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Tóth-Barbalics Veronika 

 

 

A FŐRENDIHÁZ ÜLÉSEINEK LÁTOGATOTTSÁGA1 

 

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 „gyakran csak az alsótábla kétharmada, a 

felsőtáblának meg csak tizede volt jelen”.2 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”.3 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, 

                                                 
1 A következő részlet a szerző A magyar főrendiház a dualizmus időszakában, különös tekintettel a ház 1885. 

évi reformjára és annak következményeire a magyar politikai életben című doktori disszertációja Aktivitás a 

főrendiházban című részének alfejezete. Tóth-Barbalics Veronika disszertációját 2016. október 17-én védte 

meg, a doktori cím odaítélésnek dátuma: 2016. december 15. A dolgozat elkészítését az NKFIH (OTKA) 

K 112 429 számú pályázata támogatta. (A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és 

társadalomtörténeti elemzése, vezető kutató: Pap József.) A disszertáció tézisei elérhetők a következő 

linken: 

 https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/32972/tezis1_T%C3%B3th-

Barbalics_Veronika_tortenelemtud.pdf?sequence=2&isAllowed=y (letöltés: 2018. december 12.). 
2 Sápi Vilmos: Az országgyűlési követek helyzetének főbb kérdései a reformkori átalakuláskor. 

Jogtudományi Közlöny 18. (1963) 4. sz. 217. 
3 Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790−1848. (Eszmetörténeti könyvtár 10.) Bp. 2008. 78. 
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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.4 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 

„bármely tárgy érvényes eldöntésére a tagok közül legalább 50-nek jelenléte 

szükséges”.5 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.6 Így történt ez 1871-ben is, a telepítvény es 

községekről szóló törvényjavaslatra vonatkozóan érkezett képviselőház i 

viszontválasz tárgyalása során,7 majd a vadászati törvényjavaslat tárgyalásánál 

lezajlott szavazás alkalmával.8 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  

                                                 
4 Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja. 1825−1848. I−II. Bp. cop. 2011. 

35., 44., 46−47., 479−657. 
5 A felsőház rendszabályai [1848]. Pest 1848. 12., 40. §  

6 Lásd Mailáth György házelnök felszólalását: Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés 

főrendiházának naplója. I–II. Szerk. Maszák Hugó. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) Pest 1870−1872. II. 1871. jún. 9. (121. ülés ) 235. 

A képviselőházban is számos alkalommal előfordult, elsősorban az ülések elején, hogy a honatyák nem 

voltak jelen határozatképes számban, Mikszáth Kálmán 1883 -ban a Pesti Hírlapban megjelent egyik 

cikkében a képviselői névjegyzéket „az új éra legolvasottabb művecskéjének” nevezte, azonban azt is 

hozzátette, hogy a katalógus felolvasása végére rendszerint „besétálnak” a képviselők. Mikszáth Kálmán: 

A T. Házból. [1883. dec. 1.] In: Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 17., 1882–1883. S. a. r. Rejtő István. 

(Mikszáth Kálmán összes művei 67.) Bp. 1969. 209. 
7 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1871. jún. 9. (121. ülés) 235. 
8 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1871. nov. 22. (129. ülés) 319. 
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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.9 1872-ben az új országgyűlés kezdetén úgy tűnt, hogy a 

főnemesség megélénkült politikai aktivitása a főrendiházi 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”, „ott 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”.10 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.11 Az elnöki levél nem volt 

nagyon eredményes, 1873-ban ugyanis az indemnitási javaslat tárgyalásakor az elnök 

ismét a határozatképtelenség megállapítására kényszerült.12 1875-ben ugyanez történt 

                                                 
9 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1871. nov. 22. (130. ülés) 320. 
10 [Cím nélkül]. Pesti Napló, 1872. szeptember 6. (reggeli kiadás) 1. 
11 Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés főrendi házának naplója . I–III. Szerk. 

Maszák Hugó. (Az 1872-dik évi szeptember hó 1-jére kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 

1873−1875. I. 1872. nov. 15. (16. ülés) 80. 
12 Főrendiházi napló 1872–1875. I. 1873. márc. 28. (41. ülés) 207. 
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a közadók kezeléséről szóló törvényjavaslat szavazásakor.13 1881-ben az országgyűlés 

megnyitásakor a Pesti Napló beszámolója szerint a főrendiház tagjai „rendkívül nagy 

számban jelentek meg az ülésen. Több mint száz tag volt jelen.”14 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”.15 

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.”16 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,17 talán a 

                                                 
13 Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés főrendi házának naplója . I–II. Szerk. 

