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A kiegyezés, amely a Habsburg-dinasztia és a köz

nemesség kompromisszumát jelentette, elvileg az 
1848-as polgári átalakulás 
alapjaira épült. I. Ferenc Jó
zsef arra kényszerült, hogy el
ismerje az áprilisi törvények 
alaki és tartalmi érvényessé
gét, ám épp a kormányzati 
rendszert meghatározó tör
vénycikkek esetében érdemi 
változtatásokat igényelt. Kö
vetelései egyértelműen az 
uralkodó pozíciójának erősíté
sét szolgálták, s ezeket a De
ák-párti parlamenti többség fi
gyelembe vette. Az 1867:7. te. 
megszüntette a király és a ná
dor közötti hatalommegosz
tást, s a nádori tisztség betölté
sét, a hatáskörét szabályozó 
törvény megalkotásáig, bi
zonytalan időre elhalasztotta, 
az 1867:8. te. pedig -  e megol
dást követve -  a miniszterek 
kinevezésének jogát is az ural
kodóra ruházta. Ilyen módon a 
felségjogokat a király csak 
személyesen gyakorolhatta, 
ami nemcsak I. Ferenc József 
törekvéseit tükrözte, hanem a 
felelős kormányzás elvének is 
megfelelt. Tovább növelte az 
uralkodó hatalmi súlyát az 1867.: 10. te., amely az 
1848:4. te. 6 §-át módosítva lehetővé tette, hogy a ki
rály az országgyűlést a költségvetés, illetőleg a zár
számadás elfogadása előtt feloszlathassa, elnapolhas
sa, vagy berekeszthesse. Első közelítésben az új szabá
lyozás nem alakította át az állami főhatalmi szervek 
kapcsolatrendszerét, hiszen az uralkodó aktusai válto
zatlanul ellenjegyzést igényeltek, s így önhatalmúan 
kibővített jogosítványaival sem élhetett. Az államfő és 
a kormány egyetértése esetén viszont az országgyűlés 
súlya jelentősen csökkent, hiszen a feloszlatás (elnapo
lás, berekesztés) megakadályozta, hogy a parlament jo
gilag felelősségre vonja a minisztereket, illetőleg a
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ságát. A hatalmi viszonyok átrendezését kevéssé tom
pította. hogy elfogadott költségvetés és megajánlás 
nélkül adót kivetni és beszedni nem lehetett, s az sem 
jelentett érdemi ellensúlyt, hogy az (új) országgyűlést 
még abban az évben össze kellett hívni a költségveté
si, illetőleg a zárszámadási előterjesztés megtárgyalá
sára. Az 1867:10. te. ugyanis nem írta elő. hogy az ál
lam az év végén elfogadott költségvetéssel rendelkez
zen, miközben változatlanul hagyta az országgyűlés 
azon jogát, hogy a jövő évi pénzügyi tervet és a zár
számadást házhatározattal hagyja jóvá. így e döntések 
továbbra sem igényeltek szentesítést, a dualizmus egy
mást követő kormányai azonban e tárgyú indítványai
kat is törvényjavaslat formájában nyújtották be, nem 
függetlenül attól, hogy az uralkodót a parlamenti elő

terjesztésekkel szemben elő- 
szentesítési jog illette meg.1

Az előszentesítési jogot csak
úgy, mint a királyi végelhatáro
zás alá tartozó egyedi ügyek kö
rét nem törvény, hanem az 
1867. március 17-ei kormány
ülésen elfogadott, az uralkodó 
és a minisztérium megállapodá
sát rögzítő 1867/64 M.E. szá
mú bizalmas minisztertanácsi 
szabályzat tartalmazta. Lénye
gét abban összegezhetjük, hogy 
a kormány az uralkodó előzetes 
jóváhagyása nélkül sem tör
vényjavaslatot, sem más indít
ványt nem terjeszthetett az or
szággyűlés elé, s így a parla
ment általában csak olyan ter
vezetekről tárgyalhatott, ame
lyek megfeleltek a királyi aka
ratnak. E korábban ismeretlen 
prerogatíva állandó együttmű
ködési kényszert teremtett az 
állami főhatalmi szervek kö
zött; egyfelől korlátozta a mi
nisztérium és -  közvetve -  az 
országgyűlés hatalmát, másfe
lől viszont garantálta, hogy az 
uralkodó az elfogadott törvé

nyeket szentesíti. Ugyanakkor e döntési mechanizmus 
rejtett háttéralkuk sorozataként működött, hiszen a bi
zalmas szabályzatot sem a politikai közvélemény, sem 
a képviselők túlnyomó többsége nem ismerte.2

A kormányzati rendszer sajátosságait elsősorban az 
1867:10. te. és az előszentesítési jog együttes hatása 
érintette. Mivel az új királyi prerogatíva a költségveté
sijavaslatra is kiterjedt, a kormány alkotmányosan nem 
törekedhetett arra. hogy elfogadott jövő évi pénzügyi 
terv alapján, a parlamentre támaszkodva, szembesze
güljön az uralkodóval. Ily módon a minisztérium még 
erőteljesebben függött a királytól, miközben az ország- 
gyűlés budget-joga, a feloszlatás (elnapolás, berekesz
tés) újraszabályozása következtében, elméletileg gyen
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gült. E változások ugyanakkor nem érintették azt a le
hetőséget. hogy az országgyűlés a költségvetési javas
lat elutasításával megvonja a bizalmat a minisztérium
tól, s így elvileg a dualista szisztéma is parlamentáris 
kormányformává fejlődhetett. A korábbi szabályozás 
módosítása miatt azonban e folyamatban nem a kor
mány, hanem csak az országgyűlés juthatott meghatá
rozó szerephez.

Belkormányzati ügyekben tehát a kiegyezés egy 
olyan alkotmányos monarchiát teremtett meg, amelyben 
az uralkodó előjogai erőteljesebbek voltak, mint az 
1848-as modellben, ám az országgyűlés is jelentős moz
gástérrel rendelkezett. Elvileg az 1867-ben intézménye
sített közös ügyek intézése is parlamenti kontroll mellett 
történt. Az 1867:12. te. alapján közös külügy, hadügy és 
az ezekre vonatkozó pénzügy éves költségvetését a két 
országgyűlés tagjaiból álló paritásos delegáció fogadta 
el. a közös minisztérium előterjesztése alapján, amely 
tervezetének kidolgozásakor az osztrák és a magyar kor
mány álláspontját is figyelembe vette. A delegációk a 
közös ügyek más tárgyköreiben is határozatokat hozhat
tak. amelyeket jóváhagyás céljából az uralkodóhoz ter
jesztettek fel. E döntéseket azonban nem a közös, hanem 
az osztrák, illetőleg a magyar minisztérium hajtotta vég
re, s a közös költségvetés kvóta szerinti része is beépült 
a két állam éves pénzügyi tervébe.3

A közös kormányt alkotó minisztereket az uralkodó 
nevezte ki. a külügyminiszter ellenjegyzésével, s mind 
egyénileg, mind testületként jogi felelősséggel tartoztak 
a delegáció mindkét alkotóelemének. Felelősségük 
alapját az alkotmányos törvények megsértése képezte, 
vagyis az 1867:12. te. nem különböztette meg azt a há
rom alakzatot, amelyeket az 1848:3. te. tartalmazott. 
Eltérést jelentett az is. hogy a kiegyezési törvény hall
gatott a közös miniszterek ellenjegyzési jogáról, s így 
tisztázatlan maradt, hogy a külügy. a hadügy és az 
ezekre vonatkozó pénzügy terén milyen módon történt 
az uralkodói hatalomgyakorlás. A felelősségre vonást a 
delegáció mindkét (osztrák és magyar) alkotóeleme 
önállóan indítványozhatta, s konszenzus hiányában 
együttes ülésen határozhattak az eljárás megindításáról.

Tovább bonyolította a királyi hatalomgyakorlás 
módját az 1867:12. te. 11. §-a, amely szerint mind az 
egész, mind ezen belül a magyar hadsereg vezérlete, 
vezénylete és szervezeti tagolódásának meghatározása 
az uralkodó személyes hatáskörébe tartozott. E legfőbb 
hadúri pozíciót a 1848:3. te. nem ismerte, valamennyi 
katonai és honvédelmi tárgyat a minisztérium feladatá
nak tekintett, s kizárólag a hadsereg országhatáron kí
vüli alkalmazásának jogát, illetőleg a katonai hivatalok
ra történő kinevezéseket tartotta fenn a királynak. Kibő
vített prerogatíváit ugyan az uralkodó csak a hadügyek
re vonatkozó törvények keretei között gyakorolhatta, az 
ellenjegyzési jog tisztázatlansága miatt azonban leg
főbb hadúri tevékenységét lényegében parlamenti kont
roll nélkül látta el.4

A legfőbb hadúri pozíció törvényi elismerése elvi 
alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a közös ügyek intézé
sére sajátos, alkotmányjogilag nehezen definiálható in

tézmények jöttek létre. Ezek közül legjelentősebb a ka
tonai-politikai konferencia volt, amelynek ülésein az 
uralkodó, a közös külügyminiszter és a katonai vezetők 
vettek részt. E tanácskozásokon olyan, meghatározó je
lentőségű stratégiai döntések születtek, amelyekről a 
két állam kormányfői sem szerezhettek tudomást.’’

Külügyminiszteri részvétel nélkül működött egy má
sik forma, a katonai konferencia, melynek ülésein a 
hadügyminiszter, a két honvédelmi miniszter és a ve
zérkari főnök jelent meg, s esetenként meghívták a ta
nácskozásra a hadsereg főfelügyelőjét is. E fórum rész
ben a közös minisztertanács üléseit készítette elő, rész
ben pedig összbirodalmi ügyekben döntött. Mindkét, 
egymástól egyébként nehezen megkülönböztethető in
tézmény régi osztrák hagyományokat élesztett fel, je
lezve, hogy a birodalmi hatalompolitika szférájában 
nem egyszer az országgyűlési kontroll teljes kikapcso
lására törekedtek.6 A közös ügyek intézésekor tehát az 
alkotmányos monarchia működési mechanizmusai ab
szolutisztikus elemekkel keveredtek, amelyek a beikor- 
mányzat terén érvényesülő felségjogoknál sokkal erő
teljesebben akadályozták a parlamentáris kormányzati 
rendszer kialakulását.

2.

Politikai téren a dualizmus kormányainak helyzetét 
sajátos kettős függés jellemezte. A minisztérium elmé
letileg és gyakorlatilag egyaránt az uralkodónak tarto
zott politikai felelősséggel, ám a budget-jog révén -  
mint erre már korábban utaltunk -  áttételesen a parla
menti többségi elv is érvényesülhetett. Emellett a zavar
talan kormányzás követelménye is országgyűlési támo
gatást feltételezett; többség híján ugyanis a kormány 
nem tudta törvényjavaslatait elfogadtatni, s így legfel
jebb a status quo alapján működhetett. Ilyen körülmé
nyek között a minisztériumnak egyszerre kellett élvez
nie az uralkodó és a parlament bizalmát, vagyis a dualis
ta kormányzati rendszer az állami főhatalmi szervek fo
lyamatos konszenzusát és együttműködését igényelte.

Kezdetben, az új berendezkedést kialakító Deák-párt 
parlamenti túlsúlya időszakában a király és az ország- 
gyűlési többség viszonyát alapvetően az egyetértés jel
lemezte. Az új kormány bemutatkozásakor sem a kép
viselőház, sem a főrendi tábla nem szavazott a bizalmi 
kérdésről, ám az országgyűlési többség magatartása 
egyértelművé tette, hogy a minisztérium élvezi a két 
ház támogatását.7 Ez egyben azt is jelentette, hogy az 
egyes kormányok addig maradhattak hivatalban, amed
dig a kormánypárt bizalmát megőrizték. Először. 1872 
végén Lónyay Menyhért miniszterelnök kényszerült ar
ra, hogy lemondjon tisztségéről, mivel a választásokat 
követő felirati vitában saját pártja, a balközép ellenzék
kel összefogva, leszavazta, s helyzetének megrendülése 
miatt Deák és az uralkodó támogatását is elvesztette. 
Pozíciójának meggyengülését az is jelezte, hogy le
mondó nyilatkozatának megfogalmazásakor miniszter- 
társai megtagadták a kormányszolidaritást, hangsúlyoz
va, hogy a hatalmon lévő párt csak a miniszterelnöktől 
vonta meg a bizalmat.8 Ugyanakkor jogilag sem a ki



rály, sem a parlament nem késztette távozásra, csupán 
informális módon juttatták tudomására a támogatás hi
ányát. Hasonló körülmények között mondott le 1874, 
illetőleg 1875 kora tavaszán Szlávy József és Bittó Ist
ván miniszterelnök is. Előbbi először egy vasúti pana
ma nyomán bukott meg, másodszor pedig azért, mert 
nem tudott a balközéppel koalíciós kormányt alakítani, 
utóbbitól pedig saját pártja egy adóemelési javaslat mi
att vonta meg a bizalmat.9

Az 1875. évi fúzió alapvetően megváltoztatta a párt
struktúrát. s egyben az uralkodó és az országgyűlés kö
zötti konszenzus határait is kijelölte. A balközép ellen
zék ugyanis csak azzal a feltétellel válhatott kormány
zati tényezővé, hogy vezetői rövid- és középtávon le
mondtak pártjuk közjogi programjának érvényesítésé
ről. s így gyakorlatilag elfogadták a kiegyezési tör
vényt. A fúzió nyomán létrejött Szabadelvű Párt 30 
éven keresztül hatalmon maradt. Tisza Kálmán 15 éves 
miniszterelnöksége után azonban a kormányzati stabili
tás érzékelhetően meggyengült. Ennek hátterében, 
szemben az 1867-1875 közötti időszakkal, elsősorban 
az uralkodó és a hivatalban levő miniszterelnök közötti 
konfliktus, majd a feléledő obstrukció húzódott meg. 
Már Tisza Kálmán lemondását is alapvetően a király bi
zalmának elvesztése idézte elő; Ferenc József ugyanis 
nem bocsátotta meg a kormányfőnek, hogy nem tudta 
változtatás nélkül elfogadtatni a véderőtörvényt.10 Par
lamenti többsége ellenére kényszerítette távozásra az 
uralkodó a Szapáry-, majd a Wekerle-kormányt is, 
alapvetően az egyházpolitikai reformok körüli konflik
tusok miatt. Ez utóbbi minisztérium megalakulása, mű
ködése és a lemondatása utáni politikai helyzet ugyan
akkor az uralkodói hatalom korlátáira is rávilágított. 
Szapáry ugyanis Khuen-Héderváry Károly horvát bánt 
ajánlotta utódául, a király azonban, saját meggyőződé
se, valamint a Habsburg-ház legbefolyásosabb tagjai és 
a klérus nyomása ellenére az egyházpolitikai reformok 
iránt leginkább elkötelezett Wekerle Sándort nevezte ki 
miniszterelnöknek. Az uralkodó azonban csak elvi hoz
zájárulást adott a kormányprogram előterjesztéséhez, 
fenntartva azt a politikai lehetőséget, hogy előszentesí- 
tési joga alapján az egyes törvényjavaslatok benyújtását 
megakadályozza. E bizonytalan helyzetet kihasználva, 
a konzervatív többségű főrendiház elvetette a kötelező 
polgári házasság intézményének bevezetését, s noha azt 
a képviselőház ismét elfogadta, a várható újabb elutasí
tás miatt a minisztérium lemondott. Az uralkodó ekkor 
Khuen-Héderváryt kérte fel kormányalakításra, a Sza
badelvű Párt értekezlete viszont egyhangú döntéssel tá
mogatta a lemondott kabinet programját, s így a kijelölt 
miniszterelnök megbízatásának visszaadására kénysze
rült. Ilyen körülmények között Ferenc József ismét ki
nevezte a Wekerle-kormányt, amely végül is a főrendi 
házzal is elfogadtatta a kötelező polgári házasságról 
szóló törvényjavaslatot. Az uralkodó tehát meghátrált, 
ám a törvény szentesítése után, 1894 decemberében 
megvonta a bizalmat a képviselőház határozott támoga
tását élvező miniszterelnöktől.11 Ferenc József lépésére 
a parlamenti többség Khuen-Héderváry kormányalakí

tási kísérletének meghiúsításával válaszolt, a Bánffy- 
kabinet azonban helyreállította a főhatalmi szervek kö
zötti konszenzust. Kormánya, három elődjével ellentét
ben, nem is az uralkodó, hanem az ellenzék követelésé
re távozott, amely az Ausztriával megkezdett gazdasá
gi kiegyezési tárgyalások miatt 1898 őszétől obstrukci- 
ós magatartásával megbénította a parlament működé
sét. Az ellenzéki akció sikeréhez döntő mértékben hoz
zájárult a budget-jog felhasználása. Mivel az obstrukció 
nemcsak a pénzügyi terv, hanem az indemnitás elfoga
dását is megakadályozta, a többség az ún. lex Tisza né
ven ismert törvényjavaslattal kívánt felhatalmazást ad
ni a kormánynak az éves költségvetés és a gazdasági ki
egyezés fenntartására. Az alkotmányellenesnek minősí
tett kísérlet nyomán 34 képviselő elhagyta a kormány
pártot. s a minisztérium működése is megbénult. Ilyen 
körülmények között az uralkodó az ellenzékkel való 
megegyezésre törekedett, amely aztán a konszenzus 
feltételeként a miniszterelnök távozását követelte. El
lenzéki obstrukció miatt kényszerült lemondásra 1903- 
ban utóda, Széli Kálmán is; távozását, mint ezt rövide
sen részletesebben is kifejtjük, saját pártja is szorgal
mazta. mely a miniszterelnöknél jóval keményebb fel
lépést sürgetett a véderőjavaslatot támadó politikai ak
cióval szemben.12

