012. http://mek.oszk.hu/10400/10474/10474.htm [2015.05.20.] 
 

Mikszáth K.: Az én kortársaim = Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim. Az Újság ajándéka 

előfizetőinek. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1904. 
 

Gárdonyi G.: Szegedi figurák = Gárdonyi Géza: Szegedi figurák. 1889. Összegyűjt., gond., a 

jegyzeteket és az utószót írta Péter László. Szeged Bába és Társa Kft. 2000. (A Tisza hangja) 
 

Nagy E.: A felsőházi kérdéshez = Nagy Ernő: A felsőházi kérdéshez. Budapesti Szemle 1885 (41. 

köt.) 97. szám 53–86. 
 

Nepos, C.: Híres férfiak = Cornelius Nepos: Híres férfiak. Ford, utószó, jegyz. Havas László. 

Budapest Európa 1984. 
 

Pártos B.: A felsőházi törvényjavaslatról = Pártos Béla: A felsőházi törvényjavaslatról. Budapest 

Aigner Lajos 1884. 
 

Pártos B.: A főrendiház reformja = Pártos Béla: A főrendiház reformja. Budapest Eggenberger-

féle Könyvkereskedés 1882. 
 

Rákosi J.: Emlékezések. 3. = Rákosi Jenő: Emlékezések. 3. Budapest Franklin Társulat [1926]. 

(Rákosi Jenő művei) 
 

Die Reform = Die Reform des ungarischen Oberhauses. Wien Druck und Verlag Friedrich Jasper 

[1885]. 
 

Szemere M.: A fenséges uralkodóház figyelmébe = A fenséges uralkodóház figyelmébe ajánlja 

Szemere Miklós. Budapest Hornyánszky 1903. 
 

Schvarcz Gyula. Vál., sajtó alá rend., a bevezetést és a jegyzeteket írta Miru György. Budapest Új 

Mandátum 2000. 
 

Schvarcz Gy.: Államintézményeink = Schvarcz Gyula: Államintézményeink és a kor igényei. 

Budapest Aigner Lajos 1879. 
 

Schvarcz Gy.: A tudományos és irodalmi kitűnőségek = Schvarcz Gyula: A tudományos és 

irodalmi kitűnőségek jogcíme a felsőházi tagságra az európai államok jogtörténelmében, különös 

tekintettel a spanyol alaptörvényhozásra. Budapest MTA [1890]. (MTA Értekezések a társadalmi 

tudományok köréből 11. köt. 2. sz.) 

http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.pdf
http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.doc
http://mek.oszk.hu/07400/07469/07469.htm
http://mek.oszk.hu/10300/10329/10329.htm
http://mek.oszk.hu/10400/10474/10474.htm
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Szilágyi Dezső beszédei. 1. köt. = Szilágyi Dezső beszédei. 1. köt., Közös ügyek. Közös 

egyetértéssel célszerűbben elintézhető ügyek. A keleti kérdés. A Tisza–Széll-féle kiegyezés. 

Szerk. Fayer Gyula. Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1906. 
 

A Szapáry- és a Wekerle-korm. min.tan. jkv.-i = A Szapáry- és a Wekerle-kormány 

minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16.–1895. január 13. Összeáll. és a bevezető 

tanulmányt írta Lakos János. 1−2. köt. Bp. 1999. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. 

Forráskiadványok 33.) 
 

Szatmári M.: Húsz esztendő = Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai: 1880–1900. 

Budapest Amicus 1928. 
 

[Szilágyi Dezső]: Politikai jegyzetek = Politikai jegyzetek Szilágyi Dezső előadásai nyomán. 

Budapest [s. n.] 1880. 
 

Szőgyény-Marich L. emlékiratai. 3. köt. = Idősb Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai. 

Harmadik kötet: 1860–1861. Rövid ismertetésével az „Emlékiratok” írója további működésének, 

1893-ban bekövetkezett haláláig. Kiadja fia. Budapest Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari 

Könyvnyomdája 1918. 
 

[Szőgyény-Marich L.]: Igénytelen nézetek = Sz. L.[=Szőgyény-Marich László]: Igénytelen nézetek 

a magyar főrendi ház szervezéséről. Kéziratkint nyomtatva. Székesfehérvár Számmer Imre 1882. 
 

Szterényi J.: Politikai feljegyzések = Szterényi József: Régmúlt idők emlékei. Politikai 

feljegyzések. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1925. 
 

Taray A.: Kiderítése = [Taray Andor]: Kiderítése egy parliamenti felsőház szükségének, elemi 

minősítésének, alkatrészei összeállításának és hatásköre korlátainak. Pest Noséda Gyula 1870. 
 

Taray A.: Parliamenti felsőház = Taray Andor: Parliamenti felsőház. Budapest Taray 1874. (2., 

címkiadás). 
 

Teleki S.: Emlékezzünk = Teleki S.: Emlékezzünk régiekről. Emlékezések és levelezés. Bevezető 

tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri Elek. Bukarest Kriterion Könyvkiadó 1973. 
 

Teleki S.: Főrendiházunk reformja = [Teleki Sándor]: Főrendiházunk reformja. Pest Az 

Athenaeum nyomdája 1873. 
 

Temperley, H. W. V.: Senates = Harold W. V. Temperley: Senates and upper chambers. London 

Chapman and Hall 1910.  
 

Tisza I.: Az angol fh. = Tisza István: Az angol főrendiház válsága. Magyar Figyelő 1911. (1. 

évfolyam) 4. szám 13−31. 
 

Tóth L.: A magy. felsőház reformja = Tóth Lőrinc: A magyar felsőház reformja. Budapest Magyar 

Tudományos Akadémia 1882. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. 7. kötet 4. szám) 

1–88 
 

Trefort Á.: A felsőház reformjáról = Trefort Ágoston: A felsőház reformjáról. Budapest M. Kir. 

Állami Könyvnyomda 1882.  
 

Trefort Á.: Két beszéd = Két beszéd a választások után. tartotta Trefort Ágoston, vallás- és 

közoktatásügyi magyar királyi minister Zala-egerszegen és Sopronban. Budapest Magyar Kir. 

Egyetemi Könyvnyomda 1881. 
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Windischgraetz, L.: Helden und Halunken = Ludwig Windischgraetz: Helden und Halunken. 

Selbsterlebte Weltgeschichte 1899−1964. Wien − München − Zürich Wilhem Frick-Verlag cop. 

1965. 
 

Windischgraetz L.: Küzdelmeim = Küzdelmeim. Windischgraetz Lajos herceg naplójegyzetei. A 

szerző kiadása, [1920]. 
 