Maszák Hugó. (Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 

1876−1878. I. 1875. márc. 15. (34. ülés) 254. 
14 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1881. szeptember 29. (reggeli kiadás) 1. 
15 Mikszáth Kálmán: Apróságok a házból. [1881. okt. 21.]. In: Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 12., 

1881. augusztus–december . S. a. r. Bisztray Gyula. (Mikszáth Kálmán összes művei 62.) Bp. 1971. 175. 
16 Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés főrendiházának naplója. I–II. Szerk. Maszák 

Hugó. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Pest 1870−1872. II. 1871. 

jún. 9. (121. ülés) 235. 
17 A házszabályok nem írtak elő büntetést az igazolatlan távolmaradás esetére és a főrendihá zi naplóban 

és a főrendiház levéltári iratanyagában sem találtuk nyomát ennek. 
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régi törvényekben szereplő pénzbüntetésre célzott.18 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 alkalommal 

felolvastathassa az engedély nélkül távol lévők névsorát.19 A fenyegetés ezúttal 

hatásosnak bizonyult, a következő üléseken nem került sor a névsor felolvasására20 

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 

                                                 
18 Az 1500. évi I. tc. (II. Ulászló harmadik dekrétuma) 1. cikkelyének 3. § -a főpap, báró távolmaradása 

esetén 800 forint, nemes távolmaradása esetén 400 forint büntetést rótt ki . Az intézkedés nem lehetett 

túl hatékony, mert megismételte az 1518. évi XXVIII. tc., az 1635. évi LXXIX. tc. és az 1662. évi LIII. tc. is 

(utóbbi az országgyűlésen megjelent, de aztán eltávozott tagokra kétszeres összeget rótt ki).  

19 Főrendiházi napló 1869–1872. I. 1870. ápr. 28. (50. ülés) 242. 
20 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. (Az 

1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának naplója. I–VII. (Az 1892. évi február 

hó 18-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) H. n. [Bp.] 1892–1896. V. 1895. máj. 14. (84. ülés) 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. (Főrendiházi napló 1892–1896. IV. 1894. okt. 5. (64. ülés) 50–51.; VI. 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 Sándor: Az újkori magyar parlament. (Osiris tankönyvek. Doktori mestermunkák) Bp. 2002. 109.), 

a főrendiházban sem a házszabály, sem a gyakorlat nem rögzített e az ülések időtartamát. (Főrendiházi 

napló I. 1885. márc. 23. (26. ülés) 161.; Főrendiházi napló 1892–1896. III. 1894. május 9. (50. ülés) 219–

220.; Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának naplója. I–V. (Az 1910-dik 

évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1912−1919. III. 1914. febr. 28. (54. ülés) 

180.) 
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„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. évi V. 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. Maithényi 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 
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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 érkezett üzenetek kihirdetésére 

szolgáló, „pusztán alakszerű” ülések esetében ellenben sokallja. Anglia példájára 

hivatkozott, ahol az „alakszerű üléseken” három tag jelenléte is elégséges.21 

A házszabály-revízió ügyében kiküldött bizottság javaslatának főrendiházi 

tárgyalásakor került ismét napirendre a határozatképességhez szükséges létszám 

kérdése. A bizottság foglalkozott azzal, hogy szükséges-e 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 minimá lis 

létszámot javasolta továbbra is fenntartani, figyelembe véve, hogy a képviselőházban 

száz tag jelenléte volt a határozathozatal feltétele,22 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 

                                                 
21 Főrendiházi napló 1869–1872. I. 1869. máj. 1. (4. ülés) 12–16. 
22 Az 1848. évi képviselőházi házszabályok a tanácskozó- és határozatképességhez még általános 

többséget írtak elő, ezt 1868-ban csökkentették száz főre. Az 1875. évi házszabály-módosítás a 

tanácskozáshoz szükséges létszámot negyven képviselőre csökkentette, de a határozatképességhez 

szükséges létszámon nem változtatott. Pesti S.: Az újkori m. parl. i. m. 105., 106., 110. 
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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”.23 Br. Prónay Gábor viszont leszögezte, hogy „oly 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”. 24 

                                                 
23 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1869. máj. 1. (4. ülés) 457–458. 
24 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 458–460. 
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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 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. […] 

Azt 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.”25  

 