Az 1902-ben beterjesztett véderőjavaslat körüli küz
delmekben vált nyilvánvalóvá a dualizmus válsága, 
mely az uralkodó és a parlament közötti, a pre- 
rogatívákért vívott harcban is kifejeződött. Első közelí
tésben kizárólag a legfőbb hadúri jog tartalmáról, a lét
számemelésről. a szolgálati nyelv használatáról és a ka
tonai felségjelvényekről vitatkoztak, a háttérben azon
ban a dzsentri tiszti karrier iránti igénye és az agrárius
merkantil érdekellentét kiéleződése is meghúzódott, össze
kapcsolódva a kisárutermelő középrendek erősödő nem
zeti érzéseivel. A törvényjavaslat tárgyalása során az el
lenzék ismét az obstrukció fegyverét használta, mely, a 
költségvetés elfogadását is megakadályozva, 1903 késő 
tavaszán exlex állapotot idézett elő. Az uralkodó bizal
ma megrendült a korábbi ellenzéki akciókat kompro
misszumos politikájával semlegesítő Széli Kálmánban, 
miközben a kormánypárt egysége is megbomlott. Elha
tározva az obstrukció letörését, Ferenc József először 
Khuen-Héderváryt kérte fel kormányalakításra, ő azon
ban a Szabadelvű Párt belső helyzetét látva rövidesen 
visszaadta megbízatását. Következő lépésként a király 
Tisza Istvánt szólította fel minisztérium alakítására, aki 
már korábban, az exlex állapot bekövetkezte miatt, nyíl
tan megvonta támogatását Széli Kálmántól. A minisz
terelnök még ugyanezen a napon lemondott tisztségéről, 
hiszen egyszerre veszítette el az uralkodó és a szabadel
vű párti többség bizalmát. Kormányt azonban Tisza Ist
ván sem tudott alakítani, mivel az uralkodó párt jelentős 
része szembefordult az obstrukció erőszakos letörésére 
irányuló elképzeléseivel, és kilépéssel fenyegetőzött. Az 
ellenállás miatt ő is visszaadta megbízatását, s az ural
kodó ismét Khuen-Héderváryval kísérletezett, aki -  
paktumot kötve az ellenzék mérsékeltebb irányzatával -  
végül is megalakította minisztériumát.13
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Széli Kálmán bukásának körülményei. Tisza István 
kudarca és a kormányalakítás feltételeként megkötött 
paktum egyaránt azt jelezték, hogy mind az uralkodó, 
mind a parlament saját politikai súlyának növelésére tö
rekedett. miközben a hagyományos többség látványo
san megrendült. A 
konszenzus hiányá
val rövidesen az új 
minisztérium is szem
besülhetett; amikor 
Khuen-Héderváry ki
jelentette, hogy a 
véderőjavaslatot a 
minisztérium csak 
egyenlőre vonta visz- 
sza, lépését az ellen
zék a paktum meg
szegésének minősí
tette, és újrakezdte 
az obstrukciót. Egy 
ezzel összefüggő 
megvesztegetési ügy 
kirobbanása után a 
kormány lemondott, 
s a válságot az uralkodó csak több hetes tárgyalássoro
zat alapján tudta megoldani. E kritikus időszakban, a 
trónörökös javaslatára, felmerült a parlament feloszla
tásának és a választójog kiszélesítésének gondolata is, 
ám a király végül ismét Khuen-Héderváryt bízta meg 
kormányalakítással. Döntésekor figyelmen kívül hagy
ta azokat a kormánypárti és ellenzéki javaslatokat, hogy 
Wekerlét nevezze ki miniszterelnöknek, kéziratában 
azonban a katonai kérdésekben engedményekre is haj
lott. Viszonylagos rugalmasságát az magyarázza, hogy 
a válság idején az ún. chlopyi hadparancsban megerősí
tette az egységes hadseregről vallott felfogását, ami a 
Szabadelvű Pártban is érzékelhető felháborodást váltott 
ki. Az uralkodó taktikai lépése rövidtávon sikeresnek 
bizonyult; a kormánypárt értekezlete ellenvetés nélkül 
elfogadta a mérsékelt hangvételű kéziratot, és ennek 
nyomán Khuen-Héderváry folytathatta kormányzati te
vékenységét. Az eredetileg is átmenetinek szánt mi
nisztérium azonban már létrejötte előtt megbukott. A 
mérsékelt ellenzék vezetője, Kossuth Ferenc ugyanis 
kifogásolta, hogy a kormányfő nem elég erélyesen uta
sította vissza az osztrák miniszterelnöknek a magyar 
belügyeket érintő nyilatkozatát, s javasolta, hogy e kér
dést tűzzék a következő ülés napirendjére. E felvetéssel 
szemben a kormányfő azt kérte a háztól, hogy az új ka
binet megalakulásáig ne tanácskozzon, ám a szavazás 
során a többség a másik javaslatot fogadta el. A napiren
di szavazás eredményét az ellenzék úgy értékelte, hogy 
a képviselőház megvonta a bizalmat Khuen-Héder- 
várytól, s távozását követelte. Bár a kormánypárti veze
tők egy része ezt az értelmezést elutasította, a miniszter- 
elnök még aznap lemondott, amit rövid habozás után az 
uralkodó is elfogadott.14

E látszólag jelentéktelen esemény fordulópontot je
lentett a király és a parlament viszonyában. Először for

dult elő, hogy az ellenzék valamely indítvány feletti 
voksolást bizalmi kérdésként értékelt, kísérletet téve ar
ra. hogy szokásjogi úton alakítsa ki a politikai felelős
ség intézményét. Az új többség azonban ekkor még át
menetinek bizonyult; a szabadelvű párti kilences bizott

ság ugyanis a vita
tott katonai kérdé
sekben olyan komp
romisszumos javas
latot dolgozott ki, 
melyet az uralkodó, 
a kormánypárton 
belüli oppozíció és 
a mérsékelt ellen
zék egyaránt elfo
gadott. E megegye
zés alapján a király 
Tisza Istvánt bízta 
meg az új kormány 
megalakításával, je
lezve, hogy enged
ményei a kiegyezés 
ortodox híveinek 
megerősítését szol

gálják. Szándékát az is mutatta, hogy két pontot töröl
tetett a bizottság eredeti programtervezetéből, amit az
tán a Szabadelvű Párt értekezlete határozattal jóvá
hagyott. Ilyen körülmények között az új kabinet az 
országgyűlés túlnyomó többségének támogatását élvez
te, s a korábbi gyakorlat mellett e helyzetre is támasz
kodva a házelnök elutasította azt az ellenzéki követe
lést, hogy szavazzanak a királyi kézirat tudomásul véte
léről.15 Az uralkodó és a parlament közötti első ütközet 
tehát konszenzussal zárult, ám rövidesen feléledt a harc 
a főhatalmi előjogokért.

Tisza István első kormányának működését jórészt az 
obstrukció körüli politikai küzdelmek jellemezték. E té
ren a miniszterelnök jelentős sikereket ért el, hiszen 
1904. márciusi házszabály-módosító indítványa után az 
ellenzék meghátrált, s a javaslat visszavonásáért cseré
be felajánlotta az újoncjutalék megszavazását, illetőleg 
lemondott az obstrukcióról. Az átmeneti kiegyezést ez 
év októberében maga Tisza István mondta fel. amikor 
választóihoz írt nyílt levelében szükségesnek nevezte a 
házszabály revízióját. Lépése az ellenzék éles tiltakozá
sát váltotta ki, s a Szabadelvű Párton belül is újjáélesz
tette a korábbi ellentéteket. A várható konfliktusok 
azonban nem módosították a kormányfő álláspontját, s 
1904. november 18-án, az ún. zsebkendőszavazással el
fogadtatta az ellenzék mozgásterét korlátozó változtatá
sokat. E puccsszerű, házszabáiyellenes döntés nyomán 
megkezdődött a kormánypárt felbomlása; a korábban 
már távozott, egykori nemzeti párti csoportot Andrássy 
Gyula és hívei, az ún. disszidensek követték, akiknek 
túlnyomó többsége a Bánffy-kabinet végnapjaiban egy
szer már szembefordult a kormányzattal. Noha a soro
zatos kilépések a parlamenti többséget még nem veszé
lyeztették, Tisza István indítványára az uralkodó 1905 
elején, az exlex állapot ellenére feloszlatta az alsóházat



és új választásokat írt ki. Az 1905. január végén lebo
nyolított szavazáson, a dualizmus történetében először, 
a (szövetkezett) ellenzék győzött, amelynek meghatáro
zó erejét az egyesített Függetlenségi Párt alkotta. Jelen
tősen hozzájárultak a koalíció sikeréhez az Andrássy 
Gyula által vezetett disszidensek (a későbbi Alkot
mánypárt) és Bánffy Dezső Új Pártja is; e két politikai 
alakzat ugyanis számos szabadelvű szavazót vonzott az 
ellenzékhez.16

A választási vereség nyomán Tisza István azonnal 
benyújtotta lemondását, s az uralkodó Andrássy Gyulát 
bízta meg az új kormány megalakításával. E politikai 
események azt a látszatot keltették, hogy szokásjogi 
úton hazánkban is kialakult a parlamentarizmus, hiszen 
a király a választásokon győztes koalíció legtekintélye
sebb politikusát hívta kormányra.17 Ferenc József azon
ban eleve azzal a feltétellel adta a megbízatást, hogy a 
katonai követelések nem szerepelhetnek az új kabinet 
programjában, amit azonban nemcsak a függetlenségi
ek, hanem Andrássy és a mögötte álló ellenzéki hatvan
hetesek sem fogadhattak el. Az uralkodó magatartását 
mindenek előtt az a több évszázados tapasztalat moti
válta, hogy a birodalmat a legfőbb hadúri jog alapján 
vezérelt hadsereg tartotta fenn. a kijelölt miniszterelnök 
pedig abból a megfontolásból indult ki. hogy a katonai 
engedmények, főként a magyar vezényszó, megszilár
díthatják a dualizmus támogatottságát. Mivel álláspont
jából sem a király, sem a koalíció nem engedett, a fo
lyamatos tárgyalások ellenére Andrássy kormányalakí
tási kísérlete meghiúsult, miközben az új országgyűlés 
erőteljesen tiltakozott a lemondott Tisza-minisztérium 
hivatalban maradása ellen. Kudarcot vallott az az el
képzelés is. hogy a korábbi ellenzék a hadügyi költség- 
vetés csökkentéséért cserébe, átmenetileg lemondjon a 
katonai követelésekről. Noha a Függetlenségi Párt ve
zetői, Kossuth Ferenc és Apponyi Albert elfogadták a 
közös hadügyminiszter által ajánlott kompromisszu
mot, a kormányalakítással április elején másodszor 
megbízott Andrássy ragaszkodott a katonai program
hoz, s végül is a koalíció irányító szerve, a vezérlő bi
zottság elvetette a megegyezés politikáját. A mélyülő 
kormányzati válság közepette a Tisza-kabinet helyzete 
oly mértékben tarthatatlanná vált. hogy a Szabadelvű 
Párt is határozatban támogatta a miniszterelnök felmen
tési kérelmét. Ilyen körülmények között az uralkodó 
abban látta a megoldást, hogy a krízis megoldására par
lamenten kívüli kabinetet hoz létre. 1905. május 25-én. 
a hivatalban levő kormányfő javaslatára. Fejérváry Gé
zát bízta meg kormányalakítással, majd június 18-án, 
Tisza István ellenjegyzése mellett, hivatalosan kinevez
te miniszterelnökké. Két nappal később, pártja értekez
letén azonban az előző kormányfő már megtagadta az 
új kabinettel való együttműködést, hangsúlyozva, hogy 
a bizalom hiánya a szabadelvűségből következik.18

Az imparlamentáris minisztérium létrejöttével csúcs
pontjához érkezett a korona és az országgyűlés közötti 
küzdelem. Bár az új kabinet bemutatkozásakor, június 
21-én a házelnök kísérletet tett arra, hogy a kormányfő

__beszéde után felolvastassa az ülésszak elnapolásáról
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szóló királyi kéziratot, a többség ezt megakadályozta, s 
szavazatával kinyilvánította bizalmatlanságát a dara
bontkormány iránt. Ez volt az első alkalom, hogy az al
sóház formálisan is állást foglalt bizalmi kérdésben, je
lezve, hogy szokásjogi úton parlamentáris kormányzati 
rendszert kíván kialakítani. Szándékát azzal is kifejez
te, hogy az elnapoló kézirat felolvasása után is folytat
ta ülését, s Bánffy Dezső korábbi miniszterelnök javas
latára határozatot fogadott el a nemzeti ellenállásról. 
Még ugyanezen a napon a főrendi ház is bizalmatlansá
got szavazott a kabinetnek, s ezt követően Fejérváry 
Géza benyújtotta lemondását. Az uralkodó azonban 
nem adta meg a felmentést a minisztériumnak, jelezve, 
hogy kiélezett helyzetekben a kormány politikai kont
rollját nem osztja meg az országgyűléssel.19

Noha Fejérváry Géza bemutatkozó beszédében kabi
netjének átmeneti jellegét hangsúlyozta, s legfontosabb 
feladatának egy többségi, parlamentáris minisztérium 
megteremtését nevezte, a nemzeti ellenállás meghirde
tése után más utakat is keresett. 1905 augusztusában, az 
Ischlben tartott koronatanácson a koalíciós pártokkal 
való megegyezés mellett felvetette a parlament felosz
latásának lehetőségét is, hangsúlyozva, hogy e lépés 
csak egy pozitív, a lakosság széles rétegeit érintő re
formprogram meghirdetése esetén vezethet sikerre. El
képzelései nemzeti és szociális elemeket egyaránt tar
talmaztak. Tervezetének középpontjában az általános 
választójog megteremtése állt. amit az önálló vámterü
let és a magyar nemzeti bank létrehozásának ígérete, az 
egykori kilences bizottság katonai javaslatai, valamint a 
progresszív jövedelmi adó bevezetése és széleskörű 
munkásvédelmi törvényhozás egészített ki. Ugyanak
kor a miniszterelnök harmadik lehetőségként abszolu
tisztikus kormány kinevezésével is számolt, amely az 
ország fegyveres megszállásával és katonai igazgatás 
kiépítésével gyakorolná a hatalmat; e megoldást azon
ban, ellentétben a közös külügyminiszterrel és az oszt
rák vezérkarral, nem támogatta.