Windischgraetz, L.: Vom roten zum schwarzen Prinzen = Ludwig Windichgraetz: Vom roten zum 

schwarzen Prinzen. Mein Kampf gegen das k. u. k. System. Berlin – Wien Verlag Ullstein & Co. 

1920. 
 

Żeleński R.: Emlékeim = Żeleński Róbert: Emlékeim. Budapest Pallas 1928. 
 

Zichy A.: A felsőház kezdeményező joga = Zichy Antal: A felsőház kezdeményező joga. 

Budapesti Szemle 1885 (42. köt.) 100. 151−155. 
 

Zichy J.: A felsőházi törvényjavaslat = Zichy Jenő: A felsőházi törvényjavaslat. Budapest Tettey 

Nándor és társa 1885. 
 

[Szakkönyvek, -tanulmányok] 
 

Ablonczy B.: A frankhamisítás = Ablonczy Balázs: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. 

Múltunk 2008 (53. évfolyam) 1. szám 29−56. 
 

Ablonczy B.: Őrzők = Ablonczy Balázs: Őrzők: a többes identitás stratégiái. In: Ablonczy Balázs: 

Nyombiztosítás. Letűnt magyarok. Kisebbség- és művelődéstörténeti tanulmányok. Pozsony 

Kalligram 2011. 51−69. 
 

Adriányi G.: A Bach-korszak = Adriányi Gábor.: A Bach-korszak egyházpolitikája 1849−1859. 

Budapest Kairosz 2009. 
 

Arczt I.: A „politikai tudományok” oktatása = Arczt Ilona: A „politikai tudományok” oktatása a 

Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karán és elődintézményeiben. A „Politico-camerális”-. a 

„Politikai tudományok”- és a „Politikai” (Alkotmányi és közigazgatási) Tanszék története 1769–

1948. Budapest Rejtjel K. 2004. (Rejtjel politológiai könyvek, 22.) (Bibliotheca Iuridica. Az 

ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományok kiadványai. Publicationes Cathedrarum, 

22.) 
 

Balázs M.: A középszintű közig. apparátus = Balázs Magdolna: A középszintű közigazgatási 

apparátus személyi állományának vizsgálata a dualizmus időszakában. In: Híd a századok felett. 

Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Főszerk. Hanák Péter, szerk. Nagy Mariann. Pécs 

University Press 1997. 247–254. 
 

Ballabás D.: Főnemesi rangemelések = Ballabás Dániel: Főnemesi rangemelések 

Magyarországon a dualizmus korában. Századok 2011 (145. évfolyam) 5. szám 1215−1243. 
 

Ballabás D.: A főrendiházi cenzus = Ballabás Dániel: A főrendiházi cenzus a gyakorlatban. A 

Széchényiek példáján keresztül megvilágítva. In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. 

XLI. Sectio Historiae. Szerk. Bartók Béla. Eger EKF Líceum Kiadó 2013. 239−259. 
 

Ballabás D.: A főrendiházi reform és a főrendek generációi = Ballabás Dániel: A főrendiházi 

reform és a főrendek generációi. In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó 

értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Klára, Püski Levente. Debrecen Debreceni Egyetem 

Történelmi Intézet 2013. 277−283. 
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Ballabás D.: Indigena = Ballabás Dániel: Indigena főnemesi nemzetségek a 19. század közepének 

Magyarországán. In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Historiae. 

Szerk.Makai János. Eger EKF Líceum Kiadó 2012. 7−18. 
 

Ballagi G.: A pol. irodalom Mo-on 1825-ig = Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 

1825-ig. Budapest Franklin Társulat 1888. 
 

Bács-Bodrog vármegye = Bács-Bodrog vármegye. 1−2. kötet. Szerk. Borovszky Samu. Budapest 

Apollo Irodalmi Társaság [1909]. (Magyarország monográfiája) 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0002/0.html 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0003/0.html [2015.05.02.] 
 

Bars vármegye = Bars vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. 

Budapest Apollo Irodalmi Társaság [1903]. (Magyarország monográfiája) 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0004/0.html [2014.02.20.] 
 

Bihar vármegye = Bihar vármegye és Nagyvárad. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. 

Borovszky. Budapest Apollo Irodalmi Társaság [1903]. (Magyarország monográfiája) 

http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0005/0.html [2014.08.10.] 
 

Bérenger, J. – Kecskeméti K.: Országgyűlés és parlamenti élet = Jean Bérenger − Kecskeméti 

Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon 1608–1918. Ford. Bethlen Attila, Lajtai 

L. László, ifj. Benda Kálmán. Budapest Napvilág Kiadó 2008. 
 

Bernát Gy.: Az új Magyarország agrárpolitikája = Bernát Gula.: Az új Magyarország 

agrárpolitikája 1867–1914. Budapest [s. n.] (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda) 

1938. 
 

Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság tört. Mo-on = Berend T. Iván – Szuhay Miklós: 

A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–1944. Budapest Kossuth Könyvkiadó − 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1978. (3. kiadás) 
 

Bertényi I., ifj.: Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés = Bertényi Iván, ifj.: Bánffy Dezső és a 

nemzetiségi kérdés. Doktori disszertáció. Budapest ELTE BTK Történelemtudományi Doktori 

Iskola Művelődéstörténeti Doktori Program 2005. 

http://doktori.btk.elte.hu/hist/bertenyi/diss.pdf [2010.05.19.] 
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megjelenése: Történelmi Szemle 1962. 2. szám 210−245.) 
 

Hegedűs L.: Két Andrássy = Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két Tisza. Budapest Athenaeum 

1941. 
 

Hóman B. – Szekfű Gy.: Magyar történet. 7. köt. = Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. 

7. köt., Szekfű Gyula: A tizenkilencedik és a huszadik század. Budapest Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda [s.a.] 
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Horánszky L.: Tisza István és kora = Horánszky Lajos: Tisza István és kora. 1−2. köt. Sajtó alá 

rend., mutatókkal ellátta és szerk. Horánszky Nándor. Budapest Tellér Kiadó 1994. 
 

Ilonszki G.: Képviselők és képviselet = Ilonszki Gabriella: Képviselők és képviselet 

Magyarországon a 19. és a 20. században. Budapest Akadémiai Kiadó 2009. 
 

Jäger-Sustenau, H.: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi nemesítések = Hanns Jäger-

Sustenau: Az 1700 és 1918 közötti magyarországi nemesítések társadalomtörténeti statisztikája. 

In: Magyarország társadalomtörténete. 1. A reformkortól az első világháborúig. 2. köt. Szerk. 

Kövér György. Budapest Nemzeti Tankönyvkiadó 2002. (Történeti szociológiai könyvtár) 9−16. 
 