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,26 1872-től csak „érdemlegesen döntő határozathozatalkor”, a ház 

                                                 
25 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 460–461. 
26 A felsőház házszabályai 1848. 12., 40. §  
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bizottságainak, valamint a háznagy, a jegyzői kar és az országos küldöttségi tagok 

megválasztáskor.27 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. […] Legfölebb 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.” 28  

 

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:  

 

                                                 
27 A főrendi ház házszabályai [1872]. Bp. 1885. 12., 40. §; Főrendiházi napló 1869 –1872. II. 1872. ápr. 4. 

(156. ülés) 457–461. 
28 Főrendiházi napló 1869–1872. II. 1872. ápr. 4. (156. ülés) 459. 
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„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,29 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 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 

                                                 
29 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. 
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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.”30 

 

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 csak további források 

ismeretében tudnánk csak biztosan megítélni),31 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, „nagyobb számmal csak a nyereséges anyagi vállalatokban vettek 

                                                 
30 Az 1884-dik évi szeptember hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. I–XVI. 

Szerk. P. Szathmáry Károly. (Az 1884-dik évi szeptember hó 27-ére hirdetett országgyűlés 

nyomtatványai) H. n. [Bp.] 1884−1887. IV. 1885. febr. 18. (75. ülés) 225. 
31 A Deák-párti kormánynak a többség biztosítása ekkoriban nemcsak a főrendiházban igényelt 

erőfeszítést: „A korai időszakban azonban a legnagyobb gond éppen a kormánypárti többség állandó 

biztosítása volt. Egyrészt nem volt egy egységes, mindenki számára egy értelmű pártprogram, másrészt 

a képviselői szerep liberális felfogásából következően pártfegyelemről sem igen beszélhetünk.” Cieger 

András: Kormány a mérlegen – a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai 

rendszerében (1867–1875). Századvég Új folyam, 6. (1999) ősz 93. 
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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”.32 

 

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.33 Az 

                                                 
32 [Cím nélkül]. Pesti Napló 1872. szeptember 6. (reggeli kiadás) 1. 

A cikk születésének politikai hátterét egyelőre nem tudtuk feltárni. 1872 őszén Lónyay Menyhért 

miniszterelnök megbeszélést tervezett a főrendiház egyes vezető tagjaival az intézmény reformjáról, 

ezért fontos lehetett, hogy a kormánypárt közeli sajtó pozitívan nyilatkozzon az arisztokráciáról, 

ugyanakkor a Pesti Napló nem számított kifejezetten Lónyay szócsövének. 
33 Az 1881-dik évi szeptember [hó] 24-ére hirdetett országgyűlés főrendi házának naplója. I–II. Szerk. 

Maszák Hugó. (Az 1881-dik évi szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 

1883−1884. I. 1881. szept. 28. (2. ülés) 5. 
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Egyetértés című függetlenségi napilap néhány nappal később megjelent cikkében talán 

Mailáth beszédére rezonált, amikor a főrendek passzivitásának magyarázatát az 

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.”34  

                                                 
34 A ház megalakult. Egyetértés 1881. október 4. 1. 
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1885-ben a főrendiházi reform képviselőházi vitája során Szilágyi Dezső, 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.”35 Gr. 

Andrássy Gyula a törvényjavaslat főrendiházi tárgyalásakor az élethosszig lan 

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 [itt: számíthat]; 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 

                                                 
35 Képviselőházi napló 1884−1887. IV. 1885. febr. 10. (68. ülés) 65. 
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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, kik 

a főrendiház hivatását úgy fogják fel, hogy annak minden törvényjavasla tban 

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.”36 

 

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 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 teljes korú 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 teljes korúvá vált gr. Eszterházy Mihály, illetve 

                                                 
36 Főrendiházi napló 1884−1887. I. 1885. márc. 23. (26. ülés) 142–143. 
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az 1860-ban született gr. Széchenyi 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.37 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 teljes korú, 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. 38 

A többi esetben azonban mindeddig nem találtunk magyarázatot arra, hogy 1885 előtt 

miért nem kért meghívót a teljes korú főnemes.39 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. 

                                                 
37 H. I.: Báró Bánffy Ádám (1847–1887). Vasárnapi Újság 1887. november 27. 798–799. 
38 Palov József: Adatok gr. Bolza Pál életéről és a Pepi-kertről. Szarvasi Krónika 5. (1992) 6. sz. 54. 
39 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 teljes korú 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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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 megfelelően felkészülni a 

törvényjavaslatok tárgyalására.40 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.41 

                                                 
40 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. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. I–XIV. 