A felmerült három út közül a Monarchia meghatáro
zó tényezői a koalícióval való megegyezést részesítet
ték előnyben, ám egy mérsékelt választójogi reformtól, 
illetőleg a katonai abszolutizmus bevezetésétől sem 
zárkóztak el. Ferenc József attól tartott, hogy az alsóház 
szeptember 15-ei ülésén konventté alakul ál, a koalíció 
azonban egyértelműen a konszenzust kereste. A koro
natanács ülése után Bánffy, vezetőtársaival egyetértve, 
mérsékelt program alapján felajánlotta a kormányalakí
tást, ám az udvar továbbra is ragaszkodott a katonai 
kérdés teljes kiiktatásához, s így e próbálkozás is meg
hiúsult. Mindazonáltal az uralkodó szeptember 12-én 
elfogadta a minisztérium lemondását, s hajlott arra. 
hogy tárgyaljon a koalíció meghatározó politikusaival. 
Gesztusa döntő szerepet játszott abban, hogy a parla
ment három nappal később tudomásul vette az újabb el
napolást, szeptember 23-án, az „ötperces audiencián” 
azonban a király kormányalakítási megbízás helyett ul
timátumot olvasott fel. a koalícióra hárítva a felelőssé
get a válságért. Kudarcot vallott Kossuth Ferenc fel
ajánlkozása is, aki a katonai program elvi fenntartásá-
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val vállalta volna a kormányzást. A sikertelen tárgyalá
sokat követően, október 6-án az uralkodó ismét Fe- 
jérváry Gézát kérte fel kormányalakításra, ami egyben 
a választójogi reformprogram elfogadását is jelentette. 
Erősödő pozícióját látva a minisztérium nem vett részt 
a parlament október 10-ei ülésén, amelyen csak mérsé
kelt hangvételű tiltakozást fogalmaztak meg az újabb 
elnapolással és a darabontkormány második megbízatá
sával szemben. Néhány nappal később az uralkodó hi
vatalosan is miniszterelnökké nevezte ki Fejérváryt, aki 
a koronatanácson ismertetett elképzeléseit némiképp 
módosítva rövidesen kidolgozta kabinetje programját.

Újabb megbízatása nyomán a kormányfő kísérletet 
tett arra, hogy parlamenti támaszt szerezzen reformjai 
megvalósításához. Október végén megalakította a Ha
ladó Pártot, amelyhez elsősorban szabadelvű képvise
lők csatlakozását várta. Az ortodox hatvanhetesek 
azonban, ígéretüket megszegve, távolmaradtak az új 
politikai alakzattól, sőt, a korábbi miniszterelnök javas
latára, a Szabadelvű Párt értekezlete egyértelműen el
utasította a kormányprogramot. Mivel időközben a vár
megyei ellenállás is fokozódott, a második darabont
kormány légüres térbe került, és december 1-jén be
nyújtotta lemondását. Bukásához az is hozzájárult, 
hogy az uralkodó csak mérsékelten támogatta a reform- 
programot. és így a minisztérium valójában sem a ki
rály, sem a parlament bizalmát nem élvezte.

Második kudarca után a kabinetre már csak a rend- 
fenntartás feladata hárult, miközben a háttérben újra
kezdődtek az udvar és a koalíció közötti tárgyalások. 
Ezek során a szövetkezett ellenzék fokozatosan vissza
vonult; 1906. február elején Andrássy közölte az ural
kodóval, hogy a program katonai részének megvalósí
tását már nem tekintik a kormányra lépés feltételének, 
ám elvileg nem mondanak le róla, hanem megvalósítá
sát egy új választásban kifejeződő nemzeti akarattól te
szik függővé. Visszalépett a koalíció az önálló vámte
rület követelésétől is, a nemzeti bank létrehozását vi
szont továbbra is igényelte. A király azonban nem elé
gedett meg a részleges engedményekkel, hanem az ere
deti program alapelveinek feladását kívánta, s ezért úgy 
döntött, hogy a parlament feloszlatásával megszünteti a 
koalíció alkotmányos többségét és vezetésének ellen
kormány szerepét. Ezt követelte az új kereskedelmi 
szerződések hatálybaléptetése is, amelyeket az ország- 
gyűlési obstrukció, majd a sorozatos elnapolások miatt 
nem lehetett törvénnyel a magyar jogrendbe beilleszte
ni. Mivel a .szükségrendelet intézményét a történeti al
kotmány nem ismerte, a rendeleti úton történő becikke
lyezést csak az országgyűlés működésének szünetelésé
vel indokolhatták meg. Február 19-én Ferenc József ka
tonaság igénybevételével feloszlatta az alsóházat, s e 
lépése végül is felgyorsította a korona és a koalíció kö
zötti megegyezést, amelyben Kossuth Ferenc játszott 
meghatározó szerepet. A függetlenségi politikusok áp
rilis 2-án jelezték, hogy programjuk feladásával hajlan
dóak átmeneti kormányt alakítani, s ennek alapján két 
nap múlva megszületett a válságot lezáró paktum. Eb
ben a korábbi ellenzék vállalta, hogy lemond katonai

követeléseiről, megszavaztatja az új parlamenttel a 
költségvetést, az újoncjutalékot és a kereskedelmi szer
ződéseket, megvalósítja a választójogi reformot, s fel
menti a Tisza-, illetőleg a Fejérváry-kormányt az anya
gi és jogi felelősség alól. Április 7-én a király a küzdel
mekből kimaradt, ám a koalíció számára elfogadható 
Wekerle Sándort bízta meg kormányalakítással, aki hi
vatalos kinevezése napján csatlakozott az Andrássy ve
zette Alkotmánypárthoz. Kabinetjében az addigi ellen
zék meghatározó ereje, a Függetlenségi Párt mindössze 
három tárcát kapott, jelezve, hogy a hatvanhetesek be
folyása az új minisztériumban is erőteljesen érvényesül.

Mivel a paktum megkötésekor az aisóház nem mű
ködött, formálisan a Wekerle-kormány is imparlamen- 
táris minisztériumként alakult meg. Eskütétele után az 
uralkodó azonnal kiírta a választásokat, amelyen a Füg
getlenségi Párt abszolút többséget szerzett. Győzelmét 
a nemzeti ellenálláson kívül az is segítette, hogy köz
vetlenül a megegyezés után, Tisza István javaslatára, a 
Szabadelvű Párt kimondta feloszlását. Ily módon szinte 
egypólusú országgyűlés jött létre, mely kezdetben erős 
hátországot biztosított az új kormány számára.20

A korona és a parlament közötti, csaknem egyéves 
küzdelem látszólag az utóbbi győzelmével ért véget, hi
szen a király, bár az alsóház feloszlatása után, végül 
mégis az országgyűlési többséget hívta kormányra. E 
lépést azonban a koalíciós követelések feladása előzte 
meg; a szövetkezett ellenzék éppúgy, mint három évti
zeddel korábban a Balközép Párt, csak azután kerülhe
tett hatalomra, hogy lemondott a dualista szerkezet át
alakításáról. Az uralkodó tehát a számára legfontosabb 
kérdésekben ismét érvényesítette akaratát, miközben a 
parlament nem tudta kivívni azt a jogot, hogy bizalmat
lansági szavazással megbuktassa a kormányt. Ily mó
don az alkotmányos monarchia a nemzeti ellenállás 
nyomán sem fejlődött parlamentáris kormányzati rend
szerré, amihez az is hozzájárult, hogy az országgyűlés 
céljai elérésére a rendelkezésére álló jogi eszközöket 
sem használta fel. Az alsóház annak ellenére nem he
lyezte vád alá a darabontkormány minisztereit, hogy a 
kabinet eleve exlex állapotban kezdte meg működését, 
s a bizalmatlanság kinyilvánítása miatt nem is számít
hatott arra, hogy költségvetési előterjesztését megsza
vazzák. Elfogadott pénzügyi terv hiányában ugyanis a 
kabinet csak törvénytelenül működhetett, ami egyértel
mű jogalapot biztosított volna a miniszteri felelősség 
intézményének alkalmazásához. E polgári eszköz he
lyett a koalíció a nemzeti ellenállás törvényhatósági 
formáját választotta, mely részben feudális kori jogsza
bályon, az 1504:1. tc.-en alapult. A politikai harc para
dox jellegét az uralkodó magatartása is világosan bizo
nyítja, hiszen a korona és a népképviseleti országgyűlés 
harcában a szintén tradicionális királyi biztosi intéz
mény is megjelent.21 Ugyanakkor a rendi díszletek hát
terében szociáldemokraták és polgári radikálisok küz
döttek az általános választójogért, jórészt a darabont
kormány oldalán, ami szintén gyengítette a parlamentá
ris kormányformáért harcoló koalíció helyzetét a koro
nával szemben.22
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oldotta fel az uralkodó és a parlamenti többség közötti 
ellentétet. Ferenc József kezdettől fogva bizalmatlanul 
szemlélte az új kabinet tevékenységét, s csak a megfe
lelő alkalomra várt. hogy ismét a hatvanheteseket jut
tassa kormányra. E lehetőség 1908 végén jelent meg, 
amikor az önálló jegybank körüli viták látványosan 
megosztották a koalíciót, s különösen annak vezető ere
jét, a Függetlenségi Pártot. Wekerle Sándor miniszter- 
elnök az Alkotmánypártra, a Katolikus Néppártra és a 
függetlenségiek nagybirtokos szárnyára támaszkodva, a 
kartellbank tervével kísérletet tett az ellentétek áthida
lására. Koncepciójának lényege az volt. hogy a közös 
bank mind Ausztriában, mind Magyarországon önálló 
jegykibocsátó intézetet alapít, amelyek vezetőségei az 
együttműködés (és az irányítás) biztosítása érdekében 
közös bizottságot hoznak létre. 1909 áprilisában azon
ban a király, bár elvileg elismerte a teljesen önálló bank 
felállításának lehetőségét is, külpolitikai és gazdasági 
szempontok alapján megtagadta a kartellbankról szóló 
tervezet előszentesítését. Másnap a kormány, érzékelve 
az uralkodó bizalmának elvesztését, lemondott, amit 
Ferenc József azonnal elfogadott, ám kérte a miniszte
reket, hogy hivatali tevékenységüket újabb elhatározá
sáig folytassák. Döntése látszólag azt a célt szolgálta, 
hogy a politikai válságot a koalíció keretein belül oldja 
meg, valójában azonban időhúzó magatartásával a hat
vanhetesek megerősítésére törekedett. E taktika nyo
mán a lemondást egy hosszú, csaknem kilenc hónapos 
átmeneti időszak követte, melyet a sorozatos kormány
alakítási tárgyalások jellemeztek.23

A korona és a parlamenti többség között kiújult küz
delem feltételei gyökeresen különböztek a nemzeti el
lenállás korának körülményeitől. Akkor a szövetkezett 
ellenzék viszonylag egységesen lépett fel. 1909 tava
szától viszont a mérsékelt függetlenségiek, valamint az 
alkotmánypárti és a néppárti politikusok folyamatosan 
közeledtek a hatvanhetesekhez. Erőteljesen gyengült a 
kabinet társadalmi támogatottsága is, amit az udvar 
éppúgy kihasznált, mint a függetlenségiek belviszályá
it. Az uralkodó először az önálló bank híveinek vezető
jével, Justh Gyulával, majd a különválást ellenző Kos
suth Ferenccel tárgyalt arról, hogy pártfrakciójukkal 
részt vennének-e egy új koalíciós kormányban. E pró
bálkozások meghiúsultak, mivel Justh ragaszkodott a 
magyar jegybank felállításához, Kossuth pedig a mi
niszterelnöki tisztség megszerzésére törekedett, amit 
Ferenc József elutasított. Ugyanakkor a király különbö
ző koalíciós elképzeléseivel szemben a bankcsoport 
mindinkább szakítani kívánt a mérsékelt hatvanhete
sekkel. arra hivatkozva, hogy a parlamentben abszolút 
többséggel rendelkező Függetlenségi Párt önállóan is 
képes a kormányalakításra. A parlamentáris kormány
zati rendszer megteremtésére irányuló újabb kísérlet 
azonban részben a korona ellenállása, részben a függet
lenségiek belső állapota miatt eleve irreális próbálko
zásnak bizonyult, miként kudarcot vallott az Alkot
mánypárt azon elképzelése is. hogy vezetésével a Kato-

__likus Néppárt, a Kossuth Ferenc-szárny és a mérsékelt
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hatvanhetesek hozzanak létre új többségi minisztériu
mot. E kooperációs terv pártfúziós szándékkal társult, 
amely egyszerre irányult a bankcsoport és a régi sza
badelvűek szervezkedése ellen. Andrássy kudarcát jó 
részt az okozta, hogy a Függetlenségi Párt ekkor még 
egységének megőrzésére törekedett, a hatvanhetesek 
pedig bíztak abban, hogy ismét önálló politikai erővé 
válhatnak. Emellett, az 1905 elején lezajlott kormány
alakítási tárgyalásokhoz hasonlóan, a király nem fogad
ta el az Alkotmánypárt katonai javaslatait, eleve meg
akadályozva Andrássy politikai ambícióinak érvénye
sülését.24

Kettős taktikájának megfelelően az uralkodó a ko
rábbi szabadelvű politikusokat is bevonta a kormány
alakítási tárgyalásokba. Júniusban Kristóffy József, a 
darabontkormány belügyminisztere javaslatára Lukács 
Lászlónak, az ortodox hatvanheteseket tömörítő Nem
zeti Társaskör elnökének adott titkos megbízatást egy 
olyan átmeneti kabinet megalakítására, mely független
ségi párti politikusokból és három, a korona által kije
lölt miniszterből állna. Ez utóbbiak kapnák a miniszter- 
elnökséget, valamint a belügyi és a pénzügyi tárcát, az
zal az engedménnyel, hogy a király a kormányfőt a füg
getlenségi párti miniszterek hozzájárulásával nevezné 
ki. Az átmeneti kormány új választójogi törvényt dol
gozna ki, s ennek alapján bonyolítaná le a választáso
kat. Az uralkodó és Lukács egyaránt úgy vélték, hogy a 
kulcstárcák birtoklása és a kiszélesített választójog 
nyomán megváltozik a parlament, majd a kormány 
összetétele, ám a győzelemben bízott Justh Gyula is, 
aki azt követelte, hogy az önálló bank híveinek sikere 
esetén a többségi akarat érvényesülését ne akadályoz
zák tovább. Rövidesen már azt is kérte, hogy az uralko
dó és a parlamenti többség a bankkérdésben még az új 
kabinet megalakulása előtt állapodjon meg, amit azon
ban Lukács elutasított. Ily módon meghiúsultak az át
meneti minisztérium létrehozására irányuló tárgyalá
sok, s július elején -  a minisztertanács javaslatára -  az 
uralkodó a kormányalakítási tárgyalások őszi folytatá
sáig Wekerlét ideiglenesen újra kinevezte miniszterel
nökké.25

Nyár végétől folytatódtak a kormányalakítási kísér
letek. melyek során szeptember 28-án a miniszterelnök 
bejelentette, hogy a kabinet bázisát alkotó koalíció vég
érvényesen felbomlott. Nyilatkozatának célja az volt, 
hogy támogassa a korábban már említett kooperációs 
terv megvalósulását, az uralkodó azonban e megoldást 
továbbra sem tartotta alkalmasnak a politikai válság 
rendezésére, bár egyértelműen ekkor még nem utasítot
ta el.26 Közben a Függetlenségi Párt még mindig a kor
mányalakítási megbízást várta, s ezért átmenetileg elha
lasztotta a bankvita országgyűlési napirendre tűzését. 
Kossuth Ferenc viszont megígérte Andrássynak és 
Apponyinak, hogy támogatja egy alkotmánypárti veze
tés alatt álló „tárgyalási minisztérium" létrejöttét. E ka
binet megteremtése érdekében Wekerle, Andrássy és a 
hozzájuk csatlakozott Kossuth Tisza Istvánnal folytat
tak koalíciós tárgyalásokat, amelyek azonban a válasz
tójogi reform körüli nézeteltérések miatt meghiúsultak.