Janos, A. C. : The politics = Andrew C. Janos: The politics of backwardness in Hungary, 

1825−1945. Princeton Princeton University Press 1982. 
 

Katona M.: A m. családi hitbizomány = Katona Mór: A magyar családi hitbizomány. Budapest 

Franklin Társulat 1894. 
 

Katona T.: Kossuth temetése = Katona Tamás: Kossuth temetése. História 1989 (11. évfolyam) 3. 

szám 19−21. 
 

Katus L.: A modern Magyarország születése = Katus László: A modern Magyarország születése. 

Magyarország története, 1711−1914 . Egyetemi tankönyv. Pécs Pécsi Történettudományért 

Kulturális Egyesület 2009. 
 

Katus L.: A Tisza-kormány = Katus László: A Tisza-kormány horvát politikája 1883-ban. 

Századok 1958 (92. évfolyam) 5−6. szám 644−684.; 1959 (93. évfolyam) 1−2. szám 304−334. 
 

Kecskeméti K.: M. liberalizmus = Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790−1848. Budapest 

Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely 2008. (Eszmetörténeti könyvtár, 10.) 
 

Kemenyfy K. D.: Vaszary Kolos = Kemenyfy K. Dániel: Vaszary Kolos 1855−1905. Esztergom 

Buzárovits Gusztáv Nyomdája 1905. 
 

Képviselők Magyarországon. I. = Képviselők Magyarországon. I. Szerk. Ilonszki Gabriella. 

Budapest Új Mandátum Kiadó 2005. 
 

Kérészy Z.: A m. rendi ogy. két táblájának kial. = Kérészy Zoltán: A magyar rendi országgyűlés 

két táblájának kialakulása. Egyúttal néhány szó kétkamarás országgyűlési szervezetünk 

visszaállításának kérdéséhez. Budapest Pfeifer Ferdinánd (Zeidler testvérek) Nemzeti 

Könyvkereskedése 1925. 
 

Kérészy Z.: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja = Kérészy Zoltán: Rendi 

országgyűléseink tanácskozási módja. Kassa Vitéz A. ut. Könyv-, kő- és műnyomdája 1906. 

(Különlenyomat a Kassai Királyi Jogakadémia 1905−1906. tanévre szóló évkönyvéből) 
 

Kisteleki K.: Az állampolgárság a dualizmus idején = Kisteleki Károly: Az állampolgárság a 

dualizmus idején. Állam- és Jogtudomány 1996 (38. évfolyam) 1−2. szám 37−52. 
 

Klestenitz T.: Katolikus nagygyűlések = Klestenitz Tibor: A pártpolitika a dualizmus korának 

katolikus nagygyűlésein. Egyháztörténeti Szemle 2014 (15. évfolyam) 3. szám (43. szám) 44-61. 

http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/klestenitz-nagygyulesek.pdf [2015.04.15.] 
 

Klestenitz T.: A m. liberális főpapok = Klestenitz Tibor: A magyar liberális főpapok és XIII. Leó 

az egyházpolitikai küzdelmek idején. Magyar Tudomány 2013 (CXX. köt. – Új folyam LVIII. 

köt.) 5. szám 548–552. 
 

http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/klestenitz-nagygyulesek.pdf
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Kolossa T.: Az 1880−1900 közötti időszak fő történeti problémáiról = Kolossa Tibor: Az 

1880−1900 közötti időszak fő történeti problémáiról az összefoglaló munkák kritikai áttekintése 

alapján. Történelmi Szemle 1969 (12. évfolyam) 1−2. szám 96−108. 
 

Kolossa T.−Puskás J.: A 100 kat. holdon felüli birtokterület = Kolossa Tibor−Puskás Júlia: A 

100 kat. holdon felüli birtokterület tulajdoni és birtokkezelési struktúrája Magyarországon 1911-

ben. Agrártörténeti Szemle 1978. (20. évfolyam) 3−4. szám 445−480. 
 

A kolozsvári egyetem tört. = A kolozsvári magyar királyi Ferencz-József-tudományegyetem 

története és statisztikája. Kolozsvár Ajtai K. Albert Könyvnyomdája 1896. (Acta reg. scient. 

universitatis Claudiopolitanae Francisco-Josephinae anni MDCCCXCV-VI. Fasciculus II.) 
 

Kondor V., M.: Adalékok az 1. vh. sajtótört.-hez = M. Kondor Viktória: Adalékok az első 

világháború alatti sajtó és cenzúra történetéhez. Törvények és cenzúra. Magyar Könyvszemle 

1975 (91. évfolyam) 1. szám 75−82. 
 

Kósa L.: Katol. és prot. magatartásformák = Kósa László: Katolikus és protestáns 

magatartásformák az abszolutizmus idején. In: Forradalom után – kiegyezés előtt. A magyar 

polgárosodás az abszolutizmus korában. Szerk. Németh G. Béla. Budapest Gondolat 1988. 

350−365. 
 

Kosján L.: Nógrád megye gazdasági elitje = Kosján László: Nógrád megye gazdasági elitje a 

dualizmus korában (A polgárosulás tendenciái, hordozók). In: Társadalomtörténeti módszerek és 

forrástípusok. Salgótarján, 1986. szeptember 28−30. Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár 1987. 

(Rendi társadalom, polgári társadalom 1.) 297−304. 
 

Kozári M.: A dualizmus kora = Kozári Monika: A dualizmus kora 1867−1918. Főszerk. Romsics 

Ignác. Budapest Kossuth Könyvkiadó 2009. (Magyarország története, 16.) 
 

Kozári M.: A dualista rendszer = Kozári Monika: A dualista rendszer (1867−1918). Budapest 

Pannonica Kiadó 2005. (Modern magyar politikai rendszerek) 
 

Kozári M.: Tisza Kálmán = Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Budapest 

Napvilág 2003. 
 

Körmendy K. − Rozsondai B.: A Waldstein-gyűjtemény = Körmendy Kinga− Rozsondai Béla: A 

Waldstein-gyűjtemény. http://ender.mtak.hu/waldst_h.html [2014.08.27.] 
 

Kövér Gy.: A politikatörténet „visszavétele” = Kövér György: A politikatörténet „visszavétele”. 

Aetas 2009. (24. évfolyam) 9. szám 147–155. 
 

Kövér Gy.: Az Osztrák–Magyar Bank = Kövér György: Az Osztrák–Magyar Bank, 1878–1914. 

In: A Magyar Nemzeti Bank története. 1., Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 

1816–1924. Szerk. biz. Balogh Sándor [et al.]. Budapest Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1993. 

259–343. 
 

