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„Lehetetlen oly politikai vagy társa
dalmi intézményt találni, mely kizáró
lag csak a rendre vagy csak az 
előrehaladásra vezetne.”

(J.S. Mill)

1885-ben a Tisza-kormány a törvényhozás elé terjesztette a főrendiház átalakítását, 
annak a polgári állam intézményrendszerébe történő beillesztését célzó törvényjavas
latát.1 A reform, illetve azt alkotmányjogilag szentesítő törvény azonban -  az 1920-as 
évtized első felétől, a magyar államrendszer új alapokra helyezésének időszakától 
eltekintve-gyorsan feledésbe merült. Ez annál inkább sajnálatos, mivel a XIX. századi 
polgári átalakulás ezen eseményének a vizsgálata -  amelyet jelen tanulmány is célul 
tűzött ki -  több vonatkozásban közelebb visz az 1867 utáni intézményi struktúra 
felépítésének és az azt hosszú időn át működtető Tisza-kormány államszervzési elkép
zeléseinek alaposabb megismeréséhez.

A reformkori liberális politikusok alkotmányos elképzeléseinek egyik legfontosabb 
kérdése az állam- és kormányzati rendszer átalakítása volt, amely magában foglalta a 
rendi alkotmányosság felváltását egy liberális szisztémával. Jóllehet ezen folyamat 
lényegének a népképviseleti elven alapuló törvényhozás és a kormányzati felelősség 
megvalósulását tekintették, egy ilyen átalakulás természetesen nem hagyhatta érintet
lenül a szintén feudális kiváltságokra épülő főrendi tábla2 működését sem. Annál 
kevésbé, mivel a főrendi tábla, amikor csak lehetősége nyílt rá, a liberális javaslatokkal 
szemben foglalt állást. Ennek ellenére a liberális reformtábor minden vele kapcsolatos 
kérdésben nagy óvatosságot tanúsított. Magatartásukat elsősorban taktikai megfonto
lások befolyásolták. Igyekeztek csökkenteni a liberálisok és a többségükben konzerva
tív arisztokraták közötti ellentéteket. Az utóbbiak egyébként is mindig különös 
érzékenységet tanúsítottak saját törvényhozói képviseletük iránt. Ezért gyakorlatilag, 
nagyobb visszhang nélkül haltak el a főrendi tábla átalakítását célzó javaslatok, 
melyeknek eredete egészen az 1790-91-es országgyűlésig nyúlik vissza. Hevesebb 
összeütközésre 1843-ban került sor. A főrendi tábla 1843. október 3-i ülésén szokatla
nul éles formában vetődött fel a felsőházi reform kérdése. Ennek kapcsán Széchenyi is 
felszólalt, s mint minden alkotmányreform kérdésében, ebben az esetben is óvatosságra 
intett. A nemzetiségi szempontra hivatkozott, amely később újra meg újra visszacsen
gett minden konzervatív érvelésben.4

Az 1848-as forradalom következtében előállott új helyzetben a polgári alkotmá
nyosság alapjainak a megteremtésével elvileg lehetőség nyílt a főrendi tábla átalakítá
sára, az intézmény szervezetében azonban csak csekély változás történt.5 Erre igen
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elterjedt és részben valós magyarázatul szolgált az idő rövidségére való hivatkozás. 
Ennél azonban többről volt szó. A felső tábla 1848. júliusi ülésein többen -  Beöthy 
Ödön, Andrássy Gyula, Teleki Samu -  sürgették a „kor igényeinek megfelelő” refor
mot.6 Szemere Bertalan azonban a kormány nevében elutasította Beöthy azon kérését, 
hogy a kormány vállaljon felelősséget a reform kidolgozásáért. Szemere álláspontja a 
kormánypolitika tágabb összefüggéseit jelezte. A Batthyány-kormány egyik legfőbb 
feladatát ugyanis a forradalmi átalakulás sikerei után az állami és társadalmi rend 
konszolidálásában látta. Ehhez pedig szükségét érezte annak, hogy „az együttműködés 
minimuma” az arisztokráciával is meglegyen. Mint ahogyan Kossuth később megfo
galmazta: „1848-ban a reform kérdését szőnyegre hozni a fennforgóit körülmények 
között annyi lett volna, mint a jobbágyság felszabadításának, a népképviseletnek s a 
független felelős minisztériumnak keresztülvitelét veszélyeztetni.”7 Nem a kormányza
ton múlt, hogy az arisztokrácia többségének támogatását nem sikerült elnyernie, s „a 
magyar mágnáskar mint testület, mint alkotmányos tényező elhagyta a nemzetet, nem 
volt látható” — írta erről Kossuth.8 A szabadságharc leverésével a további alkotmány
reformok is lekerültek a napirendről. A törvényhozás rendezése majd csak 1867 után — 
lényegesen eltérő helyzetben és erőviszonyok között -  került újra a politikai élet 
homlokterébe.

A kiegyezés a maga hatalmi megfontolásokon alapuló kompromisszumaival eleve 
csak korlátozott parlamentarizmust tett lehetővé, amely maga is a társadalom politikai 
érdektagozódását jeleníthette meg, ha torzult formában is. Középpontjába a rend
szerfenntartás legfőbb biztosítékának tekintett végrehajtó hatalom került,9 társadalmi 
támasza pedig a nagyrészt aulikus arisztokrácia volt. Ugyanakkor az arisztokrácia 
többsége politikai tevékenysége színteréül nem szívesen választotta saját intézményét. 
A főrendi táblának, mint érdekegyeztető és ütköztető fórumnak a kikapcsolása mind a 
kormány, mind az arisztokrácia számára hasznosnak bizonyult. Mivel a második 
kamarához a különböző törvényjavaslatok eleve túl későn, kompromisszumok és több
szörös egyeztetések után juthattak el, az arisztokráciának célszerűbb volt a döntéselő
készítés korábbi fázisaiban érvényre juttatni érdekeit. A kormány ennek fejében 
meggyorsíthatta a már előzetesen egyeztetett és a legfelső társadalmi réteg által meg
támogatott törvényjavaslatai elfogadását. Emellett a már jól bejáratott, különböző 
informális csatornák felhasználásával kikapcsolódott a politikai nyilvánosság ellenőrző 
szerepe is. S amíg a mindenkori kormány nagy energiáját kötötték le a képviselőházi 
legitimitás megszerzésére tett erőfeszítések, addig a főrendi tábla hűségesen és látszó
lag észrevétlenül asszisztált a kormányzat tevékenységéhez. Ez a csendestársi szerep is 
hozzájárult a főrendiház reformjának késedelméhez. Sőt, a kormányzat érdekei éppen 
abba az irányba mutattak, hogy az intézmény -  az elvi okokból egyébként nehezen 
elkerülhető reform után is -  megmaradjon a maga jelentéktelenségében.