Döntő fordulat november 11-én következett be, amikor 
a végletekig kiéleződött belső ellentétek miatt a Függet
lenségi Párt kettészakadt, mégpedig oly módon, hogy a 
bankvita során kisebbségben maradt Kossuth-számy 
kiszakadt, és új politikai tömörülést hozott létre. Lát
szólag megnyílt az út a kooperációs terv megvalósítása 
előtt, hiszen az Alkotmánypárt. a Katolikus Néppárt és 
az új 48-as Kossuth Párt az aisóházban egyértelmű 
többséggel rendelkezett. E tényre az alakuló koalíció 
vezetői az uralkodó előtt is hivatkoztak, hangsúlyozva, 
hogy parlamenti pozíciójuk alapján fennállnak a békés, 
alkotmányos kibontakozás feltételei. A király azonban 
úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a kooperáló politikai 
erők csak formális többséget élveznek, hiszen elvesz
tették a választók nagy részének támogatását, s emellett 
katonai reformtörekvéseik akadályozzák a Monarchia 
nagyhatalmi érdekeinek érvényesítését. Ezért, 1905 
nyarához hasonlóan, ismét a parlamenten kívüli megol
dást választotta. Első lépésként, november végén Tisza 
Istvánt kérte fel kormányalakításra, aki azonban még 
korainak találta az időt az egykori szabadelvű politiku
sok hatalomátvételére. Állásfoglalásának kialakításá
ban az is befolyásolta, hogy a parlamenti erőviszonyok 
miatt szükségszerűen bekövetkező exlex állapotért a 
koalícióra háríthassa felelősséget. E veszélyt a 
Wekerle-kormány is felismerte, ezért kérte az uralko
dót. hogy a felmentést megadva egy átmeneti miniszté
riumot bízzon meg az ügyek vitelével. Mind az uralko
dó, mind az ortodox hatvanhetesek azonban arra töre
kedtek. hogy a koalíciót belekényszerítsék az exlexbe. 
és ezáltal végérvényesen lejárassák a közvélemény 
előtt. Ezért a király nem fogadta el a minisztérium le
mondását. miközben először Khuen-Héderváryt, majd 
Lukács Lászlót bízta meg kormányalakítási tárgyalá
sokkal. A Nemzeti Társaskör elnöke, jórészt időhúzás 
céljából, júniusi megbeszéléseit folytatva felvetette a 
bankcsoport és a szabadelvűek közös hatalomgyakorlá
sának lehetőségét. Justh Gyula hajlott a megegyezésre; 
elfogadta, hogy a király két-három hatvanhetes minisz
tert is kinevezzen, vállalta az 1906 áprilisában megkö
tött paktumot és Bosznia-Hercegovina annexióját. cse
rébe a magyar jegybank felállítását és az általános vá
lasztójog bevezetését kérte. Az év végi audiencián 
azonban Ferenc József mereven elutasította az önálló 
bank követelését, s e lépése szükségszerűen a tárgyalá
sok megszakadásához vezetett. Ezt követően Lukács, a 
válság parlamentáris megoldásának szükségességét 
hangsúlyozva, a kooperációs pártok felé közeledett, ám 
e kísérlete a felélénkülő szabadelvű szervezkedés miatt 
feleslegessé vált. Az időhúzás végül is elérte célját, mi
vel a bekövetkező exlex állapotért a koalíciót tették fe
lelőssé, megteremtve egy imparlamentáris kabinet ki
nevezésének hangulati feltételeit. 1910. január elején 
Lukács tájékoztatta az uralkodót a magyarországi poli
tikai helyzetről, és lemondva megbízatásáról. Khuen- 
Héderváryt ajánlotta a kormányfői tisztségre. A király 
egy hét múlva kinevezte az új, parlamenten kívüli mi
nisztériumot, amely kizárólag az ortodox hatvanhetese
ket tömörítő Nemzeti Társaskör tagjaiból állt. s az alsó

házban formálisan egyetlen szavazattal sem ren
delkezett.27

Imparlamentáris jellege miatt a kormány bemutatko
zásakor az országgyűlés heves ellenállásába ütközött. 
Ötnapos vita után az alsóház elfogadta Justh Gyula bi
zalmatlansági indítványát, amelynek következményeit 
azonban -  tételes jogi alapok hiányában -  a parlamenti 
többség is eltérően értelmezte.28 Kmety Károly közjo
gász professzor úgy vélte, hogy e határozat nyomán a 
minisztériumnak azonnal távoznia kell, más képviselők 
viszont az országgyűlés feloszlatását is alkotmányos al
ternatívának tekintették.29 Khuen-Héderváry ez utóbbi 
állásponttal értett egyet, ám arra hivatkozva, hogy a két 
lehetőség közül a kormány egyedül nem választhat, egy 
korábbi keltezésű kéziratot olvastatott fel. amely az al
sóház ülését március 24-éig elnapolta. E megoldást a 
parlamenti többség az exlex állapot miatt alkotmányel
lenesnek ítélte, s 1905 júniusához hasonlóan meghir
dette a nemzeti ellenállást. A felhívás nyomán azonban 
országos mozgalom nem bontakozott ki, a politikai 
közvélemény pedig inkább támogatta az új minisztéri
um megalakulását.30 A miniszterelnök a társadalom 
többségének bizalmát jórészt demokratikus választójo
gi ígéretével érte el, pozitív fogadtatásához azonban az 
is hozzájárult, hogy a koalíció mind önfeladó politiká
jával, mind belső vitáival és a hosszantartó kormány- 
válsággal még saját hívei előtt is lejáratta magát.

Kinevezését és bemutatkozását követően a miniszté
rium felgyorsította a hatvanhetesek párttá szervezését. 
Az új. meghatározó politikai erő 1910. február közepén 
alakult meg, Nemzeti Munkapárt néven; vezetőségét 
alapvetően a Nemzeti Társaskör tagjai alkották. Ezt 
megelőzően az Alkotmánypárt felszámolta magát, s po
litikusainak egy része az ortodox hatvanhetesekhez 
csatlakozott. Miután a kormány megteremtette pártját, 
az uralkodó a következő ülésnapon, március 24-én fel
oszlatta a politikailag teljesen szétesett alsóházat, és új 
választásokat írt ki. melyen a Nemzeti Munkapárt fölé
nyesen győzött. Ily módon helyreállt a korona és a par
lament által megtestesített nemzet egysége, amit az 
uralkodó is üdvözölt.31

Az ortodox hatvanhetesek 1910. évi választási sike
rével lezárult a parlamentáris kormányzati rendszer du
alizmus kori megteremtésének második kísérlete. Első 
közelítésben a háromnegyed évig tartó politikai válság 
a parlamentáris kormányforma követelményeinek meg
felelően oldódott meg, hiszen a sikeres bizalmatlansági 
szavazást előrehozott választás követte, mely végül is 
legitimálta az új minisztériumot. A folyamat átfogó 
elemzésekor azonban kitűnik, hogy a korona és a parla
ment közötti küzdelem ismét az előbbi győzelmével 
végződött. Az előző kormány ugyanis a krízis kezdetén 
nem az országgyűlés, hanem az uralkodó bizalmát 
vesztette el, s így alsóházi többsége ellenére kénysze
rült lemondásra. Ily módon, a nemzeti ellenállás idősza
kához hasonlóan, a koalíció utolsó, válságos évében is 
végső soron a király akarata érvényesült, amit az oszt
rák kormányzati és üzleti körök is támogattak. Ferenc 
József az országgyűlési többség ellenére is megakadá-
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lyozta a kartellbank (majd az önálló magyar jegybank) 
felállítását, jelezve, hogy mereven ragaszkodik a ki
egyezés során létrejött berendezkedéshez.

A kormányzat kettős függésének fennmaradása azt 
eredményezte, hogy a választásokon ellenzékbe szorult 
függetlenségi pártok továbbra is az obstrukcióban lát
ták céljaik megvalósításának legfőbb eszközét. Újabb 
parlamenti akciójuk 1911 nyarán kezdődött, miután a 
minisztérium ismét beterjesztette a korábban vissza
vont véderőtörvény-javaslatot. Az egyre feszültebbé 
váló nemzetközi helyzetben már az ellenzék is támogat
ta a hadsereg fejlesztését és a védelmi kiadások növelé
sét. ám ragaszkodott hagyományos katonai követelése
ihez. Justh Gyula pártja pedig a javaslat megszavazását 
a választójogi reformmal is összekapcsolta. Khuen- 
Héderváry eleinte kompromisszumos megoldást kere
sett. arra törekedve, hogy a koronával és a birodalmi 
katonai vezetéssel elfogadtassa a nemzeti vezényszó 
bevezetését, ám egyértelműen elutasította a radikális 
függetlenségiek álláspontját. Ezért az obstrukció fegy
verét hosszú időn keresztül csak Justh Gyula pártja al
kalmazta. miközben a házelnök közvetítésével tárgya
lások folytak a kormány és a mérsékelt ellenzék között 
a véderővel kapcsolatos nemzeti igényekről. Az udvar 
azonban továbbra is mereven elzárkózott e követelések 
teljesítésétől, a birodalmi katonai körök pedig mindin
kább sürgették a véderőjavaslat elfogadását. Ilyen kö
rülmények között a minisztérium helyzete megrendült, 
s pozícióját tovább gyengítette az újból bekövetkezett 
exlex állapot. A kibontakozó válság arra késztette 
Khuen-Héderváryt. hogy személyesen kísérelje meg a 
kompromisszum elérését, és ennek érdekében bonyo
lult politikai manőverekbe kezdett. Bár 1912 januárjá
ban a véderőtörvény elfogadtatása érdekében felhatal
mazást kapott az uralkodótól a parlament feloszlatásá
ra, nem kívánt élni ezzel az eszközzel, hanem saját kor
mánya és a korona konkrét döntése nélkül tárgyalási 
ajánlattal kereste meg a mérsékelt ellenzék vezetőit. 
Ebben azt kérte, hogy obstrukció nélkül folytassák a vi
tát a véderőtörvény tervezetéről, s cserébe megígérte, 
hogy megkísérli a koronánál az 1903-as kilences bizott
ság javaslatainak érvényesítését. Nem zárkózott már el 
a választójogi reform felgyorsításától sem. úgy vélve, 
hogy annak tervezete még 1912-ben a parlament elé 
kerülhet.32

Politikai manőverei kezdetén a miniszterelnök azzal 
próbálkozott, hogy teljesítse a mérsékelt függetlenségi
ek számára tett ígéreteit, ám a korona a katonai nyelvi 
engedményeket változatlanul az uralkodói felségjogok 
korlátozásaként értelmezte.33 Kísérletének kudarcát lát- 
va új megoldást keresett, az ún. rezolúciót. amely az 
1888:18. tc.-hez fűzött magyarázattal az uralkodó pót- 
tartalékos-behívási jogát kívánta korlátozni. E királyi 
prerogatíva. mely az esetleg elmaradó újoncmegajánlás 
pótlását szolgálta, a rezolúció értelmében nem érvénye
sülhetett volna, ha az újonctörvényt nem terjesztik be a 
képviselőház elé, illetőleg azt a parlament elutasítja. 
Nem élhetett volna az uralkodó e jogával akkor sem. ha 
az országgyűlés ülését elnapolja, illetőleg az alsóházat

feloszlatja. A miniszterelnök tehát, a mérsékelt függet
lenségiekkel és Andrássyval egyeztetve, az újoncmeg
ajánlás terén pótlólagos alkotmánybiztosítékot keresett, 
javaslatát azonban mind az osztrák kormány, mind a ki
rály elutasította. Ez utóbbi döntés miatt Khuen- 
Héderváry 1912. március 7-én benyújtotta lemondását, 
hangsúlyozva, hogy a rezolúció nélkül a véderőtör
vényt nem tudja megszavaztatni. Döntése indoklásakor 
arra is hivatkozott, hogy álláspontját a Nemzeti Munka
párt vezető politikusai is osztják, ezért utódát sem ne
vezte meg. Ferenc József elfogadta a minisztérium le
mondását. és egyben további elhatározásáig megbízta 
az ügyek vitelével.34

Khuen-Héderváry kormányának kudarca is világo
sanjelezte, hogy az 1905-1910 közötti küzdelmek so
rán parlamentáris kormányzati rendszer nem jött létre, 
hiszen az uralkodó ismét az alsóház többségének támo
gatását élvező kabinetet kényszerített távozásra. Mind
azonáltal a Nemzeti Munkapárt kísérletet tett arra, hogy 
megmentse a minisztériumot, s egyben a rezolúciós ja
vaslatot elfogadtassa a koronával. A párt március 8-ai 
határozata bizalmáról biztosította a kormányt, s tovább
ra is ragaszkodott az 1888:18. tc.-hez fűzött magyarázó 
szöveghez. Vezető hatvanhetes politikusok sora próbál
ta rávenni a királyt arra. hogy fogadja el e formulát, ám 
kísérletük egyértelműen kudarcot vallott. Az uralkodó 
és a kormány viszonya annyira kiéleződött, hogy Fe
renc József Khuen-Héderváry március 25-ei audienciá
ján lemondással fenyegetőzött abban esetben, ha a mi
nisztérium és a mögötte álló Nemzeti Munkapárt nem 
vonja vissza javaslatát. Ezt a miniszterelnök azonnal 
megtette, majd a négy nappal később Bécsben ülésező 
kabinet formálisan is visszavonta a rezolúciós elképze
lést. és bejelentette, hogy vállalja a további kormány
zást. Ugyanakkor azt kérte az uralkodótól, hogy az 
újabb kinevezést olyan leirat kísérje, melyből kitűnik, 
miért mondott le a minisztérium a rezolúciós javaslat
ról, s egyben megerősíti a nemzet újonc-megajánlási jo
gát. E követelésnek Ferenc József eleget tett. s a kor
mányfő kinevezési okmányával együtt a leiratot is nyil
vánosságra hozta. Április I-jén Khuen-Héderváry ismét 
bemutatkozott a parlamentnek, és programbeszédében 
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a rezolúcióhoz való 
ragaszkodás az uralkodó lemondásához és Ferenc Fer- 
dinánd trónra lépéséhez vezetett volna.35 A háromna
pos vita során az ellenzék élesen bírálta a kabinet meg
hátrálását, bizalmatlansági indítványt azonban nem fo
galmazott meg. Végül is. Batthyány Tivadar követelé
sére, az alsóház mégis szavazott a királyi kéziratról, s 
nagy többséggel tudomásul vette a minisztérium ismé
telt kinevezését.36

Az újra kinevezett minisztérium azonban csak két hé
tig maradt hivatalban. Az udvar részéről Ferenc Ferdi- 
nánd köre támadta, miközben az alsóházban a mérsékelt 
függetlenségiek is Khuen-Héderváry ellen fordultak, s 
csatlakoztak a radikális ellenzék obstrukciójához. E po
litikai helyzetben a kormány ismét benyújtotta lemondá
sát, amit az uralkodó egy héttel később elfogadott, s 
egyben a kabinet pénzügyminiszterét, Lukács Lászlót



Jog
nevezte ki miniszterelnökké.57 Az új kormányfő a mi
nisztérium személyi összetételében csak minimális vál
toztatásokat hajtott végre, s a folytonosságot azzal is 
hangsúlyozta, hogy bemutatkozásakor nem hirdetett 
programot. Ennek megfelelően a kinevezést tartalmazó 
legfelsőbb királyi kéziratot az alsóház egyhangúan tudo
másul vette, amihez az is hozzájárult, hogy az ellenzék 
a liberálisnak vélt új miniszterelnöktől a választójogi re
form megvalósítását várta. Politikai gyakorlatában 
azonban Lukács gyökeresen eltért elődjétől; éppen a 
parlamenti többségi elvre hivatkozva bejelentette, hogy 
letöri az obstrukciót s keresztülviszi a véderőjavaslatot. 
Döntésének hátterében az húzódott meg, hogy a Nemze
ti Munkapárton belül felülkerekedett Tisza István irány
vonala. mely ismét a házszabály revíziójával kívánta a 
kormányzati akaratot érvényesíteni. A minisztérium 
szándékát a mérsékelt ellenzék provizórium-javaslata 
sem befolyásolta: pártja egyhangú határozata alapján 
Lukács László elutasította Kossuth Ferenc kezdeménye
zését. azzal is érvelve, hogy a véderőreform semmilyen 
módon nem sérti az alkotmányt. Két nappal később, jú
nius 4-én a nemrég házelnökké választott Tisza István 
az ellenzéki képviselők heves tiltakozása ellenére elfo
gadtatta a véderőjavaslatot. Ily módon a kormány, mi
ként erre a miniszterelnök az obstrukció letörésének 
szándékát bejelentő beszédében utalt, elkerülte a 
Bánffy-. a Széli- és a negyedik Khuen-Héderváry-kabi- 
net sorsát, amelyek az udvar és a tiltakozó ellenzék ket
tős nyomása alatt, parlamenti többségük ellenére, meg
buktak. Egy évvel később azonban a politikailag sikeres 
Lukács László is lemondásra kényszerült, a hivatali idő
szakát végigkísérő panama-ügy miatt. A kormányfő 
ugyanis 1910-ben. még pénzügyminiszterként, 4.5 mil
lió korona hitelt vett fel a jegybanktól a Nemzeti Mun
kapárt választási céljaira, s e lépését Désy Zoltán ellen
zéki képviselő többször is panamának minősítette. Az 
ún. Désy-Lukács-per során a miniszterelnök már a va
lóságbizonyítás elrendelésekor felajánlotta távozását, az 
újonclétszám és a rendkívüli hadikiadások felemelésé
nek. valamint a tartalékosok visszatartásának ígéretével 
azonban még hivatalban maradhatott. Ám amikor a tör
vényszék bebizonyította, hogy Lukács valóban felvett 
hitelt választási célokra, s ítéletének indoklásában e cse
lekményt panamának minősítette, a minisztérium azon
nal benyújtotta lemondását.38