Kučera, R.: Állam, nemesség és civil társadalom = Rudolf Kučera: Állam, nemesség és civil 

társadalom. Ford.: Perényi Roland. Korall 2007. (8. évfolyam) 28–29. szám 31–58. 
 

Kun J.: A parlamenti házszabályok = Kun József, barabási: A parlamenti házszabályok. Politikai 

tanulmány. Budapest Franklin 1907. 
 

Kurtán S.: Az elit elitje = Kurtán Sándor: Az elit elitje: hosszan szolgáló parlamenti képviselők a 

Monarchia időszakában. In: Képviselők Magyarországon. I. Szerk. Ilonszki Gabriella. Budapest 

Új Mandátum Kiadó 2005. 51−73. 
 

http://ender.mtak.hu/waldst_h.html
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Lackó M.: Széchenyi elájul = Lackó Mihály: Széchenyi elájul. In: Lackó Mihály: Széchenyi 

elájul. Pszichotörténeti tanulmányok. (A múlt ösvényén) Budapest L'Harmattan 2001. 
 

Lakatos A.: Haynald L. = Lakatos Andor: Haynald Lajos közéleti és politikai tevékenysége. 

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1995 (7. évfolyam) 3−4. szám 97−150. 
 

Lakatos E.: A m. politikai vezetőréteg = Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg. 

1848−1918. Budapest Lakatos E. 1942. (A Pázmány Péter Tudományegyetem történelmi 

szemináriumának kiadványai, 25.) 

http://mtdaportal.extra.hu/books/lakatos_erno_a_magyar_politikai_vezetoreteg.pdf [2014.09.28.] 
 

Lengyel Gy.: Vállalkozók = Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők. Budapest 

Magvető 1989. 
 

Lóczy L.: Gr. Széchenyi B. emlékezete = Lóczy Lajos: Gróf Széchenyi Béla emlékezete. Földrajzi 

Közlemények 1919 (47. évfolyam) 1–10. füzet 1–14. 

(Különlenyomatként: 

http://mek.oszk.hu/05300/05389/pdf/Loczy_Szechenyi_emlekezete.pdf [2014.04.06.]) 
 

A magyar egyenesadók tört.-i fejl. = A magyar egyenesadók történeti fejlődése. Kiadja a Magyar 

Kir. Pénzügyminisztérium. Budapest Pesti Könyvnyomda Rt. 1895. (Az egyenesadó-enquete 

irományai) 
 

A magyar nemzet története. 10. köt. = A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. [10. 

köt.], A modern Magyarország (1848−1896). Írták Márki Sándor és Beksics Gusztáv. Budapest 

Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1898. 
 

A magyar sajtó tört. II/1. = A magyar sajtó története. Főszerk. Szabolcsi Miklós. II/1., 1848–1867. 

Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Budapest Akadémiai Kiadó 1985. 
 

A magyar sajtó tört. II/2. = A magyar sajtó története. Főszerk. Szabolcsi Miklós. II/2., 1867–1892. 

Szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. Budapest Akadémiai Kiadó 1985. 
 

Magyarország története 1848–1918. (1959.) = Magyarország története az abszolutizmus és a 

dualizmus korában 1848–1918. [Egyetemi jegyzet]. 3. füzet, 1880–1900. Kézirat. Összeáll. Hanák 

Péter, Sándor Vilmos. Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

1959. 
 

Manent, P.: A liberális gondolat története = Pierre Manent: A liberális gondolat története. Tíz 

előadás. Ford. Babarczy Eszter. Pécs Tanulmány K. 1994. 
 

Márki S. – Beksics G.: A modern Mo. = A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. 10. 

köt. Márki Sándor – Beksics Gusztáv: A modern Magyarország. Budapest Athenaeum Irodalmi és 

Nyomdai Rt. 1898. 
 

Máthé G.: A m. burzsoá igazságszolg. = Máthé Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási 

szervezet kialakulása 1867−1875. Budapest Akadémiai Kiadó 1982. 
 

McCagg, W. O. Jr.: Jewish nobles = William O. McCagg Jr.: Jewish nobles and geniuses in 

modern Hungary. Boulder East European Quarterly 1972. (East European monographs 3.) 
 

Merényi-Metzger G.: A vitézvári báró Simonyi család = Merényi-Metzger Gábor: A vitézvári 

báró Simonyi család története. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv. 12. köt. Szerk. 

Nagy Ferenc. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 1997. 409−452. 

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/411-452.pdf [2014.11.13.] 
 

http://mtdaportal.extra.hu/books/lakatos_erno_a_magyar_politikai_vezetoreteg.pdf
http://mek.oszk.hu/05300/05389/pdf/Loczy_Szechenyi_emlekezete.pdf
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/411-452.pdf
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Mester B.: Mill magyarországi recepciója = Mester Béla: Mill magyarországi recepciója és a 19. 

század magyar politikai gondolkodása. In: Közelítések a magyar filozófia történetéhez: 

Magyarország és a modernitás. Szerk. Mester Béla, Perecz László. Budapest Áron Kiadó 2004. 

(Recepció és kreativitás) 351–391. 
 

Mezey B. (szerk.): Magyar alkotmánytörténet = Magyar alkotmánytörténet. Szerk. Mezey Barna. 

Budapest Osiris 2003. (5., átdolgozott kiadás) (Osiris tankönyvek) 
 

Mezey B. – Szente Z.: Európai alkotmány- és parl.tört. =Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai 

alkotmány- és parlamentarizmustörténet. Budapest Osiris 2003. 
 

Miru Gy.: Kísérlet az állam körül = Miru György.: Kísérlet az állam körül. Aetas 1999 (15. 

évfolyam) 1–2. szám 86–111. 
 

Miru Gy.: A politikai gondolkodó Kossuth = Miru György: A politikai gondolkodó Kossuth. 

1−133. http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/miru_politikai_gondolkodo_kossuth.pdf 

(2010.10.24.) 
 

Miru Gy.: A reformpolitika esélyei = Miru György.: A reformpolitika esélyei a kiegyezést követő 

években. Századok 1999 (133. évfolyam) 3. szám 543–560. 
 

Mo. a 20. sz.-ban = Magyarország a XX. században. 2. köt., Természeti környezet, népesség és 

társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd Babits 

Kiadó 1997. (http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/96.html [2014.07.19.] ) 
 

Mo. gazd.tört. = Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Szerk. 

Honvári János. Budapest Aula Kiadó 1998. (3., részben átdolgozott kiadás) 
 

Mo. tört. 1790–1848. = Magyarország története 1790–1848. 1–2. kötet. Főszerk. Mérei Gyula, 

szerk. Vörös Károly. Budapest Akadémiai Kiadó 1980. (Magyarország története tíz kötetben, 5.) 
 