Mindezeken túl a tervezett reform iránt mind az arisztokrácia, mind az uralkodó 
élénk érdeklődést tanúsított.11 Ez azzal a kötelezettséggel járt, hogy annak a kormány
nak, amely benyújtotta a törvényjavaslatot, még nyilvánosságra hozatala előtt egyez
kednie kell az érintettekkel. Ezért azután nem meglepő, hogy az 1872. december 7-i 
minisztertanácsi ülésen a belügyminiszter a reform kidolgozásának kényes feladatát 
örömmel hárította át a miniszterelnökre, „mivel 6 szorosabb kapcsolatba léphet az 
érintett felekkel.”12 Ezért akadhattak el kezdeti stádiumban, a 60-as évek végén és a 
70-es évek elején a kormányzat reformelőkészító munkálatai.13 Ebben a hatalmi me
chanizmusban az időtényezőnek egyébként is befolyásoló szerepe volt. A kormányzati
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rendszer kiépülésével és egyre zártabbá válásával párhuzamosan mind jobban lelassult 
a szükséges alkotmányjogi reformok megvalósításának folyamata.

Az 1849 és a főrendiházi törvényjavaslat parlamenti benyújtása között eltelt hosszú idő 
politikusoknak és szakembereknek egyaránt tág lehetőséget hagyott reform- 
elgondolásaik kifejtésére.14 Egyesek -  mint Kemény Zsigmond és Deák Ferenc — csak 
érintették a kérdést, így konkrét elképzeléseik homályban maradtak.15 Deák híres 
egyházpolitikai beszédében elejtett megjegyzései azonban sejtetni engedik, hogy a 
főrendi tábla szervezési elveit illetően jelentős változásokat tartott szükségesnek. Az 
egyház és állam szétválasztásának folyamatába -  a törvényjavaslattal ellentétben — 
beleértette a magyarországi egyházak közvetlen főrendiházi képviseletének a megszün
tetését is.16 A lényegesen eltérő elképzelések főleg egy ponton, a kétkamarás rendszer 
elfogadásában jutottak közös nevezőre. Ebben az európai alkotmányos minták figye
lembe vétele mellett nagy szerepet játszott az is, hogy a korabeli Európa vezető liberális 
teoretikusai -  Bentham, Tocqueville, Mill -  szintén a kétkamarás rendszer szükséges
sége mellett foglaltak állást, ezt tekintették ideáltípusnak. A felsőház melletti legsúlyo
sabb és a magyar liberálisok által leginkább vallott érv a liberális alkotmányosság 
védelme volt. Eszerint a második kamara az intézményes hatalommegosztás egyik 
formájának tekinthető, amely biztosíték mind az abszolutista, mind pedig a „társadal
mi” zsarnoksággal szemben. Mill azonban hangsúlyozta -  megszívlelendő tanulság 
minden alkotmányreformnál - ,  hogy egy politikai intézmény jó vagy rossz voltát nem 
önmagában, hanem a parlamentáris rendszer egészébe illesztve kell vizsgálni, ennél
fogva, „ha minden más kérdések helyesen vannak megoldva, aránylag csekély fontos
ságú, hogy a parlament egy vagy két kamarából áll-e.”17

Rendhagyó kivétel természetesen ezúttal sem hiányozhatott. Schwartz Gyula a 
liberális érvek ismeretében is az egykamarás rendszer hívének vallotta magát. Részben 
elméleti, részben gyakorlati érveket sorakoztat fel álláspontja védelmében. Mivel 
Magyarország nem szövetségi állam, s a szenátus jellegű felsőházak tényleges stabili
záló szerepüket -  a tapasztaltak szerint -  egyébként máshol sem képesek eredményesen 
ellátni, ezért is fölöslegesek.18

A második kamara jellegének meghatározásában az összetétel -  a születési arisz
tokrácia képviseletének a megítélése — és a jogkör bizonyult döntőnek, ezért a demok
ratikus és konzervatív reformelképzelések is elsősorban ezekre koncentráltak. Az egyik 
oldalon kétségkívül Kossuth állt, aki ezúttal sem tagadta meg municipalista meggyő
ződését. Alkotmánytervezetében egy -  a megyék küldötteiből álló — szenátus jellegű 
felsőház létrehozása mellett foglalt állást. Fontosnak tartotta a szenátorok és képviselők 
visszahívhatóságát is.19 A tiszta szenátusi rendszernek a hazai publicisztikában szintén 
volt támogatója, Pártos Béla személyében.20 Ő olyan felsőház tervezetét is leírta, 
amelyben az öröklési és a választási elv kombinációját próbálta megvalósítani.21