A kabinet távozása után az uralkodó Tisza Istvánt 
nevezte ki miniszterelnökké, aki nemcsak a korona és a 
parlamenti többség, hanem a vármegyei törvényható
ságok bizalmát is élvezte.39 Negyedszázad óta nem volt 
kormányfő, aki ilyen szilárd háttérrel rendelkezett, a 
kettős függés fennmaradása azonban az ő mozgásterét 
is korlátozta. Ez az első világháború kitörése előtt vált 
nyilvánvalóvá, amikor Tisza, álláspontját feladva, bele
egyezett a Szerbia elleni azonnali katonai akcióba. Fel
fogását ugyanis sem az országgyűlés, sem a korona 
nem osztotta, s így csak a lemondás vagy a háború el
fogadása között választhatott. Mivel tiltakozása a poli
tikai eseményeket nem befolyásolta volna, hivatalban 
maradt, s kormányzásának további időszakában határo

zottan vállalta döntésének súlyos politikai következ
ményeit.40

A korona meghatározó szerepe Tisza István kabinet
jének eltávolításakor is egyértelműen érvényesült. 1917 
elején az új uralkodó. IV. Károly a miniszterelnök tudo
mására hozta, hogy nem kíván vele együttműködni, ám 
ekkor még nem fogadta el lemondását. A király ugyan
is arra törekedett, hogy az alsóházban először egy Ti- 
sza-ellenes egységfrontot hozzon létre, s talán azért állt 
el ettől a tervétől, hogy március elején József főherce
get nevezze ki kormányfővé. A politikai erőviszonyok 
átrendezése céljából először Andrássyt kereste meg, 
hogy mozdítsa elő az udvar számára is kényelmetlenné 
vált miniszterelnök leváltását, majd számos ismert po
litikust fogadott. Következő lépésként az uralkodó le
iratban szólította fel Tisza Istvánt, hogy szilárd parla
menti többsége birtokában terjesszen elő javaslatot 
népjóléti intézkedések megtételére és a választójog ki- 
terjesztésére. A kormányfő ellenjegyezte a kéziratot, a 
királyi aktust azonban úgy értelmezte, hogy az csak a 
hatályos 1913:14. te. kisebb kiegészítését igényli. Köz
ben a parlamenti ellenzéki politikusok a minisztérium 
eltávolítását és egy koalíciós (koncentrációs) kormány 
létrehozását kezdeményezték, amely alapvető program
jának a választójog kiterjesztését tekinti. E cél elérése 
érdekében az Andrássy által vezetett konzervatív libe
rálisok nem zárkóztak el a szociáldemokratákkal való 
együttműködéstől sem. ugyanakkor elutasították, hogy 
Tisza kabinetjét alkotmánypárti politikusok bevonásá
val alakítsák át koncentrációs kormánnyá. Ilyen körül
mények között az uralkodó hivatalosan is megvonta a 
bizalmat az akaratával szembeszegülő kormányfőtől, 
aki így 1917 májusában, szilárd parlamenti többsége el
lenére, távozni kényszerült.41

Tisza István megbuktatásakor ismét felmerült az a 
kérdés, hogy az országgyűlés miként viszonyul egy ki
sebbségi. netán imparlamentáris szakértői kormányhoz.
A többséget alkotó Nemzeti Munkapárt várakozó állás
pontra helyezkedett, jelezve, hogy feltételei teljesítése 
esetén nem akadályozza meg egy kisebbségi miniszté
rium működését. Az ortodox hatvanhetesek magatartá
sa gyökeresen különbözött a függetlenségiek 1905-ben. 
majd 1910-ben képviselt álláspontjától, amihez hagyo
mányos koronahűségük mellett az is hozzájárult, hogy 
a világháború miatt meghosszabbított mandátumú par
lament ..túlélte” magát, s a szövetkezett ellenzék az al
sóházban érzékelhetően növelte befolyását. Mindazon
által az uralkodó kényesnek találta a politikai helyzetet, 
s nem József főherceget, illetőleg a Nemzeti Munkapárt 
által gyűlölt Andrássyt, hanem a szintén alkotmánypár
ti Esterházy Móricot nevezte ki miniszterelnökké. Az új 
kormányfő, igazodva pártja és a nemrég létrejött vá
lasztójogi blokk elvárásához, elvetette a parlamenti 
többséggel való tárgyalást, s kisebbségi minisztériumot 
alakított, amihez az ortodox hatvanhetesek is hozzájá
rultak. Kormányalakítási tanácskozásait legfőbb támo
gatója, Andrássy Gyula palotájában fejezte be, ahol a 
program alapvető pontjai mellett jórészt a tárcák elosz
tásáról is megállapodtak. Országgyűlési bemutatkozá-
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sakor Esterházy a választójogi reform elfogadását és 
hat hónapra szóló indemnitás megszavazását kérte, ki
fejezve reményét, hogy a többség nem akadályozza 
meg a jogkiterjesztést, s így a kabinet nem kényszerül a 
parlament feloszlatására. Előzetes álláspontjának meg
felelően a Nemzeti Munkapárt nem terjesztett be bizal
matlansági indítványt, az indemnitást azonban csak 
négy hónapra adta meg. Emellett a többség a miniszté
rium formális támogatásától is mentesült, mivel a ház
elnök kizárta a programról való határozathozatalt, sőt 
még a királyi kézirat tudomásulvételéről sem engedett 
szavazást.42

A kedvezőnek tűnő körülmények ellenére Esterházy 
kormányelnöki tevékenysége mindössze két hónapig 
tartott. Lemondásakor egészségügyi okokra hivatko
zott. távozását azonban feltehetően az idézte elő. hogy 
túlságosan szoros kapcsolatot alakított ki a választójogi 
blokkal, s ugyanakkor kevéssé kereste a többséggel va
ló megegyezést. Utódául az uralkodó a pártok feletti, 
„semleges" politikusnak tekintett, s a német szövetsé
ges bizalmát is élvező Wekerle Sándort nevezte ki. is
mét mellőzve a Tisza Istvánnal nyíltan szembefordult 
Andrássyt. A korona döntését, amelyet a házfeloszlatás 
elkerülésének szándéka is motivált, a különféle politi
kai erők is pozitívan értékelték, beleértve a Nemzeti 
Munkapártot is. Parlamenti bemutatkozásakor az új 
kormányfő még egyértelműen vállalta elődje program
ját. s a kabinetben sem hajtott végre személyi változta
tásokat. A folytonosságot oly módon is hangsúlyozni 
kívánta, hogy az országgyűlési többség ellenállása ese
tén nem zárta ki az alsóház feloszlatását. Rövidesen 
azonban kiderült, hogy Wekerle szisztematikusan távo
lodik a választójogi blokktól, s közeledik a Nemzeti 
Munkapárthoz, vagy legalábbis kerülni kívánja a több
séggel való konfrontációt. Mindenesetre a kormányfő- 
váltás nyilvánvalóan erősítette Tisza pozícióját, aki már 
a minisztérium programjának vitájakor azt tanácsolta, 
hogy a kabinet „kapcsolja ki" a választójogi reformot, 
hiszen a kisebbségi kormány támogatása nem érvénye
sülhet feltételek nélkül.42

A dualizmus utolsó tényleges miniszterelnökének 
alig több mint egyéves hivatali ideje alatt sűrített for
mában megismétlődtek azok a kormányzati, politikai 
válságok, amelyek az elmúlt fél évszázadot jellemez
ték. Bár bemutatkozását követően Wekerle valamennyi 
parlamenti erő bizalmát elnyerte, mégis kísérletet tett 
arra, hogy utólagosan kormánypártot hozzon létre. 
1917 őszén megkezdett tárgyalásai részben a Nemzeti 
Munkapárt megosztására, részben pedig annak felméré
sére irányult, hogy mely politikai erők adnák fel önál
lóságukat egy új kormánypárt megteremtése érdekében. 
1910 teléhez hasonlóan a minisztérium kívánt pártot al
kotni magának, ám a potenciális támogató erők akkori 
homogenitása teljesen hiányzott. A Károlyi Mihály ál
tal vezetett demokrata függetlenségiek kezdettől fogva 
hallani sem akartak e kezdeményezésről, az újabb négy 
hónapra szóló indemnitási törvényjavaslat vitája során 
pedig a Nemzeti Munkapárt demonstrálta egységét, je
lezve. hogy egyetlen áramlata sem kíván csatlakozni a

kormányfői párthoz. E kedvezőtlen előjelek ellenére 
1917-1918 fordulóján Wekerle sorozatos tárgyalásokat 
folytatott az új politikai erő létrehozása érdekében. El
sősorban Andrássy Alkotmánypártjára számított, de fo
lyamatosan tanácskozott Vázsonyival. a mérsékelt füg
getlenségi Apponyival. a párton kívüli hatvanhetes 
Szterényivel és a néppárti Rakovszky Istvánnal is. Ter
ve az volt, hogy olyan vezető személyiségeket gyűjtsön 
maga köré, akik egyetértenek programjával, s nem ra
gaszkodnak szigorúan pártjuk álláspontjához. E körből 
kívánta új minisztereit kiválasztani, vagyis olyan kabi
net létrehozására törekedett, amely nem függ a hagyo
mányos pártoktól. Még a tárgyalások folyamán ismer
tette az uralkodóval új kormánya programját, majd 
1918. január 24-én bejelentette minisztériumának le
mondását. Másnap megalakult az új Wekerle-kabinet, 
amelyben a demokrata függetlenségiek már nem vettek 
részt; a miniszterelnök ugyanis, előbb említett koncep
ciójának megfelelően, a tárcavállalást a létrejövő egy
séges kormánypártba való belépéshez kötötte. Az új 
összetételű koalícióban az Alkotmánypárt pozíciója je
lentősen megerősödött, s a mérsékelt függetlenségiek is 
kulcstárcákhoz jutottak. Ily módon Wekerle elérte 
egyik célját, a Károlyi-pártnak a kabinetből történő ki
szorítását, s ezáltal a kormány és a választójogi blokk 
közötti kapcsolatok felszámolását. Újabb parlamenti 
bemutatkozó beszédével másik alapvető elképzelését, a 
Nemzeti Munkapárt megosztását vagy megnyerését kí
vánta megvalósítani, felszólítva a politikai erőket, hogy 
csatlakozzanak a létrejövő egységpárthoz. Felhívását 
azonban Tisza István visszautasította, arra hivatkozva, 
hogy a kormány választójogi reformterve alapvető 
nemzeti létérdekeket veszélyeztet. Wekerle kísérlete 
mégsem bizonyult teljesen sikertelennek, mivel húszán 
kiléptek a Nemzeti Munkapártból, s csatlakoztak az 
egyesült keresztény párthoz, illetőleg az új politikai tö
mörülés gerincét alkotó 48-as Alkotmánypárthoz. Ez 
utóbbi alakzat, amely az Alkotmánypárt átalakításával 
jött létre, magába olvasztotta a mérsékelt függetlenségi
eket. az egységesülő keresztény pártot és a demokratá
kat, ám e lépés nem jelentette a korábbi keretek felszá
molását. Valamennyi csatlakozó párt megtartotta ha
gyományos szervezeti hálózatát, jelezve, hogy valójá
ban csak sajátos parlamenten belüli szövetség jött létre. 
Ugyanakkor a Nemzeti Munkapárt, kisebb veszteségek 
árán, megőrizte alsóházi többségét, s így az új politikai 
tömörülés megteremtése az országgyűlésben sem iga
zán erősítette a kabinet pozícióját.44

Megfelelő parlamenti többség híján az átalakított 
Wekerle-kormány sorsa elsődlegesen az uralkodó bi
zalmától függött. Közben a kabineten belül polarizálód
tak a választójogi reformmal kapcsolatos álláspontok; a 
miniszterek egy része hajlott a munkapárti követelések 
elfogadására, míg mások ragaszkodtak az 1917 decem
berében elfogadott eredeti tervezethez, vállalva a le
mondás kockázatát is. Mivel az uralkodó 1918. április 
elején további egyeztetéseket sürgetett, a kormány ülé
sén megállapodás született azokról az engedményekről, 
amelyeket a parlamenti többségnek felajánlottak. A mi



nisztérium és a Nemzeti Munkapárt közötti tárgyalás 
azonban Tisza István elutasító magatartása miatt kudar
cot vallott, s ennek hatására átmenetileg a jogkiterjesz
tés és a házfeloszlatás hívei kerekedtek felül. Április 
közepén viszont nyilvánvalóvá vált, hogy az uralkodó, 
álláspontját megváltoztatva, a választások elkerülését 
fontosabbnak tartotta az eredeti reform megvalósításá
nál. Döntésére jelentős befolyást gyakoroltak azok az 
alkotmánypárti politikusok, akik szembefordultak 
Andrássyval. és a munkapárti követelések elfogadását 
szorgalmazták. Ilyen körülmények között Wekerle az 
alapkérdésekben kiegyezett Tisza Istvánnal, ám nem 
kívánta kabinetjének elkötelezett reformpárti tagjait el
távolítani. A kiváló taktikusként ismert miniszterelnök 
az ellentmondást oly módon hidalta át. hogy az új kö
zös külügyminiszter kinevezésének alkotmányellenes
ségére hivatkozva, miniszterei teljes egyetértésével, 
benyújtotta lemondását. Wekerle az alkotmány sérel
mét abban találta meg, hogy a kinevezést nem ellenje
gyezhette. noha ilyen jogosítvánnyal a magyar kor
mányfő a közös miniszterek esetében nem ren
delkezett.45

A kormány lemondásához vezető fejlemények egy
értelműen bizonyították, hogy a parlamentáris kor
mányzati rendszer megteremtése előtt a többség leg
erősebb fegyvere a kabinet törvényjavaslatainak eluta
sítása. amennyiben az uralkodó nem kíván élni házfel- 
oszlatási jogával. A Nemzeti Munkapárt, a kifárasztás 
és a megosztás taktikáját alkalmazva, élt is ezzel az 
eszközzel, amelyet azonban csak azért alkalmazhatott 
hatékonyan, mert a király, külpolitikai pozíciójának 
megrendülése miatt, már nem vállalta az új választá
sokat.46 Látva a társadalmi feszültségeket, a Nemzeti 
Munkapárt nem hatalmának visszaszerzésére, hanem 
koncentrációs (koalíciós) minisztérium létrehozására 
törekedett, ám a 48-as Alkotmánypárt. értekezletének 
többségi határozata alapján, csak olyan kabinetet kí
vánt támogatni, amely a választójogi reform terén nem 
tesz újabb engedményeket. Presztízs okokból a korona 
sem akarta Tiszát ismét kormányra hívni, s ezért 
Szterényi Józsefet bízta meg az új minisztérium mega
lakításával 47

Magyarország 
miniszterelnökei 

a dualizmus 
időszakában

1867. február 20 .- 
1871. november 14.: 

Andrássy Gyula, gróf 
I Benczúr Gyula festménye)

Jog
A kijelölt miniszterelnök, elfogadva a Vázsonyi által 

készített törvényjavaslat alapelveit, mindenekelőtt a 
Nemzeti Munkapárttal való kompromisszumra töreke
dett. ugyanakkor minél szélesebb körű megegyezést kí
vánt elérni. Ennek érdekében nemcsak a parlamenti po
litikai erőkkel, hanem a szociáldemokratákkal is tár
gyalt. tanácskozásai végén azonban arra a következte
tésre jutott. hogy a választójogi reform kérdésében átfo
gó pártközi megállapodás nem jöhet létre. Megbízatását 
ezért is átmenetinek tekintette; úgy tervezte, hogy kabi
netje a törvényjavaslat elfogadását szeptemberre ha
lasztja, s ha e hónap végéig sem születik döntés, az 
uralkodó feloszlatja az országgyűlést és új választáso
kat ír ki. Szterényi koncepcióját az alkotmánypárti füg
getlenségiek támogatták és a szociáldemokraták is 
megértőén fogadták, az utóbbiak azonban írásos garan
ciát kértek az uralkodótól az őszi házfeloszlatásra. Ezt 
a kijelölt kormányfő a korona helyett természetesen 
nem ígérhette meg, s ezért végül is mind a Károlyi-párt. 
mind az MSZDP elutasította elképzeléseit. A 48-as Al
kotmánypárt engedményekre hajló tagjai sem sorakoz
tak fel Szterényi mögött, mivel Tiszáékhoz hasonlóan 
Wekerlében látták a kompromisszum biztosítékát. Mi
vel a kormánypárton belüli erőviszonyok a megegyezés 
hívei javára tolódtak el, a Nemzeti Munkapárt pedig el
vetette a törvényjavaslat további tárgyalásának elha
lasztását, Szterényi visszaadta megbízatását, s Wekerle 
újabb kinevezését ajánlotta az uralkodónak.48