Mo. tört. 1848–1890. = Magyarország története 1848–1890. 1–2. kötet. Főszerk. Kovács Endre, 

szerk. Katus László. Budapest Akadémiai Kiadó 1987. (2., jav. kiadás) (Magyarország története 

tíz kötetben, 6.) 
 

Mo. tört. 1890–1918. = Magyarország története 1890–1918. 1–2. kötet. Főszerk. Hanák Péter, 

szerk. Mucsi Ferenc. Budapest Akadémiai Kiadó 1978. (3. kiadás) (Magyarország története tíz 

kötetben, 7.) 
 

Mo. tört. 2. köt. (1964.) = Magyarország története. Szerk. Molnár Erik, Pamlényi Ervin, Székely 

György. 2. köt. Budapest Gondolat 1964. 
 

Mo. tört. 4. köt. (1972.) = Magyarország története. 4. köt., 1849–1918. Az abszolutizmus és 

dualizmus kora. Szerk. Hanák Péter Erényi Tibor és Szabad György közreműködésével. Budapest 

Tankönyvkiadó 1972.  
 

Mód A.: 400 év küzdelem = Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Budapest 

Szikra 1951. (6., bővített kiadás) 
 

Montety, H. de: Félreértésekből politika? = Henry de Montety: Félreértésekből politika? – 

Clemenceau és a Magyar Szó. Kommentár 2011 (6. évfolyam) 5. szám 58−67. 

http://kommentar.info.hu/iras/2011_5/felreertesekbol_politika_clemenceau_es_a_magyar_szo 

[2015.04.12.] 
 

Müller R.: Beksics Gusztáv = Müller Rolf: Beksics Gusztáv pályája és politikai gondolkodása. 

Doktori disszertáció. Debreceni Egyetem Történelem és néprajz doktori iskola. Témavezető 

Veliky János. Debrecen 2007. 

http://jog.unideb.hu/bibo/articles/tanulmanyok/miru_politikai_gondolkodo_kossuth.pdf
http://kommentar.info.hu/iras/2011_5/felreertesekbol_politika_clemenceau_es_a_magyar_szo


787 

Niederhauser E.: A dualista állam és a kelet-európai államtípusok = Niederhauser Emil: A 

dualista állam és a kelet-európai államtípusok. (Tanulmánykötet). Budapest Tankönyvkiadó 1981. 

162−195. 
 

Az ország háza = Az ország háza. Buda-pesti országháza tervek 1784−1884. Kiállítás a 

Szépművészeti Múzeumban a Magyar Országgyűlés, a Magyar Országos Levéltár és a 

Szépművészeti Múzeum rendezésében 2000. augusztus 18-tól december 31-ig. Szerk. Gábor 

Eszter, Verő Mária. Budapest Szépművészeti Múzeum 2000. 
 

Pajkossy G.: Az 1862. évi Duna-konföderációs tervezet = Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-

konföderációs tervezet dokumentumai. Századok 2002. (136. évfolyam) 4. szám 937−957. 
 

Pál J.: Erdélyi főispánok 1867. = Pál Judit: Erdélyi főispánok a kiegyezés után. Aetas 2009. (24. 

évfolyam) 9. szám 80−99. 

Pál J.: Erdélyi főispánok 1890−1891. = Pál Judit: Erdélyi főispánok a Tisza-korszak végén 

(1890−1891). 1−2. Korunk 2009 (20. évfolyam) 3. szám 54−62., 4. szám 67−76. 

http://korunk.org/?q=node/10393 

http://korunk.org/?q=node/10503 [2015.04.17.] 
 

Pálffy G.: Pozsony a 16. sz.-ban = Pálffy Géza: A Magyar Királyság új fővárosa: Pozsony a XVI. 

században. Fons 2013. (20. évfolyam) 1. szám 3−76. 
 

Pálmány B.: A Mo-i nemesség = Pálmány Béla: A magyarországi nemesség társadalmi 

tagolódása (1686−1815). In: Mágnások, birtokosok, címereslevelek. Konferencia: Pécsvárad, 

1995. szept. 12–13. Szerk. Ódor Imre, Pálmány Béla, Takács Péter. Debrecen Kossuth Lajos 

Tudományegyetem 1997. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 9.) 37–96. 
 

Palov J.: Adatok gr. Bolza Pál életéről = Palov József: Adatok gr. Bolza Pál életéről és a Pepi-

kertről. Szarvasi Krónika 1992. 6. szám 54−57. 

http://szarvasikronika.szarvasnet.hu/06szam.pdf [2014.09.21.] 
 

Pap J.: „Két választás Magyarországon” = Pap József: „Két választás Magyarországon”. Az 

országgyűlési képviselők társadalmi összetétele a 20. század első éveiben. Aetas 2007. (22. 

évfolyam) 1. szám 5−31. 
 

Papp F.: Báró Kemény Zsigmond. 2. köt. = Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. 2. köt. 

Budapest Magyar Tudományos Akadémia 1923. 
 

Péter L.: Az arisztokrácia = Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a 

XIX. századi Magyarországon. Ford. Gieler Gyöngyi. In: Túlélők. Elitek és társadalmi változás az 

újkori Európában. Válogatás a nemzetközi történeti irodalomból. Budapest Atlantisz 1993. 

(Circus Maximus) 191−241. 
 

Pesti S.: Pártfegyelem a dualizmus kori Mo-on = Pesti Sándor: Pártfegyelem a dualizmus kori 

Magyarországon. Századvég 1999. (3. évfolyam) 14. szám 55−77. 
 

Pesti S.: Az újkori m. parl. = Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament. Budapest Osiris 2002. 

(Osiris tankönyvek. Doktori mestermunkák) 
 

Politikai Mo. 4. köt. = Politikai Magyarország. Főszerk. Szász József. 4. kötet, A politikai pártok 

története. Politikai és parlamenti lexikon. Budapest Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat 

1914. 
 

Pölöskei F.: A m. parlamentarizmus = Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a 

századfordulón. Politikusok és intézmények. Budapest História – MTA Történettudományi Intézet 

2001. (História könyvek. Monográfiák, 15.) 

http://korunk.org/?q=node/10393
http://korunk.org/?q=node/10503
http://szarvasikronika.szarvasnet.hu/06szam.pdf
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Prokopovych, M.: Diadalmas birodalom = Markian Prokopovych: Diadalmas birodalom: Johann 

Strauss és A cigánybáró a budapesti Operaházban 1905-ben. Korall 2013 (14. évfolyam) 51. 

41−59. 
 