Az elvi és gyakorlati követelmények összeegyeztetésének igényével számos komp
romisszumos tervezet készült. Ezen alapultak a parlamenti ellenzéknek az 1885-ös 
vitában benyújtott határozati javaslatai is. Közülük Tóth Lőrinc munkája emelkedik ki, 
melynek érdekességét elsősorban az adja, hogy tervezete számos ponton azonosságot 
mutat egy későbbi, az 1926-ban megreformált felsőházzal. A felsőházi tagság jogcímé
ül elismeri a választást, a kinevezést és közvetett módon a születés elvét is, s szüksé
gesnek tartotta, hogy a felsőoktatás, a Tudományos Akadémia, valamint az ipar és a 
kereskedelem is kapjon intézményes képviseletet, ahogyan ezt mások is követelték. 
Mindez egy részben korporativ alapon összeállított felsőház irányába mutatott.22
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Kossuthétól homlokegyenest eltérő elvi álláspontot képviselt Eötvös József. Híres 
állambölcseleti munkájában a felsőház szerepét -  Montesquieu és Guizot nyomán -  a 
monarchikus és a történeti elv összekapcsolásában látta: „A felsőház feladata, hogy a 
pillanat valódi és képzelt szükségeinek rohamában a történeti jogot képviselje..., mivel 
a királyság legerősebb alapját magában a történeti jogban kell keresni.”23 A „történeti 
jog” érvényesítésére azonban nem az „örök haladás” ellenében, hanem éppen ellenke
zőleg, a harmónikus fejlődés, egyben az alkotmányosság és a szabadság védelme 
érdekében van szükség. „Csak ott lehet szó ép fejlődésről, békés haladásról, ahol úgy 
van rendezve az államélet, hogy minden pillanat a múlt folytatásának s a jövő kezdeté
nek tetszik, ahol a történetet közvetíteni tudják a jelen szükségeivel. Ezeknek a 
feladatoknak pedig olyan arisztokratikus testület tagjai képesek megfelelni, „kiknek 
tehát társadalmi állásuknál fogva védeniök kell a történeti jogot.”25 Eötvös gondolat
menete nyitva hagyta azt a kérdést: milyen súlya lehet a politikai életben egy ilyen 
összetételű felsőháznak? A probléma Milít is foglalkoztatta: „Tegyük fel, hogy az egyik 
demokratikus (t.i. a képviselőház), a másik olyan céllal alakították, hogy korlátozza a 
demokráciát. De e tekintetben a befolyása teljesen a társadalmi támogatástól függ, 
melyre a házon kívül számíthat... Egy arisztokratikus ház csak arisztokratikus társadal
mi körülmények között hatalmas.”

A főrendek részéről is jelentkezett a reform tisztázásának igénye. Több ízben is 
tanácskozást tartottak, s 1870-ben bizottságot választottak, melynek feladata a reform- 
tervezet kidolgozása volt.27 Számukra a döntő kérdés az volt, hogyan lehet a főrendiház 
elkerülhetetlenné vált átalakulását a pozícióőrzés követelményével összeegyeztetni.28 
A magyar arisztokrácia továbbra is kiváltságai részének tekintette a felsőházi tagsági 
jogot, csak éppen a korábbitól eltérő, a „kor igényeinek megfelelő” értelmezésben. „Én 
az arisztokrácia alatt a birtokot is értem, nem egyedül a születést...” -  írta Sztáray Albert 
1842-ben.29 Az aktuálpolitikai helyzethez alkalmazkodó gondolatmenetében a vagyont 
tekintette szűrőnek. Csak a vagyonos arisztokrácia képes a társadalmi rend biztosítására 
-  vélte Trefort Ágoston is: „Czím vagyon nélkül: igazi átok az egyénre s az államra 
nézve, az arisztokratikus proletariátus a legveszedelmesebb forradalmi tényező.”30 A 
főrendek reformtervezete -  ennek megfelelően -  az arisztokrácia számára 3000 Ft 
cenzushoz kötötte a tagsági jogot. További létszámcsökkenést eredményezett a főispá
nok és a címzetes püspökök kihagyása. A létrehozandó felsőház „korszerűségét” a 
kinevezési elv alkalmazásával és az egyházi képviselet arányosabbá tételével kívánták 
elérni. A tervezet egyértelműen azt tükrözte, hogy az arisztokrácia a felsőházi reformot 
a technikai korszerűsítés keretei között akarja tartani. Nyilvánosságra hozatala -  Sző- 
gyén-Marich László interpretálásában -  valószínűleg a közvélemény előkészítését 
szolgálta, s egyúttal iránymutatást adott „az összes konzervatív irányú javaslatoknak”.

Ha a képviselőház nem tükrözte a társadalom valós politikai tagoltságát, még 
kevésbé tehette ezt a második kamara. A már említett okok miatt a kormánynak nem 
fűződött semmilyen érdeke ahhoz, hogy a felsőház szervezési elve és társadalmi 
összetétele gyökeresen megváltozzon. Sőt, Tiszát közvetlen kormányzati tapasztalatai 
is arra intették, hogy a 80-as évekre nehezen megerősített helyzetét ne kockáztassa az 
őt korábban többször is támogató arisztokráciával szemben. Egy ponton azonban a 
főrendek és Tisza elképzelése lényegesen eltért egymástól, s ez magában hordozta egy 
későbbi konfliktus lehetőségét is. Tisza a reform fontos részének tartotta a kormány 
közvetlen befolyását a felsőházra. Az arisztokrácia viszont saját politikai súlyának és 
értékének a megőrzése miatt ezt határozottan ellenezte. Trefort Ágoston 1882-ben
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kifejetett nézetei főbb vonalaikban összhangban álltak a főrendek elképzeléseivel.31 
Trefort azonban kiváltságőrző álláspontjának indoklásában is liberális alapon állt. s az 
arisztokratikus felsőházat az állami és társadalmi rend biztosítékának tekintette. Állás
pontja bevallottan sokat merített az 1831. évi francia alkotmányreform parlamenti 
vitájából.32 Javaslata toleránsabb a kormányszempontok iránt. A kinevezések alkalma
zásában ugyanis nem kívánt semmiféle limitet felállítani, amivel „mintegy a peershub- 
nak megfelelő intézményt ültetne át a magyar alkotmányba” — írja erről Zsedényi.33