Szerk. Greguss Ágost, Nagy Iván. (Az 1869-ik évi ápril hó 20-dikára hirdetett országgyűlés 

nyomtatványai) Pest 1869−1872. II. 1871. márc. 21. (95. ülés) 48.) 

1875-ben az 1868. évi XXII. tc. hatályának meghosszabbításáról és némely rendeletének módosításáról 

szóló törvényjavaslat (a későbbi 1875. évi XXIII. tc.) tárgyalásakor gr. Zichy Bódog szólalt fel hasonló 

céllal: „Én mindig nagy tisztelettel szoktam lenni igen tisztelt elnökünk határozatai iránt, han em 

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”. (Főrendiházi napló 1872–

1875. III. 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. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL),  

Országgyűlési Levéltár, Főrendiház, Hivatali iratok (a továbbiakban: K 5), 6. cs., 1908-43. 
41 1868 nyarán Mailáth György elnök bejelentette, hogy az elnökség határozata szerint minden hét en 

csütörtökön fog a főrendiház rendes üléseket tartani. (Az 1865. évi deczember hó 10 -dikére hirdetett 

országgyűlés főrendi házának naplója. I. Szerk. Greguss Ágost. (Az 1865. évi deczember hó 10 -dikére 

hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Pest 1869. I. 1868. jún. 4. (94. ülés) 383.) A csütörtöki ülésektől 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

253 
 

A főrendiház reformja után, 1886-ban hatályba lépett új házszabályok az 

érdemleges határozathozatalra és a választások megejtésére továbbra is ötven tag 

jelenlétét írták elő.42 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),43 az elnök ezt be is jelentette 

a főrendiháznak, amely a megjelenés alóli felmentéről határozott (ennek rögzítése a 

                                                 
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. 

(Főrendiházi napló 1872–1875. I. 1873. márc. 31. (44. ülés) 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. (Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés főrendi házának naplója. 

I–II. Szerk. Maszák Hugó. (Az 1875-dik évi augusztus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés 

nyomtatványai) Bp. 1876−1878. II. 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. 

(Főrendiházi napló 1881–1884. I. 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 ren dezéséről 

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 korábbra volt kitűzve, akkor azonban a Ház határozatképtelen volt. (Főrendiházi napló 1892–

1896. II. 1893. máj. 19. (30. ülés) 172.; 1893. máj. 29. (31. ülés) 188.) 

42 A főrendiház házszabályai. [A főrendiház 1886. január 30-i ülésén elfogadott szöveg]. In: A főrendiház 

szervezete megvilágítva a fennálló törvények, szabályok és rendeletek által. Kiad. Szerencs János. Bp. 

1893. 183., 37. § 

43 Lásd A felsőház házszabályai 1848. 15., 54. §; A főrendiház házszabályai 1872. 18., 56. §. 
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házszabályban viszont új elem volt). A bizottsági tagokra, a főrendiházi jegyzőkre és 

a háznagyra vonatkozóan hasonló előírás lépett hatályba.44  

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.45 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 határozatlanképesség ét, 

ténylegesen azonban a mutatókban szereplőnél jóval több eset fordult elő már a 

dualizmus első évtizedeiben is.46  

                                                 
44 „Tartozik tisztének eleget tenni, illetőleg az üléseken pontosan megjelenni, esetleges akadályoztatását 

pedig az illető elnöknél kimenteni”. (A főrendiház házszabályai 1886. 176., 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 előír ta, 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. RGBl. Nr. 141. 

15. §; Geschäfts-Ordnung des Herren-Hauses mit einem Anhange, enthaltend das Gesetz vom 30. Juli 

1867, RGBl. Nr. 104., Über die Behandlung umfangreicher Gesetze im Reichsrathe. Wien 1875. 8., 21. §.  
45 Pesti S.: Az újkori m. parl. i. m. 105., 106., 110., 328. 
46 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 körülbelül hatvanan vannak jelen. Az 1878 -dik 

évi október [hó] 17-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. I–XIX. Szerk. P. Szathmáry 

Károly. (Az 1878-dik évi október hó 17-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1878−1881. V. 