Püski L.: Arisztokrácia a 20. sz.-i Mo-n = Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi 

Magyarországon. 1−2. Korunk 2008 (19. évfolyam) 9. szám 82−92., 10. szám 97−107. 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=9&cikk=9278# [2014.07.20.] 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=10&cikk=9328 [2014.07.20.] 
 

Püski L.: A liberális alkotmányosság = Püski Levente: A liberális alkotmányosság és az 1885. évi 

főrendiházi reform. In: Történeti tanulmányok. I. A KLTE Történelmi Intézetének kiadványa. 

Debrecen KLTE 1992. 67–79. 
 

Püski L.: A m. felsőház = Püski Levente: A magyar felsőház története. 1927–1945. Budapest 

Napvilág 2000.  
 

Renner J.: Megemlékezés Zsigmondy Jenőről = Renner János: Megemlékezés Zsigmondy 

Jenőről. [Az 1943. április 16-ki Simonyi-ünnepen elmondott emlékbeszéd]. Budapest [Renner J.] 

[1943]. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_098/?pg=0&zoom=h&layout=s 

[2015.04.12.] 
 

Ruszoly J.: „Egy új alkotmányt Magyarországnak” = Ruszoly József: „Egy új alkotmányt 

Magyarországnak”. Az 1848:III. tc. létrejötte. In: Ruszoly József: Újabb alkotmánytörténet, 1848-

49. Válogatott tanulmányok. (A Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének 

tansegédletei, 11.) Budapest Püski 2002. 7–25. 
 

Salacz G.: Egyház és állam 1867−1918. = Salacz Gábor: Egyház és állam Magyarországon a 

dualizmus korában, 1867−1918. München Aurora Könyvek 1974. (Dissertationes Hungaricae ex 

historiae Ecclesiae, 2.) 
 

Salacz G.: A prímási szék betöltése 1891-ben = Salacz Gábor: A prímási szék betöltése 1891-ben. 

A magyar kultúrharc és a főkegyúri jog történetéhez. A Gróf Klebelsberg Kunó Magyar 

Történetkutató Intézet évkönyve 1936 (6. évfolyam) 303−344. 
 

Salamon L.: A parlament szervezetének alapkérdése = Salamon László: A parlament 

szervezetének alapkérdése; az egy- és kétkamarás parlament. Magyar Közigazgatás, 2001 (52. 

évfolyam) 5. szám 302–305. 
 

Sándor T.: Tüntetéssorozat 1880-ban = Sándor Tamás: Tüntetéssorozat Budapesten 1880 

januárjában. Valóság (50. évfolyam) 9. szám 101–110. 
 

Sápi V.: Az ogy-i követek = Sápi Vilmos: Az országgyűlési követek helyzetének főbb kérdései a 

reformkori átalakuláskor. Jogtudományi Közlöny 1963 (18. évfolyam) 4. szám 213–220. 
 

Schiller B.: Az örökös főrendiség = Schiller Bódog: Az örökös főrendiség eredete 

Magyarországon. –előszóval ellátta Timon Ákos. Budapest Kilián Frigyes utóda 1900. 

https://archive.org/details/azrksfre00schi [2014.07.20.] 
 

Schlett I.: A politikai gondolkodás 1. köt. = Schlett István: A politikai gondolkodás története 

Magyarországon. 1. Budapest Századvég 2009.  
 

Schlett I.: A politikai gondolkodás 2. köt. = Schlett István: A politikai gondolkodás története 

Magyarországon. 2. Budapest Századvég 2010. 
 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=9&cikk=9278
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2008&honap=10&cikk=9328
http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_098/?pg=0&zoom=h&layout=s
https://archive.org/details/azrksfre00schi
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Schweitzer G.: Herzl = Schweitzer Gábor: Miért nem kellett Herzl a magyar zsidóknak? A 

politikai cionizmus kezdetei és a magyarországi zsidó közvélemény. Budapesti Negyed 1994. 4. 

szám (1994/2. szám) 42−55. 
 

A short history of Parliament = A short history of Parliament. England, Great Britain, the United 

Kingdom, Ireland and Scotland. Edited by Clyve Jones. Woodbridge Boydell Press 2009. 
 

Siklóssy L.: Az ogy-i beszéd útja = Siklóssy László: Az országgyűlési beszéd útja. Kornis Gyula 

előszavával. Budapest Királyi Egyetemi Nyomda 1939. 
 

Sipos B.: Van-e a politikának társadalomtörténete? = Sipos Balázs: Van-e a politikának 

társadalomtörténete? A politológia, szociológia és történetírás viszonya. Aetas 2009. (24. 

évfolyam) 9. szám 156−166. 
 

Soksevits D.: Horvátország = Soksevits Dénes: Horvátország a 7. századtól napjainkig. Budapest 

Mundus Novus Könyvek 2011. (Szomszéd népek történelme) 

Somogyi É.: A dualizmus és a föderalizmus = Somogyi Éva: A dualizmus és a föderalizmus 

választóvonalán 1871 októberében. Történelmi Szemle 2010 (52. évfolyam) 4. szám 559–570.  
 

Somogyi É.: A delegáció = Somogyi Éva: A delegáció. In: Somogyi Éva: Hagyomány és 

átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. Budapest L’Harmattan 2006. 

11– 63.  
 

Somogyi É.: A külügymin. vezető m. tisztviselői = Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás a 

Ballhausplatzon. A külügyminisztérium vezető magyar tisztviselői. In: Somogyi Éva: Hagyomány 

és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. Budapest L’Harmattan 

2006. 87– 119.  
 

Somogyi É.: A király személye körüli minisztérium = Somogyi Éva: A király személye körüli 

minisztérium 1867–1914. In: Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a 

dualista Habsburg Monarchiában. Budapest L’Harmattan 2006. 64–83. 
 

Somogyi É.: A m. honos diplomaták = Somogyi Éva: A magyar honos diplomaták nemzeti háttere. 

In: Somogyi Éva: Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg 

Monarchiában. Budapest L’Harmattan 2006. 179–208. 
 

Somogyi É.: Vál.jog és parl. Ausztriában = Somogyi Éva: Választójog és parlamentarizmus 

Ausztriában (1861-1907.). Budapest Akadémiai Kiadó 1968. (Értekezések a történettudományok 

köréből. Új sorozat 44.) 
 

Somogyi É.: Vezető magyar tisztviselők = Somogyi Éva: Vezető magyar tisztviselők a 

Ballhausplatzon. A Monarchia és/vagy a nemzet szolgálatában? Aetas 2002 (17. évfolyam) 3–4. 

szám 115–139. 
 

Spenkuch, H.: Herrenhaus und Rittergut = Hartwin Spenkuch: Herrenhaus und Rittergut. Die Erste 

Kammer des Landtags und der preußische Adel von 1854 bis 1918 aus sozialgeschichtlicher 

Sicht. Geschichte und Gesellschaft 1999 (25.) 3. Heft 375−403. 
 