A főrendek -  addig példa nélküli tettel -  két ízben, 1883. decemberben és 1884. 
januárjában is megvétózták a vegyes házasság bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, 
amelyet ezek után a Tisza-kormány el is ejtett. Ez az esemény ismét felhívta a figyelmet 
a második kamara rendezetlen helyzetére. Egyúttal rávilágított arra is, hogy hol húzódik 
a magyar arisztokrácia érdekközösségének határa a kormánnyal. A Tisza-kormány a 
tervezet liberális irányú módosítását és ezzel együtt a konfrontáció lehetőségét nem 
vállalta, mégis azzal vádolták, hogy a felsőházi törvényjavaslatot „bosszúból” terjesz
tette elő. Osztotta ezt a véleményt Tisza életrajzírója, Hegedűs Lóránt is: „Miután 
nyilvánosan folyton ismétli, hogy ennek semmi köze sincs a házassági javaslat kudar
cához, világos, hogy evvel önmagában is akarja leplezni a kettő belső összefüggéseit.”34 
Jóllehet ezt a feltételezést erősítette a két esemény között eltelt rövid idő, források 
azonban végül is nem igazolják azt. Tisza Kálmán ui. a törvénytervezetet már 1883. 
augusztus 13-án bemutatta a minisztertanácsnak, amely azt elfogadta, s felhatalmazta 
a miniszterelnököt, hogy „ezen törvényjavaslatot Őfelsége legfelsőbb engedélyének 
kieszközlése után az országgyűlés elé terjessze.”35Tisza a tervezetet saját indoklásával 
együtt még e hónapban el is küldte az uralkodónak. Ferenc József ezúttal nemcsak 
formaságnak tekintette sokat emlegetett előszentesítési jogát, hanem élénken érdeklő
dött a javaslat iránt, sőt bizonyos módosításokat is indítványozott. Mindenekelőtt 
sokallta a nem katolikus egyházak képviselőinek a számát.36 A tervezet szerint ugyanis 
minden protestáns püspök és más vezető tisztségviselő is tagsági jogot kapott volna, de 
mert számukat csökkentették, a reformátusok és az evangélikusok 6-6, az unitáriusok 
pedig egy fős képviseletet nyertek. Az uralkodó másik fontos és szintén teljesített 
kívánsága az volt, hogy a felsőházi törvény ne zárja ki azt a lehetőséget, hogy egyes 
nagybirtokos arisztokraták mind a magyar második kamarában, mind pedig az osztrák 
Urak Házában tagsági jogot kaphassanak.37 A módosításokat a minisztertanács 1883. 
szeptember 26-i ülése fogadta el.38 A reformtervezet tehát már az említett főrendiházi 
vétó előtt készen állt a parlamenti beterjesztésre, ha erre ténylegesen csak 1884. október 
20-án került is sor. (

A törvényjavaslat koncepcionálisan jogbővítés helyett jogvédő alapokra helyezke
dett.39 A bizottsági indoklásban nyíltan el is hangzott, hogy kérdés csak az lehetett, „hol 
van az a határ, ameddig... a változott viszonyok következtében okvetlenül el kellett 
mennünk.”40 Ennélfogva a fősúlyt a megreformált felsőházban is a részvételre addigds 
jogosult „történelmi családok képviselőire” kívánta helyezni, de azt 3000 Ft földadó 
fizetéséhez kötötte. A cenzus e konzervatív megállapítását azzal indokolta, hogy „a 
földbirtok az, amely leginkább bír az állandóság jellegével.”41 Az adó összeghatárának 
megállapításában a döntő szempont az volt, hogy „az örökösödés jogán a tagok száma 
kb. 250- et tegyen.”42 Kihagyta a javaslat a főispánokat azzal -  amint ezt Tisza már az 
előszentesítés során indokolta az uralkodónak - , hogy „mentői inkább tökéletesbedik 
közigazgatásunk, annál inkább állandó hivatalos teendők kötik le a főispánt... alig lehet 
sokáig halasztani azt, hogy a főispánság mint valóságos kormányhivatal, annak minden
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követelmeivel és igényeivel szerveztessék.”43 Érvei jól mutatják, hogy a miniszterelnök 
a felsőházi reform kérdését az adott hatalmi rendszer működésének egészébe illesztve 
szemlélte. A törvényjavaslat az egyházi képviselet kérdését a deáki felfogástól eltérő 
módon kezelte. Abból indult ki, hogy az egyházak jelentős vagyonnal rendelkeznek, 
ennélfogva célszerűbb, ha saját külön érdekeiket intézményesített formában tudják 
képviselni.44 A javaslat továbbá a korábbinál arányosabb egyházi képviseletre töreke
dett, amely szerint nemcsak a protestáns egyházak, hanem az izraelita vallás képviselői 
is bekerülhettek volna a felsőházba.

Az intézmény társadalmi bázisának szélesítésére két lehetőség kínálkozott. Az 
egyik: egyes magasan kvalifikált szakemberek bevonása hivatali tisztségük alapján. 
Ezzel azonban a javaslat kevéssé élt. A másik az élethossziglani kinevezési elv beve
zetése. Ebben az esetben az uralkodó, minisztertanácsi előterjesztésre „a közélet bár
mely ágában” érdemeket szerzett állampolgárokat nevezhet ki a felsőházba. így 
tagadhatatlanul mód nyílik arra, hogy az ipar és kereskedelem prominens vezetői, 
polgári elemek is bejuthassanak a főrendiházba, ezzel is mérsékelve az agrárius arisz
tokrácia túlsúlyát: Ez azonban csak lehetőség volt, s jókora, bár tudatos túlzásnak 
tekinthető az indoklás azon pontja, amely ezzel remélte „a főrendiházat demokratikus 
intézményeink közé leginkább beillővé tenni.”45 A kinevezettek között éppúgy megta
lálhatjuk Szécsen Antalt, a neves konzervatív politikust, mint Chorin Ferencet, az 
ismert nagytőkést, vagy Burián István diplomatát és később közös külügyminisztert. A 
kinevezési rendszer egyértelmű negatívuma ugyanakkor, hogy újabb eszközt ad az 
egyébként is erős kormányzat kezébe a törvényhozás befolyásolására. A mellette 
érvelők azonban éppen ezt írták javára. A főrendiház korábbi jogkörét nem kívánták 
lényegesen módosítani, azaz a megreformált intézmény is megkapta a korlátlan vétó
jogot a képviselőház határozataira. Ez természetesen pozícióelőnyt jelentett, hiszen a 
két ház konfliktusa esetén csak a képviselőházat lehetett feloszlatni. A képviselőházi 
többséget megtestesítő kormány a kinevezést konfliktusfeloldó eszközként akarta meg
teremteni önmaga számára. Tisza -  a túlbiztosítás jellemző példájaként -  a kinevezhe
tek számát igen magasan, a mindenkori tagság egyharmadában kívánta megszabni. Ha 
ugyanis állandó kontingenst állapítanának meg, akkor előfordulhat -  érvelt - ,  hogy „a 
korona éppen azon perezben nem gyakorolhatná jogát, midőn annak gyakorlatára az 
ország belbékéje megóvására legnagyobb szükség lenne.”46