Szterényi és más vezető politikusok javaslatai alap
ján a király május 2-án ismét Wekerlét bízta meg a mi
nisztérium megalakításával. Döntését a megegyezésre 
hajlandó kormánypárti képviselők mellett a parlament 
munkapárti többsége is támogatta, s e két csoport rövi
desen megállapodott a választójogi reform valamennyi 
lényeges kérdésében. A paktumot a 48-as Alkotmány
párt értekezlete, heves vita után. minimális többséggel 
elfogadta, utat nyitva a kormány megalakulása és or
szággyűlési bemutatkozása előtt. Az alsóház ülésén, sa
játos módon, az ellenzék nevében Tisza István támogat
ta a minisztérium programját, miközben a 48-as Alkot
mánypárt meghatározó politikusai és a Károlyi-párt el
utasították azt. Ily módon paradox politikai és alkot-

1871. november 14.- IB72. december 5. -
1872. december 5.: 1874. március 21.:

Lónyay Menyhért, gróf IBenczúr Szlávy József
Gyula festményének részlete)
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Jós
mányjogi helyzet alakult ki; negyedik alkalommal is ki
sebbségi kabinet jött létre, ám ezúttal a minisztérium 
jórészt a parlamenti többség politikai irányvonalát kö
vette, és annak bizalmát élvezte. Ezért csak elvi jelen
tősége volt a királyi leirat azon fordulatának, amely táv
latilag felhatalmazást adott az alsóház feloszlatására, 
amennyiben a választójogi reformot nem fogadják el. A 
paktum nyomán a parlamenti többség politikailag is 
olyan túlsúlyos pozícióba került, hogy a megegyezés 
ellenfelei, éppen a tiszta viszonyok kialakítása érdeké
ben. munkapárti minisztérium létrehozását indítvá
nyozták. e megoldást azonban az előbb említett okok 
miatt az uralkodó és Tisza István egyaránt elvetette.49

A Nemzeti Munkapárttól függő utolsó Wekerle- 
kabinetet. amely 1918 nyarán elfogadtatta a paktumon 
nyugvó 1918:17. tc.-et, a Monarchia katonai és politi
kai összeomlása kényszerítette, miután IV. Károly fö
derációs manifesztuma nyomán felmondta a dualiz
must. és a két ország kapcsolatát a perszonálunióra kor
látozta. Az osztrák és a magyar forradalom árnyékában 
az uralkodó Károlyi Mihályt két, Hadik Jánost pedig 
egy alkalommal nevezte ki miniszterelnökké. Az őszi
rózsás forradalom után Károlyi kérte a királyt, hogy 
mentse fel esküje alól. amit IV. Károly meg is tett. E lé
pésével megszűnt a korona és a minisztérium közötti al
kotmányos kapcsolat, s egyben lezárult egy viszonylag 
hosszú történelmi időszak. 1918. november 16-án. a 
Népköztársaság kikiáltásának napján, az 1910-ben 
megválasztott alsóház és a főrendi ház is beszüntette te
vékenységét.

3.
Az egyes kormányok megalakulásának és távozásá

nak rövid, kronologikus áttekintése egyértelműen jelzi, 
hogy a dualizmus időszakában az uralkodó, az ország- 
gyűlés és a minisztérium kapcsolatrendszerében olyan 
szokásjogi intézmények jöttek létre, melyek a parla
mentáris kormányzati rendszer kifejlődésének folyama
tát jelzik.50 E módosulások mértéke azonban nem érte 
el azt a szintet, hogy kormányforma-váltásról beszél
hessünk. Még azt sem állíthatjuk, hogy egyenes vona
lú. egyirányú fejlődés zajlott le; a változások sajátos

1874. március 21. -  1875. március 2. -  október 20.:
1875. március 2.: Wencklteim Béla. báró

' Bittó István
t Barabás Miklós festménye. 1875)

hullámzást mutatnak, s a korszak utolsó éveiben a be
rendezkedés inkább távolodott, mint közeledett a parla
mentarizmus tiszta modelljéhez.

A legfontosabb, sui generis szokásjogi intézmény a 
minisztérium országgyűlési bemutatkozása volt. amely 
a beterjesztett kormányprogram vitájával kapcsolódott 
össze. Sem az 1848:3. te., sem a házszabályról szóló 
törvény nem kötelezte a kabinetet bemutatkozásra, s ar
ra sem. hogy elképzeléseit ismertesse a két házzal. 
Andrássy Gyula, a dualizmus első kormányfője ezt 
mégis megtette, s ahogy az időben előrehaladunk, álta
lában egyre részletesebb és hosszabb program vitákkal 
találkozhatunk. E parlamenti gyakorlat azért különös 
jelentőségű a kormányzati rendszer szempontjából, 
mert a bemutatkozásból és a program feletti vitából fej
lődhetett ki a bizalmatlansági indítvány, illetőleg a bi
zalmi szavazás intézménye. Amíg az uralkodó a több
ségi párt támogatását élvező politikust nevezett ki mi
niszterelnökké, a kormányprogram tárgyalása előtt a 
kabinet hallgatólagosan, a kinevező királyi leirat szava
zás nélkül történő tudomásulvételével elnyerte az or
szággyűlés bizalmát. Politikai szempontból többnyire 
formális döntés is született, hiszen az uralkodó párt ér
tekezlete (mely lényegében az alsóházi frakció tagjait 
fogta össze) előzetesen megvitatta az új minisztérium 
elképzeléseit, s mind a kabinet személyi összetételéről, 
mind annak programjáról szavazott. Változás e téren a 
századforduló után következett be; az ellenzék először 
1903-ban, Tisza István kormányának bemutatkozása
kor követelte, hogy az alsóház szavazhasson a királyi 
kézirat tudomásul vételéről,51 majd 1905-ben. amikor a 
korona imparlamentáris minisztériumot nevezett ki. az 
országgyűlés mindkét háza kinyilvánította bizalmatlan
ságát. Formálisan most sem történt bizalmi szavazás, 
hiszen azt a minisztériumnak kellett volna kérnie, ha
nem a királyi leirat tudomásul vétele egyidejűleg a bi
zalmatlansági indítványt is magába foglalta. A parla
ment határozata ugyan sem tételes, sem szokásjogi ér
telemben nem kötelezte a kabinetet. Fejérváry Géza 
mégis azonnal lemondott. A szabályozás hiányát 
ugyanakkor világosan bizonyítja, hogy az uralkodó 
nem fogadta el a kormányfő távozási szándékát, s ezt

1875. október 20. -  1890. március 15. -
1890. március 15.: 1892. november 19.:

Tiszt Kálmán Szupárv Gyula gróf
___________________________ (fotó.1890 körül)
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követően, csaknem háromnegyed évig. az alsóházat 
sem oszlatta fel. csupán több alkalommal elnapolta ülé
sét. A feloszlatás és annak nyomán új választások köve
telése csak öt év múlva jelent meg. amikor az ország- 
gyűlés bizalmatlanságot szavazott a szintén imparla- 
mentáris Khuen-Héderváry-kormánynak. Bár a minisz
terelnök. mint erre előbb már utaltunk, egyetértett e fel
vetéssel. a korona meghatározó szerepére hivatkozva, 
egy korábbi keltezésű királyi kézirat alapján, először az 
elnapolás mellett döntött. Az uralkodót, illetőleg kor
mányát természetesen feloszlatási kötelezettség sem 
terhelte. Khuen-Héderváry álláspontját azonban az mu
tatja. hogy Fejérváry Gézához (és Tisza Istvánhoz) ha
sonlóan alapvető, bár nem kizárólagos jelentőséget tu
lajdonított a többségi elv érvényesülésének/2

Mindazonáltal a többségi elv intézményesítése még 
szokásjogi úton sem valósult meg. 1912-ben, Khuen- 
Héderváry kormányának ismételt kinevezését követő
en. a radikális függetlenségi Batthyány Tivadar még 
kikényszerítette, hogy az alsóház szavazzon a királyi 
kézirat tudomásul vételéről, s hasonlóan járt az ország- 
gyűlés néhány héttel később, Lukács László minisztéri
umának bemutatkozásakor is. 1917-ben. az Esterházy- 
kabinet programjának vitája után azonban a levezető el
nök egyértelműen kizárta a voksolást, mentesítve a 
munkapárti többséget attól, hogy formálisan is elfogad
ja a kisebbségi kormányt. Wekerle Sándor bemutatko
zása során már fel sem merült az a kérdés, hogy az or
szággyűlés állást foglaljon a királyi kéziratról, ami vilá
gosan bizonyítja, hogy nemcsak a bizalmatlansági in
dítvány, hanem még a tudomásul vétel intézménye sem 
szilárdult meg. A parlamentáris kormányzati rendszer 
csíráinak fokozatos elhalásához egyébként a háborús 
körülmények is hozzájárultak, amelyekre hivatkozva az 
uralkodó végül is nem oszlatta fel a kisebbségi kor
mány működését akadályozó alsóházat.

A bizalmatlanság kérdésének felmerülése átmeneti
leg az országgyűlés eljárásának módját is megváltoz
tatta. A dualizmus első évtizedeiben az alsóház először 
tudomásul vette a kinevezést tartalmazó királyi kézira
tot, döntött annak a főrendi házhoz történő átküldésé
ről, s csak azt követően hallgatta meg a miniszterelnök

programbeszédét. Ez az eljárás lényegében kizárta, 
hogy a vita során bizalmatlansági indítványt terjessze
nek elő, hiszen az alsóház a kéziratot már elfogadta. 
1905-ben viszont a kormányfői program ismertetés 
megelőzte a kézirat „elintézését" és átküldését, s éppen 
ez tette lehetővé, hogy a tudomásulvétel mellett az al
sóház, mint korábban már említettük. Kossuth Ferenc 
indítványára kinyilvánítsa bizalmatlanságát. 1910. ja
nuár 24-én, a Kluien-Héderváry-minisztérium bemu
tatkozásakor először e két szokásjogi megoldásról vi
tatkoztak; a kabinet támogatói a hagyományos eljárás
hoz ragaszkodtak, a radikális függetlenségiek viszont 
az öt évvel korábbi ügymenetet nevezték tradíciónak. 
Ez utóbbiak álláspontjuk mellett azzal is érveltek, 
hogy az alsóház feladatai közé tartozik a királyi kézirat 
alkotmányossági kellékeinek vizsgálata, beleértve a 
miniszteri ellenjegyzés szabályszerűségét is.53 Végül a 
konfliktust a miniszterelnök oldotta fel, az átküldés és 
a tudomásulvétel előtt felolvasva kormánya program
ját. E lépés aztán lehetőséget biztosított arra. hogy az 
alsóház, mint korábban már többször említettük, a ki
rályi kézirat tudomásul vétele mellett kinyilvánítsa 
bizalmatlanságát.54

Szokásjogi úton történtek kísérletek a hivatalban le
vő minisztérium parlamenti eltávolítására is. Kiinduló
pontot ehhez a budget-jog képezett, amely két alkalom
mal is meghatározó szerepet játszott a kormány bukásá
ban. Mint erre korábban már utaltunk, először Bánffy 
Dezső, majd Széli Kálmán kényszerült arra. hogy le
mondjon miniszterelnöki tisztségéről, mert nem rendel
kezett elfogadott költségvetéssel. Más kérdés, hogy 
közvetlenül mindkét kabinet a korona bizalmának el
vesztése miatt távozott. Az uralkodó Bánffyt az obst- 
rukció erőszakos letörésének kísérlete miatt, az ellen
zék követelésére mentette fel tisztségéből, Széli Kál
mánt viszont éppen azért, mert nem lépett fel elég hatá
rozottan egy ugyanilyen politikai akcióval szemben, 
amelynek felszámolását pártja is szorgalmazta. Más 
esetekben azonban a bekövetkezett exlex állapot nem 
vezetett a minisztérium bukásához, s így a budget-jog 
végül is gyengébb eszköznek bizonyult a parlament ke
zében, mint ezt eredetileg feltételezték.

1892. november 19. -1895. január 15.
/ 1906. április 8. -  1910. január 17. /  1895. január 15.- 1899. február 26.:
1917. augusztus 23. -1918. október 31.: Bánffy Dezső, báró

Wekerle Sándor
I Benczúr Gyula festménye)_________________________________

1899. február 26. -1903. június 27.: 
Széli Kálmán 

(fotó. 1900 körül)

1903. június 27. -  november 3. /  
1910. január 17. -  1912. április 22.: 

Khuen-Héderváry Károly, gróf 
_______(fotó, 1903 körül)_______
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Szokásjogi alapon természetesen nemcsak a költség- 
vetési törvényjavaslat elutasítása, illetőleg az elfogadás 
megakadályozása jelenthette a kormány országgyűlési 
kudarcát, hanem bármely indítványának elvetése, vagy 
interpellációra adott válaszának leszavazása is. Mégis, 
miként ez a kronologikus áttekintésből egyértelműen 
kitűnik, csupán egyetlen alkalommal. 1903-ban fordult 
elő. hogy egy ilyen döntést nemcsak az ellenzék, hanem 
a kormányfő is a bizalom megvonásának tekintett, s le
mondott tisztségéről.''' Ugyanakkor hasonló helyzettel 
1918-ban is találkozhatunk, amikor a kisebbségi 
Wekerle-kormány bejelentette távozását, látva, hogy a 
parlamenti többség nyilvánvalóan elutasítja a benyúj
tott választójogi törvényjavaslatot, az uralkodó pedig 
elzárkózott az alsóház feloszlatásától. Mindez azt bizo
nyítja. hogy a bemutatkozó minisztériumok sokkal erő
teljesebben szembesültek a bizalmi kérdéssel, mint a 
hivatalban levő kabinetek.

A dualizmus évtizedeiben természetesen a korona 
magatartása is erőteljesen befolyásolta a kormányzati 
rendszer jellegét. E téren az alapvető kérdés az volt. 
hogy a király miként gyakorolja az 1848:3. tc.-ben szá
mára biztosított prerogatívákat. A miniszterelnök és a 
miniszterek kinevezésének joga ugyanis nemcsak az al
kotmányos, hanem a parlamentáris monarchia eredeti 
modelljében is az uralkodót illeti meg; ez utóbbiban 
azonban a kormány csak akkor maradhat hivatalban, ha 
az országgyűlés többségének bizalmát is elnyeri. Parla
mentáris rendszerekben ezért a kinevezési jog gyakor
lása elsődlegesen nem a korona személyes szimpátiáin 
vagy politikai céljain, hanem a kormányzati stabilitás 
követelményén alapul. Az uralkodó, esetenként hosszas 
konzultációk nyomán, többnyire olyan politikust kér fel 
kormányalakításra, akiről feltételezi, hogy a többség bi
zalmát élvező kabinetet tud létrehozni.

Kronologikus áttekintésünkből kiderül, hogy Ferenc 
József mind a Deák-párt. mind a Szabadelvű Párt parla
menti túlsúlyának időszakában a többség bizalmát élve
ző politikust nevezett ki miniszterelnökké. Döntéseiben 
eleinte főként a közélet első számú vezetőire támaszko
dott; Lónyaynak Andrássy. Szlávynak és Bittónak pe
dig Deák Ferenc javaslatára adott kormányalakítási

megbízást. Később is messzemenően figyelembe vette 
a legbefolyásosabb politikusok véleményét, illetőleg a 
közhangulatot, s ennek nyomán akár személyes ellen
szenvét is félretette, amit Wekerle Sándor többszöri ki
nevezése egyértelműen bizonyít. Határozottan, sőt me
reven ragaszkodott viszont a kiegyezés során létrejött 
berendezkedéshez; Tisza Kálmán, mint erre korábban 
már utaltunk, csak azután válhatott kormányzati szerep
lővé. hogy lényegében feladta közjogi ellenzéki prog
ramját, a századfordulót követően pedig az imparla- 
mentáris minisztériumok kinevezését a dualizmus kere
teinek feszegetése váltotta ki. Ferenc József legfőbb 
hadúri jogának sérthetetlenségét éppúgy többre értékel
te a parlamenti erőviszonyoknál, mint a közös bank 
fennmaradását; ezen intézmények védelmében akár a 
legélesebb konfliktusokat is vállalta. Felfogását saját 
maga úgy értelmezte, hogy nem alkotmányos uralkodó, 
hanem olyan császár (és király), aki megtartja az általa 
szentesített törvényeket.36 Értékhierarchiájában tehát a 
parlamentáris kormányzás legfontosabb mozzanata, a 
többségi elv egyértelműen alárendelődött a kettős Mo
narchia összbirodalmi érdekeinek, illetőleg az alkotmá
nyos átalakulás után is fennmaradt felségjogok megőr
zésének.