Stekl, H.−Wakounig, M.: Windisch-Graetz = Hannes Stekl–Marija Wakounig: Windisch-Graetz. 

Ein Fürstenhaus im 19. und 20. Jahrhundert. Wien – Köln – Weimar Böhlu Verlag 1992. 
 

Stipta I.: Kossuth Lajos 1859-es alkotmánykoncepciója= Stipta István: Kossuth Lajos 1859-es 

alkotmánykoncepciója. Jogtudományi Közlöny 1995. (40. évfolyam) 1. szám 49−52. 
 

Stipta I.: Kossuth önkormányzat-koncepciója = Stipta István: Kossuth önkormányzat-koncepciója. 

In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a modern állam koncepciója című országos 
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jogtörténeti konferencia tanulmányai. Szerk. Balogh Judit. Debrecen, DE ÁJK – Lícium-Art, 

2004. 111–132. 
 

Stipta I.: Törekvések a vármegyék polgári átalakítására = Stipta István: Törekvések a vármegyék 

polgári átalakítására. Tervezetek, javaslatok, törvények. Budapest Osiris 1995. (Jogtörténet) 
 

Stourzh, G.: Die Entwicklung = Gerald Stourzh: Die Entwicklung der ersten Kammer in der 

österreichischen Verfassung unter besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1848−61. 

[Bölcsészdoktori disszertáció]. Wien Universität 1951. 
 

Stourzh, G.: Die Mitgliedschaft auf Lebensdauer = Gerald Stourzh: Die Mitgliedschaft auf 

Lebensdauer im österreichischen Herrenhause, 1862−1918. In: Mitteilungen des Instituts für 

österreichische Geschichtsforschung. Bd. LXXIII. Graz−Köln Böhlaus Nachfolge 1965. 63−117. 
 

Strada F.: Izdenczy József = Strada Ferenc: Izdenczy József, az Államtanács első magyar tagja. 

In: A gróf Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve 10. évfolyam, 1940. 

Károlyi Árpád és Angyal Dávid közreműködésével szerk. Miskolczy Gyula. 54−149. 
 

Strausz P. – Zachar P. K.: Gazdasági és szakmai kamarák Mo-on = Strausz Péter – Zachar Péter 

Krisztián: Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. Szerk. 

Gergely Jenő, a kötet összeállításában közreműk. Rigó Balázs. Budapest L’Harmattan 2008. 
 

Szabad Gy.: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről = Szabad 

György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről. Századok 1975 

(109. évfolyam) 3. szám 551–573. 
 

Szabad Gy.: Kossuth irányadása = Szabad György: Kossuth irányadása. Budapest Válasz 2002. 
 

Szabó Cs.: A 48-as Párt megalakulása = Szabó Csilla: A politikai elit függetlenségi ellenzékének 

szervezeti formálódása Magyarországon az 1860-as években: a 48-as Párt megalakulása. 

Századok 1999. (133. évfolyam) 3. szám 519−541. 
 

Szabó Cs.: Kisajátítható-e a baloldal? = Szabó Csilla: Kisajátítható-e a baloldal? Ellenzéki 

politikai taktikák az 1872. évi országgyűlési választások küszöbén, Irányi Dániel és Kossuth Lajos 

levélváltásában. Levéltári Szemle 1999. (49. évfolyam) 4. szám 22–38. 
 

Szabó D.: Kossuth és a szimbolikus pol. = Szabó Dániel: Kossuth és a szimbolikus politika. Két 

levél. In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Szili Ferenc. Kaposvár Somogy 

Megyei Levéltár 1992. 171–193. 
 

Szabó D.: Köztörténet = Szabó Dániel: Köztörténet. In: Kettős kötődés. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia, 1867–1918. [CD-ROM]. Budapest Enciklopédia Humana Egyesület 2001. 

(Encyclopaedia Humana Hungarica, 8.) 
 

Szabó D.: A m. társ. politikai szerveződése = Szabó Dániel: A magyar társadalom politikai 

szerveződése a dualizmus korában. Párt és vidéke. Történelmi Szemle 1992 (34. évfolyam) 3−4. 

szám 199−230. 
 

Szabó D.: A Néppárt az 1896. évi ogy. vál.-on = Szabó Dániel: A Néppárt az 1896. évi 

országgyűlési választásokon. Századok 1978. (112. évfolyam) 4. szám 730−756. 
 

Szabó D.: A Néppárt megalakulása = Szabó Dániel: A Néppárt megalakulása. Történelmi Szemle 

1977 (20. évfolyam) 2. szám 169−209. 
 

Szabó D.: Parlamenti pártok Magyarországon = Szabó Dániel: Parlamenti pártok 

Magyarországon. In: Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). 1. köt. Főszerk. Vida 
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István. Budapest Gondolat – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus 

Kutatócsoport, 2011. 19–29. 
 

Szabó D.: Párt vagy nem párt = Szabó Dániel: Párt vagy nem párt. Program vagy nem program. 

Történelmi Szemle 2010. (52. évfolyam) 4. szám 585–599. 
 

Szabó D.: Politikai társadalomtörténet – a politika társadalomtörténete = Szabó Dániel: Politikai 

társadalomtörténet – a politika társadalomtörténete. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. 

Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. Budapest Osiris 

2003. 371–386. 
 

Szabó D.: Wekerle = Szabó Dániel: Wekerle Sándor a válságmenedzser. Rubicon 1996 (7. 

évfolyam) 10. szám 8–11. 
 

Szabó I.: Kossuth Lajos szabadságharc utáni alkotmánytervezetei = Szabó István: Kossuth Lajos 

szabadságharc utáni alkotmánytervezetei. In: Európai Magyarországot! Kossuth Lajos és a 

modern állam koncepciója című országos jogtörténeti konferencia tanulmányai. Szerk. Balogh 

Judit. Debrecen, DE ÁJK − Lícium-Art, 2004. 133–154. 
 

Szabó I.: A felsőház összetétele = Szabó István: A felsőház összetétele. In: Qaerendo et creando. 

Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából. Szerk. Pogácsás Anett. Budapest Szent 

István Társulat 2014. 501–532. 
 

Szabó M.: A liberalizmus elvi kérdései. II. = Szabó Miklós: A liberalizmus elvi kérdései. II., A 

modern liberalizmus. In: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. Válogatott 

tanulmányok. Budapest Atlantis 1989. (Medvetánc könyvek) 53–63. 
 

Szalai M.: Főrendiházi reform = Szalai Miklós: Főrendiházi reform Magyarországon 1885-ben. 