A javaslat képviselőházi vitája a bizottsági tárgyalás után, 1885. február 10-én 
kezdődött. A kormánypárti képviselők a liberalizmus alkotmányvédő elemeinek a 
kiemelésével és átformálásával, valamint régi, konzervatív érvek ismételgetésével 
próbálták védeni a javaslatot. A jogkiterjesztő liberális politika eredményességéhez a 
kormányzati rendszerbe stabilizáló elemeket, „korrektívumokat” kell beépíteni -  han
goztatta Láng Lajos, a törvényjavaslat előadója.47 Innen már csak egy lépés és több 
képviselő el is jut a később sokat emlegetett „fék” szerep megfogalmazásához: „... mi 
a feladata a felsőháznak? A nagy veszély idejében... a konzervatív elemet képviselvén, 
megálljt mondhasson azon veszélyes áramlatnak.”48 Beksics Gusztáv ehhez még hoz
zátette: „De ez nem azt teszi, hogy a választási elvet nem kell tovább fejleszteni. Igenis 
kell tovább fejleszteni... De nem a felsőházban, hanem itt az alsóházban.”49 Ahhoz, 
hogy a második kamara ennek a stabilizáló szerepnek megfelelhessen, két feltétel 
szükséges. Először: magába kell gyűjtenie a társadalom elitjét, másodszor: meg kell 
követelni a tagság törvényhozói függetlenségét. Ezeknek a feltételeknek pedig csakis 
a kellő vagyonnal és „a közügyekben való jártassággal” bíró arisztokrácia felelhet meg.
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A létrehozandó felsőház elit jellegének az erősítése miatt van szükség a kinevezési elvre 
is. Láng Lajos ezt azzal indokolta, hogy „a magyar arisztokratia hosszabb idő óta nem 
vett oly tevékeny részt a közügyekben, hogy egymaga teljesen képviselhetné a politikai 
és kormányzati ismereteknek és jártasságoknak ... azon nagy tőkéjét, mely nélkül a 
felsőház tekintélye nem képzelhető.”50

A radikális reformoknak ellentmond a -  már említett -  „históriai jogok” iránti 
tisztelet és a történelmi fejlődés folytonosságának az igénye. Ez utóbbi a garancia arra, 
hogy működőképes intézmény jöjjön létre. A történelmi folytonosság hangoztatása 
egyúttal annak az elfedésére is szolgált, hogy miért csak az ellenzék emlegeti mindun
talan az európai alkotmányos mintákat. Láng Lajos a reform feladatát abban látta, hogy 
„teljes bizonyosággal mondhassuk... kikerülni igyekeztük azt, hogy ezen új ház bizo
nyos tekintetben rosszabb legyen, mint az, amelynek a helyébe ezt állítjuk...”51 Tisza 
Lajos pedig teljes nyíltsággal kijelentette, hogy a megreformált intézményt „sem lehet 
ma más alapokra fektetni, mint amelyen eredetileg a főrendiház nyugodott.”52

A kormánypárt soraiban időnként zavart okozott, amikor az általuk is vállalt sza
badelvűséget kellett a javaslat tartalmával összeegyeztetni. Ezt a disszonáns helyzetet 
a képviselők eltérő módon élték meg. Nagy részük, mintegy védekezve, görcsösen 
bizonygatta liberális mivoltát. Beksics ebben odáig ment, hogy -  eléggé következetle
nül -  a választási elv alkalmazását nevezte antidemokratikusnak és „reakciósnak”.53 
Vadnay Károly „... a kockáztatás nélküli haladásnak s ezek által a műveltség és a 
nemzetiség folytonos fejlesztésének” értelmezte a helyzetnek megfelelően a kormány 
szabadelvűségét.54 Keglevich István nyíltan elismerte álláspontja opportunizmusát: 
„Részemről az elvekre nézve... hajlandó lettem volna más irányban, talán radicálisabb 
újjászervezést is elfogadni, ha az akkor a kormány által initiáltatik, akár a főrendek által 
javasoltatik.”55 Velük szemben Bánfy Béla már bevallottan konzervatív alapon fogadta 
el a javaslatot.56 A legtöbb képviselő a jól bevált régi érveket használta. Az ellenzéki 
képviselőket öncélú radikálisoknak bélyegezték, ellenjavaslataikat eszmeileg utópisz
tikusnak, technikailag pedig kivihetetlennek tartották. Jóllehet elismerték, hogy a 
liberális követelménynek elvileg a szenátusi rendszer felel meg, ezt azonban csak tabula 
rasa esetén vélték megvalósíthatónak.

Mindezekből következően a kormánypárt elutasította a választás bármilyen alkal
mazását, szigorúan ragaszkodva rend és haladás intézményi felosztásának az elvéhez. 
„Egy választott senatus... ugyanolyan befolyások uralma alatt áll, mint a képvise
lők...”57 -  állította Láng Lajos, bölcsen megfeledkezve arról, hogy eltérő választási 
szisztémák ugyanazon szavazópolgárok közössége esetén is eltérő érdekek képvisele
tére nyújtanak lehetőséget. A választás elve nem felel meg a szerintük legfontosabb 
követelménynek, a törvényhozói függetlenségnek. ,,A választás több hatalmat ad, 
mintsem függetlenséget” -  hangoztatta Tisza Lajos.56 A megye feladata pedig -  volt a 
minduntalan visszatérő érv -  nem a politika, hanem a közigazgatás. Többen -  a 
partikularizmus veszélyének a felidézésébe -  a törvényhatóságok képviseletének a 
módját tudatosan összekapcsolták a vármegyék 1848 előtti politikai szereplésével. 
Súlyos és valós feszülségekre utaló volt viszont a nemzetiségi kérdésre való hivatkozás, 
amelynek egyébként is nagy része volt az intézményrendszer egészének megmereve
désében. A kormánypárt ugyanis úgy állította be a törvényhatósági választásokat, mint 
amelyek veszélyeztetik a főrendiház magyar jellegét, s egyúttal lehetőséget nyújtanak 
a nemzetiségi képviselőknek „az ország elleni izgatásra”. Ezért aztán a végső érvet a 
javaslat mellett minden esetben a magyar állameszme védelme jelentette.
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Kérdés persze, nem volt-e beilleszthető a 67 utáni hatalmi berendezkedésbe egy 
legalább részben választási elven alapuló felsőház? Nem kap-e a magyar arisztokrácia 
ugyanolyan részarányt a választás útján szervezett második kamarában? A vármegyei 
törvényhatóságok összetétele elegendő okot szolgáltatott az aggódóknak, a kormány
párt pedig még erősítette is őket. Pulszky Ferenc is annak a véleményének adott hangot:

nem hiszem, hogy akár választás, akár kinevezés útján, más mint aristocrata elem 
oda bejusson.”59 Tisza Kálmán pedig egyenesen azt vetette fel, hogy a felsőházi 
választások mintegy hű tükörképei lennének az alsóháznak:....hogy a megyei bizott
ságok többsége kormánypárti, azt, úgy hiszem, nem szükséges demonstrálni, ma ezt 
mindenki tudja. Ha mármost ezek választanának, hihetőleg nem ellenzékit választaná
nak... Vajon nem lehet-e ottan is (ti. a felsőházi választásoknál) éppúgy kihasználni a 
befolyást és eszközöket? Igenis, nézetem szerint lehet.”60 A kormány számára azonban 
több szempontból is kényelmetlen lett volna a törvényhatóságok bekapcsolása. Egy
részt egy választás, bármilyen jól előkészített, mindig rejt magában bizonyos kockázati 
tényezőt, másrészt a kormánynak jelentős energiát és erőforrásokat kellett volna moz
gósítania a siker érdekében. Arról nem is szólva, hogy ebben az esetben a felsőházi 
tagság megszerzése az arisztokrácia számára ugyancsak jelentős többletköltségekkel 
járt volna.

A kormánypárt merev ragaszkodása a törvényjavaslathoz, illetve a reform korláto
zott voltához széles támadási felületet kínált az ellenzék számára, amit az nem is hagyott 
kihasználatlanul. Az ellenzék azonban csak egyetlen ponton, a javaslat elutasításában 
volt egységes. Ezen túl a vélemények a pártok között és az egyes pártokon belül is 
megoszlottak. A parlamenti vitában két csoport szorult marginális helyzetbe. Hermann 
Ottó, Orbán Balázs és Hoitsy Pál nem egyszerűen reformot, hanem a második kamara 
megszüntetését kívánta.61 Érvelésük kizárólag a rendi jellegű főrendi tábla fölösleges 
voltának a bizonygatására épült. A kétkamarás rendszer elvi-elméleti kérdéseivel nem 
foglalkoztak, legalábbis nem olyan színvonalon, mint Schwartz Gyula.

Meglehetősen homályos és zavaros volt az antiszemiták álláspontja. Útszéli stílusú 
s ezért többször is figyelmeztetésben részesített felszólalásaikban minden cáfolat elle
nére makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy a törvényjavaslat a kormány „bosszúja”. A 
reform célja a kinevezésekkel a főrendiház függetlenségének a megtörése, valamint 
„zsidó bárók és cosmopolita pénzeszsákok” behozatala. Védték a kimaradó „szegé
nyebb sorsú” arisztokratákat és ellenállásra buzdították a főrendi táblát.62 Ónody Géza 
ugyanakkor szabadelvűségről beszélt és kijelentette, hogy „a megyei választási rend
szer” híve.63 Az antiszemitákat azonban a kormánypártiak, az ellenzék és a főrendek 
sem méltatták figyelemre, s mindössze egyetlen arisztokrata, báró Andreánszky Gábor 
vállalta velük a politikai elvközösséget.

A Függetlenségi Párt és a mérsékelt ellenzék érvek egész sorát vonultatta fel a 
javaslattal szemben. Mindkettő képviselői lényegében hasonló elvi szempontok alapján 
és egyforma hevességgel támadták a törvényjavaslatot. Különbség annyiban volt kö
zöttük, hogy a mérsékelt ellenzék reformelképzelései valamivel konzervatívabbak, az 
arisztokrácia képviselete iránt toleránsabbak voltak, és ezen felfogásuknak időnként 
hangot is adtak. Az utóbbinak a képviselőházi vita jó alkalmat nyújtott a párton belül 
egyre erősödő személyi és politikai ellentétek elfedésére. Nagyhatású szónokai -  
Szilágyi Dezső és Apponyi Albert -  valóban remekeltek. A kormánypárt támadásai 
össztüzét is inkább az említett politikusokra, mint a radikálisabb elvi álláspontot 
képviselő függetlenségiekre irányította, mert jobban tartottak azok szónoki képessége-
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itől, mint bármilyen radikális ellenindítványtól. Egyúttal meg akarták akadályozni, 
hogy Szilágyi Dezsőék önmagukat a kormánypárt és a Függetlenségi Párt közé, mintegy 
a centrumba helyezhessék.

Noha a javaslat kiindulópontjával, a felsőházi reform szükségességével mindkét párt 
felszólalói egyetértettek, annak modernizációs mércéjét a kormányétól lényegesen 
eltérő szempontok alapján állították fel. Szilágyi Dezső a szélsőséges irányzatokkal 
szembeni biztosítékok hangsúlyozása helyett 1848 szellemi örökségét, a liberális jog
kiterjesztő politika folytatását kérte számon a kormánytól.65 „De a hagyományok 
sorában, melyet alkotmányunk reformjánál vezércsillagul kell tekintenünk, nemcsak az 
állam történeti rendei iránti ragaszkodás és rokonszenv tartozik”, hanem 1848 tradíciója 
is -  hangoztatta -  amely „alkotmányunk minden reformját úgy vitte keresztül, hogy 
annak alapjai szélesíttessenek és mélyíttessenek...”66 A törvényhatósági képviseleten 
keresztül nemcsak a főrendiház addigi „kizárólagos rendi jellegének” a megszünteté
sére nyílik lehetőség, hanem ezzel összefüggésben az intézmény politikai súlyának a 
növelésére is. A javaslat egyetlen lényeges modernizációs elemet tartalmaz, a kineve
zési elvet, ennek alkalmazása azonban -  különösen a kormány által tervezett mértékben 
-  a felsőházat puszta eszközzé degradálhatja. A felsőházi reform önmagában kevés -  
mutatott rá Szilágyi - , törvényhatóságira is szükség van, hogy „a bizottságból azok, 
akik közigazgatási függésben lévén... tőlük még pártatlan ellenőrzés sem várható, 
hagyassanak ki.”67 A választással szemben hangoztatott érvvel, a nemzetiségi ve
széllyel kapcsolatban a legfőbb ellenvetése az volt, hogy a kormánypárt -  miután csak
általánosságban és homályosan célozgat -  ezt az érvet csak takaróul használja:....ha
gyengén áll valamely ügy, akkor megkísértik azt egy erős és fényes védő paizs alá 
helyezni és ez a magyar állam eszméje és intézménye...”68 Az érveket vizsgálva 
Szilágyi éles határvonalat von a kormánypárt és az ellenzék felfogása között. Kijelenti, 
hogy két különböző dolog a liberális intézmények hiányosságainak bírálata és egyidejű 
elfogadása, valamint ezen intézmények elutasítása a bírálatokra alapozva.69 Apponyi 
Albert a javaslat melletti érvek hibás és egyoldalú voltát hangsúlyozta.70 A felsőház 
korrekciós szerepét nem szabad pusztán a „túlságosan gyors haladással” szembeni 
korlátozó szerepre szorítani, ennélfogva a kétkamarás rendszert sem lehet politikai 
irányok szerint felosztani. A kormány a törvényhozói függetlenséget is egyoldalúan, 
csak lefelé vonatkoztatva szemléli: „ha a felsőház hivatva van a hatalomnak a képvise
lőház összeállítására gyakorolt túlságos befolyását... ellensúlyozni, függetlennek kell 
lennie a hatalomtól és annak minden tényezőitől fölfelé.”71 A partikularizmus vádja 
pedig könnyen visszafordítható érv, hiszen ez a veszély a társadalomnak csak egy szűk 
rétegét reprezentáló régi főrendiháznál is fennállt. A törvényhatóságokon keresztül, a 
középosztály bevonásával lehetőség nyílik az intézmény társadalmi bázisának a széle
sítésére és politikai síkú működésének megújítására. Ha ennek következtében a tör
vényhozás súlypontja a második kamarára kerül, akkor a hiba nem a felsőházban, 
hanem „mindenkor magában a népképviseletben rejlik.”72