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%E9

pes%29%20and%20PGOR%3D%28KN*%29&a=list  letöltés 2014.okt. 30.) 
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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.47 A képviselőház azonban a szankciók alkalmazásában sokáig nagy 

mérsékletet tanúsított: eltekintett a névsor felolvasása nyomán regisztrált távollévők 

nevének felolvasásától, illetve a távollévők igazolásra való felhívásától, mert az „a 

távollevő képviselőket bizonyos tekintetben kompromittálhatná”.48 

Míg a képviselőház esetében 1875-től a házszabályok szerint a bizottságok 

határozatképességéhez tagjaik általános többségének, 1887-től pedig az osztályok, 

                                                 
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, va gy 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 Kálmán: Cikkek, tárcák. 1898. július–

december. [Elektronikus dokumentum] . Összegyűjt. és „s. a.” r. Hajdu Péter. H. n. [Bp.] cop. 2009. 

http://mek.oszk.hu/07100/07121/07121.pdf, letöltés 2015. máj. 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. [Pesti Hírlap 1886. május 12.]. In: Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok. 22., 1886. január – 1886. 

június. S. a. r. Rejtő István. (Mikszáth Kálmán összes művei 72.) Bp. 1978. 208.) 

47 A képviselőház rendszabályai [1868]. In: Az 1865. évi deczember hó 10-dikére hirdetett országgyűlés 

képviselőházának irományai. VII. Szerk. Greguss Ágost. (Az 1865. évi deczember  hó 10-dikére hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) Pest 1868. 454. sz. 169., 172. §  

48 Olay Lajos függetlenségi képviselő hozzászólása. Az 1901 -dik évi október hó 24-ére hirdetett 

országgyűlés képviselőházának naplója. I–XXXI. Az 1901-dik évi október hó 24-ére hirdetett 

országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1902−1905. XIII. 1903. márc. 20. (233. ülés) 275. 
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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,49 addig a 

főrendiház esetében (mint említettük) az intézmény reformját követően sem került 

rögzítésre a bizottságok esetében a határozatképesség minimuma.50 Figyelemre méltó, 

hogy a megjelenési, illetve a plenáris és bizottsági ülésekről távolmaradási bejelentési 

kötelezettség elmulasztása esetére az 1886. évi főrendiházi 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 

                                                 
49 A képviselőház házszabályai a képviselőháznak 1875 -ik év május 20. és 21-én tartott üléseiben 

elfogadott módosítások szerint. Bp. 1875. 44., 114. §; A képviselőház házszabályai [1878]. Bp. 1878. 45., 

114. §; A képviselőház házszabályai [1887]. Bp. 1896. 90–91., 123. §; A képviselőház házszabályai [1899]. 

Bp. 1899. 96–97., 124. §; A képviselőház házszabályai [1908]. Érvényes az 1906−1911 -iki országgyűlés 

harmadik ülésszakától az országgyűlés végéig. Bp. 1908. 109–110., 139. §) 

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 vála sztásra. Az 1896-

dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. I–XXXVII. (Az 1896-dik 

évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1897−1901. VII. 1897. évi júl. 1. (126. 

ülés) 266–267. 
50 Csak az igazoló bíróság esetében rögzítette, hogy a határozathozatalhoz az elnökön kívül legalább hat 

tag jelenléte szükséges. A főrendiház házszabályai 1886. 168–169., 13. § 
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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.51 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.52 

A képviselőházban 1901 után a korábbinál többször jelentette ki a házelnök a 

plenáris ülés határozatképtelenségét.53 Ebben szerepet játszott, hogy 1903-tól a 

képviselőházi ellenzék a technikai obstrukció eszközeként alkalmazta a 

határozatképesség megállapítására vonatkozó kérést.54 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),55 amihez a kormányzó koalíció, illetve az azt alkotó pártok bomlása 

nagyban hozzájárult. A képviselőházban 1910 után, és különösen a háború alatt 

                                                 
51 Főrendiházi napló 1892−1895. II. 1893. máj. 19. (30. ülés) 172. 
52 Az 1896-dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés főrendi házának naplója. I–V. (Az 1896-

dik évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatványai) H. n. [Bp.] 1898−1901. I. 1897. jún. 

25. (16. ülés) 141. 
53 A képviselőház naplóiban a „nem határozatképes” kereső-kifejezésre az 1901–1905 közötti időszakra 

vonatkozóan érkezett a legtöbb (48 találat). 
54 Képviselőházi napló 1901–1905. XIII. 1903. márc. (232. ülés) 19. 267–273. 
55 Lásd 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, 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.” (Az 1906 -dik 

évi május hó 19-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. I–XXVI. (1906-dik évi május hó 

19-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1906−1910. XXIV. 1909. febr. 13. (418. ülés) 3.) 