Századok 2012. (146. évfolyam) 6. szám 1292−1338. 
 

Szalai M.: Az 1885-ös főrendiházi reform = Szalai Miklós: Az 1885-ös főrendiházi reform. In: Az 

1885-ös főrendiházi reform. In: Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerk. Pölöskei Ferenc, Stemler 

Gyula. Budapest ELTE BTK Újkori M. Történeti Tanszék 1997. 28–43. 
 

Szántó K.: A katol. egyh. tört. 2. köt. = Szántó Konrád: A katolikus egyház története. 2. kötet, A 

katolikus egyház története a reformációtól napjainkig. Budapest Ecclesia 1984. (2. kiadás) 
 

Szász Z.: Gazdaság és társadalom = Szász Zoltán: Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás 

korában. In: Erdély története három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Harmadik kötet, 1830-tól 

napjainkig. Szerk. Szász Zoltán. Budapest Akadémiai Kiadó 1986. 1508−1624. 
 

Szász Z.: Politikai élet = Szász Zoltán: Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában 

(1867−1918). In: Erdély története három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Harmadik kötet, 1830-

tól napjainkig. Szerk. Szász Zoltán. Budapest Akadémiai Kiadó 1986. 1624−1701. 
 

Szeged története 3/2. köt. = Szeged története. Szerk. Gaál Endre. 3/2. kötet, 1849−1919. Szeged 

Somogyi Könyvtár 1991. 
 

Szekfű Gy.: Az öreg Kossuth = Szekfű Gyula: Az öreg Kossuth 1867–1884. In: Emlékkönyv 

Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. II. Szerk. I. Tóth Zoltán. Budapest Akadémiai 

Kiadó 1952. 341–433. 
 

Szekfű Gy.: Politikai érzékünk = Szekfű Gyula.: Politikai érzékünk társadalmi alapjairól. In: 

Szekfű Gyula: Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Budapest Magyar Szemle 

Társaság 1942. 239−254. (első megjelenés: Magyar Szemle 1936 (26. évfolyam) 4. szám 

297−306.) 
 



792 

Szemnecz E.: Katholikus autonómia = Szemnecz Emil: Katholikus autonómia. A katholikus 

autonómia múltja, jelene s jövendője és a felekezetek autonóm szabálya. Két rész egy kötetben. 

Budapest Hunyadi Mátyás Intézet 1897. 
 

Szendrei Á.: A dualizmuskori függetlenségi ellenzék = Szendrei Ákos: A dualizmuskori 

függetlenségi ellenzék történetének vázlata. Kritische Zeiten 2012 (3. évfolyam) 3−4. szám 2−20. 
 

Szendrei Á.: Justh Gyula = Szendrei Ákos: Justh Gyula politikai pályája. A liberális függetlenségi 

politika esélyei a XIX–XX. század fordulóján. [Doktori disszertáció]. Debreceni Egyetem 

Történelmi és Néprajz Doktori iskola, Történelem Program. Debrecen 2009.  

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/89050/5/ertekezes.pdf [2014.01.25.] 
 

Szendrei Á.: Liberális politikai útkeresés = Szendrei Ákos: Liberális politikai útkeresés 

Magyarországon a XIX–XX. század fordulóján. Mediarium 2009 (3. évfolyam) 3–4. szám 118–

135. 
 

Szente Z.: Az állandó (vagy szak-)bizottságok = Szente Zoltán: Az állandó (vagy szak-) 

bizottságok a magyar közjogban a kezdetektől 1990-ig. In: A bizottsági munka. 2. rész. Közread. 

A Parlamenti Módszertani Iroda, szerk. Soltész István. (Parlamenti dolgozatok 2.) Bp. 1994.2 

291–307. 
 

Szente Z.: Kormányzás a dualizmus korában = Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. 

A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 

1867–1918. Budapest Atlantisz 2011. (East-European Non-Fiction) 
 

Szentpéteri Kun B.: Tisza I. és a református egyh. = Szentpéteri Kun Béla: Tisza István és a 

református egyház. In: Tisza-emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tízedik évfordulójára. 

Debrecen Debrecen szabad királyi város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda 

Váll. 1928. 125–180. 
 

Szigeti I.: „Hazámnak hasznos…” = Szigeti István: „Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni”. 

Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája (1808–1888). Budapest Gondolat 2012. 

Szijártó M. I.: A diéta = Szijártó M. István: A diéta. A magyar rendek és az országgyűlés 

1708−1792. Budapest Osiris 2005. 
 

Sokszínű kapitalizmus = Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés 

aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. Budapest KFKI Csoport – HVG Kiadói Rt. 2004. (HVG 

könyvek) 
 

Takács P.: Szempontok a szabolcsi megyei virilisták = Takács Péter: Szempontok a szabolcsi 

megyei virilisták társadalmi helyzetének elemzéséhez. In: Alföldi Társadalom, I. köt. 1990. 

Békéscsaba MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Kutatócsoport 1990. 61–82. 
 

Takáts J.: Mit jelentett = Takáts József: Mit jelentett liberálisnak vagy konzervatívnak lenni 1875 

táján Magyarországon? Jelenkor 1993 (36. évfolyam) 6. szám 542–549. 
 

Takáts J.: Modern magyar pol.-i eszmetört. = Takáts József: Modern magyar politikai 

eszmetörténet. Budapest Osiris 2007. (Osiris tankönyvek) 
 

Tátrai J.: Gróf Festetics Andor = Tátrai Júlia: Gróf Festetics Andor szelestei 

festménygyűjteményéről. Ars Hungarica 2013 (31. évfolyam) Supplementum. 181−188. 

Thallóczy L.: Gróf Szécsen A. = Thallóczy Lajos: Gróf Szécsen Antal. [1−3. közlemény]. 

Századok 1901 (35. évfolyam) 4., 5., 6. szám 289−309., 385−411., 481−506. 
 

Thébusz J.: Az 1891–94-iki evangélikus zsinat = Thébusz János: A magyarországi ág. hitv. ev. 

egyház 1891–94-iki országos zsinatának története. Budapest Hornyánszky 1895. 

http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/89050/5/ertekezes.pdf
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http://medit.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/egyhazjog_1895_a_magy_ag_hitv_ev

_egyh_1891-1894_zsinat.pdf [2014.08.02.] 
 

Thim J.: Az újabb szerb irodalom = Thim József: Az újabb szerb irodalom termékeiről. Századok 

1894 (28. évfolyam) 2. szám 154−160. 
 

Tisztelt Ház! = Dobszay Tamás − Estók János − Salamon Konrád − Szerencsés Károly − 

Tombor László: Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története 1848−1998. Budapest Puskás 
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