Apponyihoz hasonlóan élesen bírálta a kormánypárti érveket Irányi Dániel, a Füg
getlenségi Párt vezetője is.73 A törvényhozási részvételre csupán a rang, illetve a 
születés nem elegendő jogcím. A törvényhozó -  hangoztatta -  sohasem képviselheti 
önmagát: „Szabad embereknek törvényt csak az alkothat, akit szabad emberek e joggal 
felruháztak.”74 A javaslat különben az oly sokat hangoztatott nemzeti szempontoknak 
sem felel meg, hiszen a magyar állampolgárság a tagságnak még csak nem is követel
ménye. Irányi azonban a felsőház szerepét egy ponton Apponyitól eltérően értelmezte.
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A második kamara ugyanis korrekciós funkcióját csak „békés időben” láthatja el, 
forradalmi időszakban, önmagában nem lehet képes „a kiáradt folyamot a maga rendes, 
természetes medrébe visszaterelni.” Ilyen elvárásokat tehát nem is kell támasztani vele 
szemben.75

A javaslat második plenáris vitája során Horváth Boldizsár -  mintegy a korábbi 
bírálók összegzéseként -  a kormány liberalizmusának őszinteségét boncolgatta: „Az 
egyenjogúságot elvben elismeri, de nem akarja levonni gyakorlati corollariumait (kö
vetkezményeit), fennhangon emlegetni a demokratiát, de ezt tényleg subordinálni a 
születési jognak...” Végül megállapította: „Az a liberalizmus, mely csak ily concessiok 
árán bírja magát fenntartani, nem erősíti, hanem gyengíti a liberalizmust és a demokratia 
ügyét.”76

Mindkét párt a főrendiházi modernizáció elengedhetetlen részének tekintette a 
törvényhatóságok választások általi képviseletét. Ennek alátámasztására Helfy Ignác 
Kossuth tekintélyét közvetlenül is latba vetette -  egyik levelének felolvasásával.77 
Reformelképzeléseik alátámasztására többször is hivatkoztak nyugat-európai mintákra. 
Az európai -  főleg a francia, belga, holland -  alkotmányok emlegetésével nem azok 
szolgai másolását kívánták, hanem -  a partikularizmus vádjára válaszolva -  csak 
bizonyítékul használták fel arra, hogy a választási elv bevezetése nem példa nélkül álló 
Európában és megvalósítható módszer. Franciaország esete egyébként is jól mutatta, 
hogy centralizált állam és szenátusi rendszer jól megfér egymás mellett. Konstruktivi- 
tásuk és egyúttal kompromisszum-készségük demonstrálására az ellenzéki pártok ha
tározati ellenjavaslatot nyújtottak be. Irányi javaslata a kormányétól lényegesen eltérő 
szervezési elveken alapuló felsőházat vázolt fel. E szerint a tagságot az arisztokraták 
önmaguk által választott képviselői, az egyházak és a szakmai testületek vezetői, a 
törvényhatóságok, valamint a különböző korporativ intézmények küldöttei alkotnák.78 
A Szilágyi nevével fémjelzett javaslat jóval mérsékeltebb változtatásokat tartott szük
ségesnek. Az életfogytiglan kinevezett tagok számát 30-ra akarta leszállítani, de 6 is 
szükségesnek látta a törvényhatóságok jelenlétét a megreformált intézményben.79 A 
reformelképzelésekben felismerhető az az időnként nem is nagyon titkolt gondolat, 
hogy a megújított főrendiház alkalmas lehet a kormány elleni újabb front nyitására.

A kormánypártra természetesen hatástalan volt minden érv és ellenindítvány, s a 
törvényjavaslat a részletes vita után szinte változatlan formában került a felsőtáblához. 
A főrendek kiadták azt egy hármas bizottságnak, amely a javaslatot lényeges módosí
tásokkal elfogadásra ajánlotta.80 Jóllehet Prónay Dezső vezetésével itt is akadt egy 
olyan csoport, amely -  ha mégoly korlátozott formában is, de -  be kívánta kapcsolni a 
törvényhatóságokat,81 a főrendek mégis óriási többséggel megszavazták a módosított 
javaslatot. A kormány-javaslattal szembeni főbb eltérések, amelyek a főrendek konzer
vatív állásfoglalását is jellemezték, a következők voltak:

-  Jelentősen leszállította és 50 főben maximálta az életfogytiglan kinevezettek 
számát. Jól tükröződött ebben az arisztokrácia azon szándéka, hogy a végrehajtó 
hatalom túlsúlyának legalább részlegesen gátat szabva, megőrizze saját mozgásterét.

-  Az új testület az intézményből kimaradók közül legfeljebb 50-et az új főrendiház
ba élethossziglan megválaszthat. Ezzel a főrendek a saját kezükbe akarták venni a 
kimaradottak „kárpótlását”.