Az uralkodónak a parlamenti többséggel szembeni 
fölénye azonban igazán a bizalom megvonása során ér
vényesült. Kezdetben Ferenc József csak akkor vált 
meg miniszterelnökeitől, amikor azok saját pártjuk tá
mogatását elveszítették, az 1880-as évek végétől azon
ban e téren magatartásában gyökeres fordulat követke
zett be. Először Tisza Kálmán kényszerült arra, hogy a 
korona bizalmának elvesztése miatt távozzon, noha a 
parlamentben szilárd többséggel rendelkezett. Hasonló 
sors várt Szapáry Gyulára, majd Wekerle Sándorra is; 
utóbbi nagy győzelmébe, az egyházpolitikai reformok 
megvalósításába bukott bele. Bár ellenzéki követelésre, 
de az uralkodó döntése nyomán mondott le Bánffy De
zső is, az 1906-ban hatalomra került koalíciót pedig az 
önálló jegybank felállítása körüli viták keretében a ki
rály szisztematikusan őrölte fel. Ferenc József kénysze
rítene távozásra a szilárd többséggel rendelkező 
Khuen-Héderváry-kabinetet is, amikor nyilvánvalóvá

1903. november 3. -  1905. június 
18. /1913. június 10. -  1917. júni
us 15.: Tiszu István gróf (Benczúr 

Gyula festményének részlete)

1912. április 22. -
1913. június 10.: 
Lukács Liíszló

1917. június 15. -  augusztus 23.: 
Esterházy Móric, gróf

1905. június 18, -  1906. április 8.: 
Fejénáry Géza. báró 
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történeti szemle

vált, hogy a legfőbb hadúri jog kismérvű korlátozásával 
próbálja elfogadtatni a véderőtörvényt. Az udvar nyo
mása alól még a kor emblematikus politikusa, Tisza Ist
ván sem vonhatta ki magát; először arra kényszerült, 
hogy a háború kérdésében meghajoljon az uralkodó 
akarata előtt, majd az új király. IV. károly késztette tá
vozásra az átfogó választójogi reform elől elzárkózó 
kormányfőt. Ugyanakkor a korona egyik esetben sem a 
jog eszközét alkalmazta, hanem politikai úton. informá
lisan jelezte a bizalom megvonását. Ily módon nem az 
uralkodó mentette fel miniszterelnökeit, hanem meg
rendült helyzetük miatt ők ajánlották fel lemondásukat, 
s egyben ellenjegyezték a távozásukról szóló királyi 
kéziratot. Nem gyakorolta a király ez esetekben házfel- 
oszlatási jogát sem. amely elvileg szintén alkalmas esz
köz volt a többség bizalmát élvező minisztérium 
elmozdítására.57

A korona bizalmának megvonását is részben az ural
kodói prerogatívák védelme motiválta. Tisza Kálmán
nak azért kellett távoznia, mert nem tudta változtatás 
nélkül elfogadtatni a véderőtörvényt, s a legfőbb hadúri 
jog körüli vitákba bukott bele Khuen-Héderváry mun
kapárti kabinetje is. Bonyolultabb esetnek tűnik 
Wekerle Sándor egyházpolitikai reformminisztériumá
nak menesztése; e lépés hátterében vélhetően az húzó
dott meg. hogy Ferenc József belátta a változások elke
rülhetetlenségét, ám a dinasztia és a klérus számára je
lezni kívánta, hogy azokkal nem ért egyet. Emellett 
döntését a személyes ellenszenv is motiválta (melyen 
aztán később, 1906-ban felülemelkedett), csakúgy, 
mint IV. Károlyét. aki még a választójogi reformot kö
vetelő leirata előtt közölte a kormányfővel, hogy nem 
tud vele együttműködni.

A korona meghatározó szerepének fennmaradását te
hát jórészt a dualista államszerkezet, a birodalmi érde
kek elsődlegessége magyarázza.58 A többségi elv érvé
nyesítésének kudarcához azonban az is hozzájárult, 
hogy a parlamentáris kormányforma bevezetésének tár
sadalmi-politikai feltételei jórészt még a századfordulót 
követően is hiányoztak. E két tényező egyébként szoro
san kapcsolódott egymáshoz, hiszen az 1890-es évekig 
a pártképződést szinte kizárólagosan az Ausztriához 
való viszony kérdése szabta meg. A közjogi ellenzék, 
miként ezt a történelmi példák világosan mutatják, sa
ját programja alapján nem juthatott hatalomra, s éppen 
azért küzdött a többségi elv érvényesítéséért, hogy a 
dualizmus kereteit tágító elképzeléseit megvalósíthas
sa. Ilyen körülmények között a parlamentáris kormány
zati rendszer egyik alapvető sajátossága, a politikai vál
tógazdaság nem jöhetett létre, s ennek hiányát nem he-

Jegyzetek------------------------------------------------------
1 Az 1867:10. tc.-nek a kiegyezés folyamatában játszott szerepéről 

részletesebben lásd: Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompoliti
ka a dualizmus rendszerében (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976, 
29-34. p.; a továbbiakban: Sarlós, 1976). Sarlós álláspontja sze
rint e jogszabály közjogilag abszurd helyzetet is teremthet: „A 
törvény ugyanis egyrészt azt deklarálja, hogy az évi költségvetés 
elfogadása nélkül adót kivetni és behajtani nem lehet, másrészt -  
és ez itt az ellentmondás -  feljogosítja a királyt és a kormányt.

lyettesíthette az a tény, hogy a kormánypárton belül 
időről-időre eltérő áramlatok jutottak túlsúlyra. Nem 
válhattak kormányzati szereplővé az új osztály-, illető
leg ideológiai jellegű pártok sem. hiszen a szűk. a la
kosság mindössze 5,5-7%-ára kiterjedő cenzusos vá
lasztójog mellett meg sem jelenhettek az alsóházban, 
vagy csupán néhány képviselővel rendelkezhettek. Par
lamenti váltógazdálkodás híján az országgyűlési ciklu
sok és a kormányváltások teljesen elszakadtak egymás
tól. Az alsóház alakuló ülései után az uralkodó nem ne
vezett ki minisztériumot, sőt, esetenként az újonnan lét
rejövő kabinetek egyik alapvető feladata az volt, hogy 
országgyűlési többséget, s netán pártot teremtsenek 
maguknak.59 Ez alól csupán az 1905-ben megválasz
tott, koalíciós többségű parlament képezett kivételt, 
amelynek összeülése után, éppen a politikai erővi
szonyok radikális átalakulása miatt, a korona új kor
mányt kívánt kinevezni, a katonai kérdések körüli viták 
azonban végül is imparlamentáris kabinet megalakulá
sához vezettek.

Mivel közjogi alapon kormányképes ellenzéki erő 
nem jöhetett létre, a parlamentáris kormányzati rend
szer megteremtése a modern, osztály-, illetőleg ideoló
giai jellegű pártok megerősödését feltételezte. E politi
kai alakzatok súlyának növekedése viszont a politikai 
jogok kiterjesztését, s végső soron az általános, egyen
lő és titkos választójog megteremtését igényelte. A 
modern európai pártcsaládokhoz tartozó demokraták, 
polgári radikálisok és szociáldemokraták mindenek
előtt a jogkiterjesztésért küzdöttek, s részben hasonló 
irányvonalat követett a konzervatív Katolikus Néppárt 
is. A többségi és a bizalmi elv érvényesítéséért viszont 
a nemzeti ellenállás során, sőt bizonyos fokig még a 
koalíció szétesését követően is olyan politikai erők 
harcoltak, amelyek szemben álltak a választójogi re
formtörekvésekkel.60 Ilyen körülmények között a jog
kiterjesztés hívei a koronától, illetőleg az imparlamen
táris kormányoktól is elfogadták volna a demokratikus 
változásokat. A parlamentáris kormányzati rendszer 
megteremtéséért és a politikai demokráciáért folytatott 
küzdelem, szemben a nyugat-európai államokkal, 
hosszú időn keresztül elkülönült egymástól. E két alap
vető jelentőségű követelés először a koalíció bukása
kor, Justh Gyula pártjában találkozott egymással,61 
majd a dualizmus utolsó időszakában a választójogi 
blokk, illetőleg a reformok elkerülhetetlenségét felis
merő konzervatív liberálisok felfogásában is 
összekapcsolódott.62 Mindez azonban már nem változ
tatott azon, hogy a dualizmus korában végül is egyik 
cél sem valósult meg.

hogy a költségvetésre vonatkozó érdemi határozat előtt is felosz
lassák. berekesszék, elnapolják az országgyűlést, és azt oly késői 
időpontban hívják össze, amikor már lehetetlen a költségvetésnek 
az év vége előtti megszavazása, elutasítása vagy módosítása. Az 
1867:10. te. ezáltal törvényes lehetőségei biztosított ahhoz, hogy 
a költségvetési jog szempontjából alkotmányellenes helyzet kö
vetkezzen be. Éppen ebben áll a közjogi abszurdum: törvény te
remt törvényellenes lehetőséget." (Sarlós, 1976, 30. p.) A szerző



szerint egyébként az 1867:10. te. politikai célját csak akkor ért
hetjük meg. ha az előszentcsítési jogot is figyelembe vesszük.

: Sarlós Béla szerint a királyi clőszentesítési jogot nem „lehetett 
törvénybe foglalni, mert az annyira szemben állott az 1848:3. te. 
rendelkezéseivel, a miniszterek ellenjegyzési jogát annyira 
visszájára fordította, hogy ilyen tartalmú törvényt a Deák-párti 
többség sem fogadhatott volna el. mert ezzel a kormány és az or
szággyűlés jogait oly mértékben korlátozta volna, ami a kiegye
zésjogi perfektuálását lehetetlenné tette volna. Ezért a királyi elő- 
szentesítési jogot és a kormány egyéb hatáskörét is erősen korlá
tozó királyi végelhatározás jogát, mint a kormány és a király 
megállapodását, bizalmas természetű minisztertanácsi határozat
ba foglalták, amit csupán 1897-ben. közelebbről meg nem állapít
ható indiszkréció folytán került nyilvánosságra." (Sarlós, 1976. 
33-34. p.)

'  Részletesebben lásd: Sarlós. 1976. 34-38. p.: Somogyi Éva: Kor
mányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában (A közös 
minisztertanács. 1867-1906) (História Alapítvány-MTA Törté
nettudományi Intézete. Budapest. 1996, 56-58. p.; a továbbiak
ban: Somogyi. 1996)

4 Nagy Ernő álláspontja szerint „a király hadúri jogait is, mint álta
lában hatalomkörét, csak az alkotmány által meghatározott mó
don és a törvények korlátái között gyakorolja" (Nagy Ernő: Ma
gyarország közjoga IÁllamjogi. 7. átdolgozott kiadás. Budapest. 
1912-1914. 350. p.: a továbbiakban: Nagy E.. 1912-1914). Ké
sőbb e hatalomgyakorlás mechanizmusáról megjegyzi, hogy 
„Magyarország és Ausztria közös hadseregének ügyeit Ő Felsége 
a közös hadügyminiszter, a m kir honvédségnek és népfelkelés
nek ügyeit a m kir honvédelmi minister által intézi" (Nagy E.. 
1912-1914,351. p.). A tankönyvszerző ugyanakkor hallgat arról, 
hogy a közös hadügyminiszter, illetőleg a honvédelmi miniszter 
ellenjegyezte-e az uralkodó azon aktusait, amelyek a vezérletre, a 
vezényletre és a belszervczet meghatározására vonatkoztak.

’ A katonai-politikai konferenciákról részletesebben lásd: Diósze
gi István: Az 1877. évi budapesti szerződés előtörténete. In: A ma
gyar külpolitikai útjai. Tanulmányok (Gondolat Kiadó. Budapest. 
1984. 123. p.)

6 A kél parlament és kormány által képviselt külön érdekek mellő
zésének szándékát egyértelműen jelzi, hogy „alkalmanként a két 
honvédelmi minisztertől titoktartást kívánnak saját kormányukkal 
szemben -  ez külön katonai kormányzat létét sejteti, egy olyan 
kormányzatét, mely feltétlenül elvárja az országos minisztertől a 
birodalmi érdek primátusának elismerését." (Somogyi. 1996. 
109. p.)
Andrássy Gyula miniszterelnöki kinevezéséi követően az ország- 
gyűlés bizalmát hangos ünnepléssel fejezte ki. „A közép, vala
mint a jobb oldalhoz tartozó összes, úgyszintén többen a balolda
li tagok közül a fölolvasást több helyen hosszasan tartó lelkes él
jenzéssel szakítják félbe, s a leirat azon pontjánál, mely Andrássy 
Gyula gr ministerelnökké kineveztetéséről szól, valamint a végén 
fölállva szűnni nem akaró viharos éljenzésekben törnek ki." (A; 
1865-dik évi december 10-dikére hirdetett Országgyűlés Képvise
lőházának Naplója. Harmadik kötet. Pest. 1867. 181. p.). A kirá
lyi kézirat felolvasását követően Deák Ferenc nyilvánvalóvá tet
te. hogy arról a Ház nem folytathat tanácskozást. „A kegy kir. le
iratnak két fő tárgya van: az alkotmány visszaállítása és a magyar 
felelős minisztérium kinevezése. Erről természetesen tanácskozni 
nem szükséges, de nem is lehetséges; erre nézve tehát nincs más 
teendőnk, mint a mit t. elnökünk is kimondott, hogy t. i. köszön
jük meg ő felségének és köszönetiinket küldöttség által is fejez
zük ki." (uo., 182. p.)
Részletesebben lásd: Deák Albert: A parlamenti kormányrend- 
szer Magyarországon (Grill Károly Könyvkiadóvállalata. Buda
pest. 1912.1. kötet, 158-159. p.; a továbbiakban: Deák A., 1912); 
Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere (Napvi
lág Kiadó. Budapest. 2004. 205-206.. 217. p.; a továbbiakban: 
Kozári. 2004). Deák Albert nyomatékosan hangsúlyozta, hogy 
Lónyay bukásában a Deák-párt egységének megbomlása mellett 
a súlyos költségvetési válság is meghatározó szerepet játszott. 
Kozári pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszterelnök

már 1872 elején, a választójogi törvényjavaslat kudarca miatt le
járatta magát.

9 Deák A.. 1912. 159-160. p.: Kozári. 2004. 228-244. p. Látva a 
kormánypárt belső bomlását. ..Ferenc József ismételten Szlávyt 
bízta meg a kormányalakítással, akit a mértékadó magyar politi
kusok nyomására Deák-párti-balközép koalíciós kormány alakí
tására kért fel. Gratz Gusztáv szerint Szlávy nyitott volt a balkö
zép irányába, és kezdettől fogva hajlott koalíciós kormány alakí
tására. Gliyczy Kálmán naplója alapján azonban inkább az a kép 
rajzolódik ki. hogy Szlávy megkönnyebbült, amikor Tisza Kál
mán nem fogadta el a neki szabott feltételeket (a közjogi ellenzé
ki program egyértelmű megtagadását) és a koalíciós kormányt 
nem sikerült megalakítani." (Kozári. 2004. 237. p.) Kozári elem
zéséből az is kitűnik, hogy az uralkodó Bittó Istvánt Deák Ferenc 
javaslatára nevezte ki miniszterelnökké.