Szmrecsányi György néppárti képviselő hasonló értelmű felszólalása: Képviselőházi napló 1906 –1910. 

XXV. 1909. okt. 9. (458. ülés) 400. 
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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.56 

 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),  57 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.58 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.59 

                                                 
56 Pesti S.: Az újkori m. parl. i. m. 326. 
57 A képviselők ülésterem és a folyosó közötti „fluktuációjára” lásd például:. Mikszáth Kálmán: A t. 

Házból. [1886. márc. 20.].  In: Mikszáth K.: Cikkek és karcolatok. 22. i. m. 174–175.  
58 Képviselőházi napló 1906–1910. XXV. 1909. okt. 12. (459. ülés) 424–425. 
59 Az 1910-dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. I–LXI. (Az 1910-

dik évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 1910−1918. 1911. jún. 27. (187. ülés) 

192.; Képviselőházi napló 1910–1918. XIII. 1911. dec. 20.  (318. ülés) 446. 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

259 
 

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”.60 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.61 

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 

főrendiház tagjai egyéb viszonyait és körülményeit”,62 így igyekezett a „tárgy nélküli 

szükségtelen üléseket” kiiktatni.63 A bizottság ennek érdekében az elnök hatáskörébe 

                                                 
60 Br. ’Sennyey Pál főrendiházi elnök. Főrendiházi napló 1884─1887. II. 1886. febr. 15. ([az 1885. évi VII. 

tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától számított] 22. ülés ) 80. 
61 MNL OL, K 3 Országgyűlési Levéltár. Főrendiház. Elnöki iratok, 61. cs. 1. tétel (Tárgyi csoportokba 

nem sorolt iratok) 1914-305. 
62 Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. 

I–XXIV. (Az 1884-dik évi szeptember hó 25-ére [! 27-ére] hirdetett országgyűlés nyomtatványai) Bp. 

1884−1887. 225. sz. 144. 
63 „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 
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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.64 A házszabály-tervezetnek az ülések összehívására vonatkozó szakaszai 

lényegüket tekintve megegyeztek az addigi szabályozással.65 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 „nem 

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 

                                                 
ülésre összejönni.” – mondta gr. Zichy Nándor, a házszabály-tervezet megalkotására kiküldött 

bizottság tagja. 

Br. Maithényi 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.” Főrendiházi napló 

1884–1887. II. 1886. jan. 30. ([az 1885. évi VII. tc. alapján szervezett főrendiház megalakulásától 

számított] 21. ülés) 73–76. 
64 A változtatáshoz az 1885. évi VII. tc. 27. §-a alapján kiküldött országos bizottság javaslata alapján 

született határozat szolgált alapul. A házszabály-tervezet ezen szakaszát a főrendiház változtatás nélkül 

elfogadta (A főrendiház házszabályai 1886. 195–196., 66. §). 
65 „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 főrendiház 1886. évi 

házszabályaiba 33–34. §-ként került be.) 

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.” A főrendiház házszabályai 1872. 7., 21. §. 
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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. 66 

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, én kötelességemnek fognám tartani, hogy provocáljam [itt: 

kezdeményezzem] 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.67 Nem volt ez másként 1906–1910 között a 

                                                 
66 Főrendiházi napló 1884–1887. II. 1886. jan. 30. ([az 1885. évi VII. tc. alapján szervezett főrendiház 

megalakulásától számított] 21. ülés) 73–76. 
67 Főrendiházi napló 1896–1901. I. 1897. jún. 25. (14. ülés) 142. 
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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.”68 

 

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 

                                                 
68 Nagy István elnöki titkár levele gr. Károlyi Imrének. Bp., 1908. ápr. 13. (Fogalmazvány). MNL OL, K 

5, 6. cs., 1908-43. 
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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”.69 

 

                                                 
69  A felterjesztés nyomán Ferenc József engedélyezte, hogy a miniszterelnök legfeljebb tíz ör ökös 

főrendiházi tagsági jog adományozására előterjesztést tegyen. 1895 -1331/M.E., lelőhelye: MNL OL, K 26 

Miniszterelnökségi Levéltár. Központilag iktatott és irattározott iratok, 338. cs., 1895 -176. 