-  Elutasította az izraelita vallás intézményes képviseletét, mégpedig azért, mert az 
utóbbi egyház nem tartozik a bevett felekezetek közé. Valójában azonban a főrendek 
attól félhettek, hogy ez a lépés további liberális reformoknak nyit utat.
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-  Végül, az új intézmény nevét az eredetileg javasolt felsőház helyett főrendiházra 
kívánták változtatni.

A módosítások elfogadásában valószínűleg nagy része volt Andrássy Gyulának, a 
67-es kiegyezés egyik aktív közreműködőjének, aki egyáltalán nem volt demokratának 
nevezhető. Többször került szembe a konzervatív arisztokratákkal -  pl. a vegyes 
házasság kérdésében - ,  de a velük messzemenően kompromisszumkész Tisza-kor- 
mánnyal is. Ezúttal az utóbbira volt példa. Andrássy, jóllehet nem kívánt nagyobb 
akadályokat gördíteni a törvényjavaslat útjába, mégis ellenezte a kinevezettek eredeti
leg tervezett magas arányát és szívesen vette volna a törvényhatóságok képviseletét is, 
mert -  mint mondotta -  „felfogásom szerint a megye ma azzal van megbízva, amit a 
legkevésbé alkalmas teljesíteni, azaz adminisztratív testület.”82

Mivel Tisza Kálmán ekkor sem vállalta a konfliktust az arisztokráciával, inkább 
kénytelen-kelletlen végighallgatta Szilágyi újabb nagyhatású beszédét és Horváth Bol
dizsárnak a kormánypolitika elvi alapjait érintő bírálatát.83 A módosított javaslatot 
végül változtatás nélkül fogadta el a képviselőház, s a már csak formális akadályok 
elhárítása után mint az 1885: VII. te. került a Magyar Törvénytárba.84

A törvény a következő főbb szervezési elveken nyugodott:
I. Örökös jogon tagjai a főrendiháznak az uralkodóház nagykorú főhercegei, továbbá 

a főrendiházi tagságra eddig is jogosult arisztokrata családok férfitagjai, akik betöltöt
ték a 24. életévüket és egyenes állami földadójuk a rajta levő épületekkel legalább évi 
3000 Ft. A tagságra jogosult családok névsorát külön törvény állapította meg (1886: 
VIII. te.). Az ennek alapján készült családkönyvbe iktatták be a szükséges feltételek 
megléte esetén az uralkodó külön adományozása alapján az örökös jogú tagságot ezután 
elnyert családok neveit is.

II. Méltóság alapján tagok az ország zászlósai, a pozsonyi gróf, a két koronaőr, a 
fiumei kormányzó, a Kúria elnöke, másodelnöke és a Budapesti ítélőtábla elnöke, 
továbbá a római-, a görögkatolikus és görögkeleti egyháznagyok, valamint a református 
és az evangélikus egyház hat-hat, az unitárius egyháznak pedig egy képviselője.

III. Az uralkodó a minisztertanács előterjesztésére -  érdemeik elismeréseképpen -  
legfeljebb 50 tagot kinevezhetett élethossziglan.

IV. A főrendiház soraiba került az 1881: XV. tc.3.§. alapján három Horvátország 
által választott személy is.

V. Végül az új főrendiház tagjai sorába választhatott legfeljebb 50-et a régi intéz
mény tagjai közül kimaradtakból.

A jogkört tekintve a törvény a két ház paritásos viszonyát próbálta megvalósítani. 
Eszerint a kormány az újoncállítás és a költségvetés kivételével javaslatait közvetlenül 
a főrendiházba is benyújthatta, s utóbbi a képviselőház határozatait illetően lényegében 
vétójoggal élhetett.

A reform legnagyobb eredménye kétségkívül abban állt, hogy ezután az arisztokrá
ciához tartozásnak nem volt automatikus velejárója a főrendiházi tagság. A cenzus 
következtében a tagsági joggal bírók száma -  amint ezt Vörös Károly vizsgálatai 
kimutatták-85 jelentősen csökkent. Hasonló tendencia érvényesült az indigénák arányát 
illetően. Az arisztokrácia azonban, miután az összlétszámot is leszállították, a megre
formált intézményben is megőrizte döntő fölényét. Sőt arányuk 1885 és 1914 között-  
Lakatos Ernő adatai alapján - 86 mérsékelten emelkedett. Jóllehet a Tisza-kormány 
hatalmának túlzott növelésére irányuló törekvése meghiúsult, a főrendiház a reform 
után is erős kormányzati és uralkodói befolyás alatt állt. Ez a kettős befolyás azonban
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csak együtt érvényesült eredményesen. Ha az összhang megbomlott közöttük -  mint az 
a polgári házasság bevezetésénél történt - ,  akkor a második kamara mozgástere ug
rásszerűen megnőtt. A főrendiház ugyan társadalmi összetételénél fogva is a liberális 
reformok potenciális ellenzőjének tekinthető, a szoros kormányzati és uralkodói kont
roll azonban megakadályozta, hogy a 90-es évektől fellépő újkonzervatívok politikai 
bázisként használhassák fel.

Tisza Kálmán a képviselőházi vita során a következőkben jelölte meg a főrendiház 
szerepét: „Ellenállást a rohamok ellen, ez az amit kívánok; de nem ellenállási tehetséget 
a reform ellen és összeesést a roham alatt.”87 A reform erősen korlátozott volta, ill. 
hatalmi és aktuálpolitikai megfontolások miatt a második kamara alkalmatlannak 
bizonyult a neki szánt szerep betöltésére. Tisza szavai éppen fordított módon teljesültek 
be. A főrendek erős ellenállást tanúsítottak a liberális reformpolitikával szemben a 
90-es években és képtelenek voltak az alkotmányos rendszer összeomlásának bármine
mű fékezésére 1918-ban.
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Levente Püski:

LIBERAL CONSTITUTIONALITY AND THE 1885 REFORM  
OF THE UPPER HOUSE

After 1867 more and more claims were put in for reforming the Upper House, in 
order to fit this feudal body in with the liberal constitutional system. The bill was 
brought in by the Tisza government in 1885. The study deals with the preceedings of 
this process, the parliamental debate of the bill, and the political consequences follo
wing the Act.

The aristocracy opposed radical alteration in its legislature, though it was both 
supported by the king and the government. Eventually, despite smaller modifications, 
the 1885 Act did not bring on significant changes. The social base of the Upper House 
was still formed by the aristocracy, but it ceased to fulfill an important function.
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