10 „Aki meg tudta buktatni Tiszát, az az uralkodó volt és végül va
lóban ő tette meg, méghozzá azért, mert a véderő törvényt Tisza 
nem úgy vitte keresztül a kormányon és az országgyűlésen, ahogy 
az Ferenc József kívánsága lett volna. Az országon belül Tisza 
kompromisszumra kényszerült, már a kormány sem fogadta el 
változatlan formában a törvényjavaslatot. Ez persze számtalan
szor megtörtént a 15 év alatt, de más természetű, főleg kereske
delmi kérdésekben. Nem mondhatjuk ugyanakkor, hogy a hadse
reg ügyében sosem ellenkeztek, hiszen nem volt olyan közös 
költségvetés, amit ne akartak volna lefaragni a közös hadseregre 
szánt összegből, és általában sikerrel. A honvédelmi miniszter pe
dig hányszor menekült az uralkodó védőszárnyai alá minisztertár
saival szemben. Most azonban nem anyagi ügyek, hanem a véd
erő szervezeti kérdései kerültek napirendre. Az országgyűlésben 
hosszú vita kerekedett. A magyar országgyűlés elvesztette volna 
a tízévenkénti újoncmegajánlási jogát, és a magyar nemzet tekin
télyét sértette, hogy az egyéves önkéntesek a tiszti vizsgát nem te
hették le magyarul, csak németül, amivel természetes hátrányba 
kerültek német anyanyelvű társaikkal szemben. Ebben a két kér
désben végül kompromisszumos megoldások születtek. Ez meg
rendítette Tisza pozícióját az uralkodó előtt. Viszont mindez 
1888. novembere és 1889. január vége között történt. Több mint 
egy évvel Tisza Kálmán lemondása előtt. A logikus az lett volna, 
ha akkor mondott volna le. rögtön a véderő vita után. Akkor va
lószínűleg Rudolf főherceg öngyilkossága mentette meg a bukás
tól. mert a családi gyász elterelte az uralkodó figyelmét a magyar- 
országi helyzetről és a miniszterelnökről. [...] Az uralkodó azon
ban már nem bocsátott meg. Tisza Kálmán a Kossuth-üggyel az 
országon belüli népszerűségét akarta növelni, de ehelyett az ural
kodó maradék bizalmát játszotta el vele. Mert Ferenc József an
nak idején megbocsátotta Tiszának ellenzéki múltját, és jó mi
niszterelnököt nyert vele, aki egészen idáig lojális volt. Viszont a 
gyűlölt Kossuthot támogatni, az főbenjáró vétek volt. Tisza még 
reménykedett, hogy ezt is meg tudja magyarázni Ferenc József
nek. de ez már nem sikerült. És minthogy Tisza igazán reálpoliti
kus volt. amikor megérezte, hogy elveszítette a király bizalmát, 
benyújtotta lemondását." (Kozári. 2004. 524-525. p.)

11 Deák A.. 1912. 164-169. p.: Halász Imre: Egy letűnt nemzedék 
(Budapest, a ..Nyugat" kiadása. 1911. 391-396. p.). Wekerle. le
mondását indokolva, úgy érvelt pártja tanácskozásán, hogy „nem
csak egyes ügyekben, hanem általában véve nem vagyunk a leg
felsőbb bizalomnak oly mértékben osztályosai, amint ezt az 
ügyek sikeres és eredményes vezetésére jelen viszonyaink közt 
kívánatosnak tartjuk, beadtuk Őfelségének tárcáinkról való le
mondásunkat. Őfelsége ezt a lemondást kegyelmesen elfogadta, 
bennünket egy új kabinet megalakulásáig az ügyek továbbvitelé
vel megbízni méltóztatott." A lemondott miniszterelnök beszédé
nek részletét idézi: Deák A„ 1912, 169. p.

13 Deák A.. 1912. 169-173. p.: Kozári. 2004, 534-535. p.; Villám Ju
dit: Báró Bünffy Dezső -  Villám Judit: Szilágyi Dezső. In: Jónás 
Károly-Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei. 1848-2002. 
Almanach (Argumentum Kiadó. Budapest, 2002. 120.. 126. p.

13 Deák A., 1912. 172. p.; Dolmányos István: A magyar parlamen
ti ellenzék történetéből. 1901-1904 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1963, 195-197. p.; a továbbiakban: Dolmányos, 1963)



14 Részletesebben lásd: Deák A.. 1912. 172-173. p.; Dolmányos. 
1963, 254-264. p.; Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament 
(Osiris Kiadó. Budapest. 2002, 26-27. p.: a továbbiakban: Pesti. 
2002)

15 Részletesebben lásd: Dolmányos, 1963. 267-279. p. Dolmányos 
szerint ..A parlamenti ellenzék a kilences bizottság munkáját lát
va, Apponyi, Wekerle vagy Andrássy miniszterelnöki kinevezé
sét várja, de helyettük Tiszát kapja. November 4-én. a kormány 
bemutatkozásakor a képviselőház baloldala a csalódottak keserű
ségével. zajos tüntetéssel fogadja Tisza Istvánt és minisztereit. Az 
új kormányfő jobban eligazodik a parlamentben, mint elődje. 
Tisztában van az ellenzék fegyvereivel és erőkészletével. Az el
lenzéki taktikázásra taktikázással válaszol: programbeszédét elő
ször a főrendiházban mondja el, s miután itt felkelti a figyelmet, 
november 6-án ismét a képviselőház elé áll. Az ellenzék ekkor is 
hangoskodik, de legalább lehetővé teszi a beszéd elmondását [...] 
Tisza István anélkül, hogy bármely lényeges kérdésben engedne 
az előző kormányok álláspontjából (különösen a létszámemelés 
tekintetében), egy engedékeny látszató s az ellenzék beszéd- és 
gondolkodásmódjához simuló politikai programot terjeszt a par
lament elé." (Dolmányos, 1963,271. p.). 1903 novemberében te
hát a „bemutatkozó miniszterelnök a parlamenti válság leküzdé
se érdekében minden igyekezetével alkalmazkodni kíván az el
lenzékhez és a szabadelvű párti oppozícióhoz. Tisza nem az erős 
kéz, hanem -  tudatosan -  az engedmények és tárgyalások jegyé
ben foglalja el hivatalát. A kormányprogram jórészt az Apponyi- 
csoport javaslatait sajátítja ki, illetve hozzáhangolódik az ellen
zék több követeléséhez.” (Dolmányos, 1963,279. p.) Tisza István 
első kormányának bemutatkozásakor. 1903. november 4-én az el
lenzék követelte, hogy szavazzanak a kinevezést tartalmazó kirá
lyi kézirat tudomásulvételéről. A néppárti Rakovszky István, kö
vetelve a szavazást, felszólalásában úgy fogalmazott, hogy „A 
ház elnöke és jegyzője határozatokat mondott ki. mint e háznak 
határozatát [...] anélkül, hogy a házat megkérdezte volna. Ezáltal 
a képviselőknek szavazati jogát elkobozta álnokul [...] nem azon 
pártatlansággal kezelve tisztét, mint a hogy eddig hozzá voltunk 
szokva." (Képviselőházi Napló 1901-1906. XVIII. kötet, 245. p.) 
Tisza István az ellenzék követelését elutasította, hangsúlyozva, 
hogy „A ház általános, változatlan gyakorlata volt és gondolom, 
nem is lesz magyar képviselőház soha, a mely ezen a téren más 
eljárást kövessen, hogy a beérkezett legkegyelmescbb királyi le
iratot kihirdette, felolvasta, vita nélkül hódoló tudomásul vette. 
[...] Utánanéztem az összes preczedensnek. Vita nélkül tudomá
sul vette és a főrendiházhoz átküldötte. Azután igenis megindult 
a vita. Meg fog indulhatni most is; a mint egyszer a kormánnyal 
áll szemben a t. ellenzék, nagyon természetesnek, nagyon jogo
sultnak találom, ha felveszi a harezot. Nem is fogunk kitérni elő
le. Most azonban nem történt egyéb, mint hogy a dolog természe
tének, a magyar közjog sarkalatos alaptételeinek megfelelően a 
legkegyelmesebb királyi kézirat tudomásul vétetett és a ház intéz
kedett annak a főrendiházhoz való átküldéséről.” (Képviselőházi 
Napló, 18. kötet, 247. p.)

Ifi Részletesebben lásd: Deák A.. 1912. 174-175. p.; Dolmányos. 
1963. 369-396. p.; Magyarország története 1890-1918. Főszerk. 
Hanák Péter (Akadémiai Kiadó, Budapest. 1978, I. kötet, 
557-560. p.: a továbbiakban: Magyarország története 
1890-1918). Dolmányos István elsősorban a parlamenti hangu
latváltozással magyarázza, hogy Tisza István végül is miért indít
ványozta az alsóház feloszlatását. Véleménye szerint a kormány
főt mindenekelőtt azt motiválta, hogy „A számbelileg meg
növekedett ellenzék [...) viharos kormányellenes tüntetéssé teszi 
az üléseket. Előre bejelenti, hogy Perczel Dezsőt nem hagyja el
nökölni" (mivel a házelnök vezényelte az ún. zsebkendőszava
zást) „mire Jakabffy alelnök kénytelen átvenni az elnöklést. A ko
alíció ismételten érvénytelennek nyilvánítja a Lex Dánielt (a ház
szabály-módosítást), „s okfejtése még a Szabadelvű Párt megma
radt törzsgárdájára is hatást gyakorol. Ilyen körülmények között 
Tisza számára egyenesen veszélyessé válik a további kísérlete
zés. Elhatározza, hogy fcloszlattatja a képviselőházat és új vá
lasztásokat irat ki. Az ellenzék december utolsó napjaiban már

biztos értesüléssel rendelkezik a kormány szándéka felől. A kép
viselőház legközelebbi ülésén, január 3-án ünnepélyes óvással til
takozik a ház ex-lex-ben történő feloszlatása ellen, amelyet újabb 
alkotmánysértésnek tekint [...] Az uralkodó azonban nem méltá
nyolja a koalíció tiltakozását. Feloszlatja a képviselőházat, majd 
elrendeli a választásokat." (Dolmányos. 1963, 415—416. p.)

17 Deák Albert szerint „Tisza gróf márcsak azért sem akart újólag a 
kormányzásra vállalkozni, mert az ország akkori hangulata új vá
lasztások útján többség szerzését kizárta, mint kisebbség pedig -  az 
abszolút többséget képviselő szövetkezett ellenzékkel szemben -  
kormányozni képtelenségnek tartotta. Ellenben igen helyesen, az 
ellenzék parlamentáris felelősségére hivatkozott, mely szerint 
többséget nyervén a kormányalakítás most már az ő kötelessége." 
(Deák A, 1912) A szerző tehát a koalíciót hibáztatta azért, hogy 
1905-ben a többségi elv végül is nem érvényesülhetett.

18 Magyarország története 1890-1918.. 562-565. 568-570. p. Fe
renc József számára „kézenfekvő lett volna az országgyűlés fel
oszlatása és új választások kiírása, de minden előrejelzés még na
gyobb ellenzéki többséget jósolt. A szorult helyzetben az ausztri
ai félalkotmányosság tapasztalataiból merített ötlet nyújtotta az 
elsősegélyt: átmeneti, parlamenten kívüli kormány kinevezése, 
amellyel időt lehet húzni, amíg lecsillapodnak a kedélyek. Erre az 
önfeláldozó feladatra magyar politikus nem vállalkozván, csupán 
egyetlen személy jöhetett számításba: báró Fcjérváry Géza tábor
szernagy, a magyar királyi darabont testőrség kapitánya; őt aján
lotta Tisza is.” (Magyarország története 1890-1918. 569. p.)

19 Magyarország története 1890-1918. 570-571. p. A bizalmatlan
ságot kinyilvánító határozat egyébként kísérletet tett arra. hogy 
Magyarország kormányzati rendszerét 1848. illetőleg 1867 óta 
parlamentárisnak minősítse. A Kossuth Ferenc által beterjesztett 
határozati javaslat szerint „a képviselőház hódoló tisztelettel tu
domásul veszi ő Felsége kéziratát és kihirdetés céljából a főrendi 
házhoz való átküldését elrendeli. Minthogy azonban a Fejérváry- 
kormánynak a miniszterelnökhöz intézett és általa ellenjegyzett 
királyi kéziratban megállapított jellege nem felel meg a parla
mentáris kormányforma követelményeinek, a képviselőház a 
Fejérváry-kormány iránt bizalmatlansággal viseltetik. A határo
zatijavaslat egy axiómaszerű igazságnak a következménye; ez az 
igazság a magyar alkotmányosságnak egyik alaptételét képezi, 
amely szerint Magyarországon csak oly ministérium létezhetik, 
amely független parlamenti felelős ministérium." (Képviselőházi 
Napló 1905-1910.1, kötet. 466. p.) Hasonló álláspontot foglalt el 
Bánffy Dezső is a nemzeti ellenállásról szóló határozati javasla
tát indokoló beszédében. „Ha a parlamentarizmus elveinek meg
felelő alkotmányunk van. akkor csak oly kormánynak van létjo
gosultsága. amely kormány egy többség támogatására számíthat. 
Elismerem, a felséges úrnak törvény biztosítja a jogát, hogy kor
mányt nevezzen ki; de a mi jogunk is megvan: hogy ezen kor
mánnyal szemben megállapítsuk a magunk álláspontját és kifeje
zést adjunk annak, hogy hajlandók vagyunk-e őt támogatni vagy 
sem. Már az alakulás, mellyel ezen kormány létrejött, már azon 
királyi irat, amely b. Fejérváry Géza ellenjegyzésével a hivatalos 
lapban is megjelent, kizárja a lehetőségét annak, hogy higyjük, 
hogy a parlamentarizmus elveinek megfelelő alkotmányos kor
mányzatra törekszik.” (uo.. 469. p.) Ezen az alapon bírálta azt az 
uralkodói álláspontot, hogy „a szövetkezett pártok nem terjesztet
tek a felség elé olyan programot, melynek alapján kormányt ala
kíthatott volna. Ha a parlamentarizmus elveinek megfelelő alkot
mányunk van. akkor itt vita nem lehet, akkor a többség által fel
állított program kell. hogy a kormány kinevezésére alapul szol
gáljon.” (uo.)

20 A nemzeti ellenállás eseménytörténetét, a szereplők politikai mo
tivációit és a paktum létrejöttét részletesebben lásd: Magyaror
szág története 1890-1918. 571-608. p.

21 A Fejérváry-kormány vád alá helyezésének lehetőségeiről és a fe
udális kori jogszabályok alkalmazásáról részletesebben lásd: Sar
lós, 1976, 189-193. p. Sarlós hangsúlyozta, hogy a koalíció a vád 
alá helyezést „ugyanúgy el akarta kerülni, mint a forradalmi ak
ciókat, ezzel pedig már 1905. június 21-én. a kormány bemutat
kozásakor elárulta gyengeségét. A Fejérváry-kormány vád alá he-



Jog
lyezése iránti indítványt csak szeptember 12-én nyújtotta be a ve
zérlő bizottság. Ezen a napon azonban a kormány már lemondott, 
s az uralkodó elfogadva a lemondást, csupán az ügyek átmeneti 
továbbvitelével bízta meg. ez semmiképp sem akadályozhatta 
volna meg. hogy a koalíciós többség a képviselőház szeptember 
15-i ülésén vád alá helyezze a kormányt, még a ház ülését elna
poló kézirat felolvasása előtt. A koalíció azonban abban bízott, 
hogy a kormány lemondásának elfogadása lehetőséget teremi ar
ra. hogy katonai programjának részben akceptálásával kormány
ra kerüljön, s ezért csupán törvénytelennek nyilvánította az elna
polást. s a kormányt nem helyezte vád alá. Nem tette meg ezt sem 
október 10-én. sem december 19-én. holott a szeptember 23-i öt
perces «audiencia» nem hagyott kétséget az iránt, hogy az uralko
dó a katonai követeléseket nem fogadja el. s az országgyűlés nor
mális működésére sem lesz kilátás." (Sarlós. 1976. 189-190. p.)

22 A darabontkormány támogatása ugyanakkor a szociáldemokratá
kat és a polgári radikálisokat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen e 
lépésükkel szembefordultak a nemzeti mozgalommal, „...ha ha
talmi szóval végül is kiterjesztették volna a választójogot, ami 
[...] nem tartozott a képtelenségek közé. az ilyen reform a közép
rétegektől és jelentős néptömegektől támogatott nemzeti mozga
lom ellen irányult, annak ellensúlyozására szolgált volna, ez pe
dig a nemzeti és a demokratikus erők közötti szakadékot mélyí
tette, a hazai progresszió táborát még jobban megosztotta volna. 
A szociáldemokrata párt taktikájának elv- és célszerűtlensége 
nem abban állt, hogy helyeselte, előrelépésnek tekintette a felül
ről tervezett, bécsi passzussal ellátott reformot, hanem hogy aktí
van támogatta, a demokrácia jelvényeivel legitimálta azt a kor
mányt. amelynek abszolutisztikus tendenciája előtte is, kezdettől, 
nyilvánvaló volt." (Magyarország története 1867-1918.
584- 585. p.) A polgári radikálisok a szociáldemokratáknál is erő
teljesebben támogatták a darabontkormányt, mivel politikusaik 
egy része hivatalt is vállalt a reformok megvalósítása érdekében. 
Részletesebben lásd: Magyarország története 1867-1918
5 8 5 -  5 8 6 .  p .

23 Részletesebben lásd: Pölöskei Ferenc: A Függetlenségi Pán ket
tészakadása és a koalíció felbomlása (Századok. 1961. 4-5.. 
616-618. p.; a továbbiakban: Pölöskei. 1961)

24 Részletesebben lásd: Pölöskei. 1961.618-623. p. A függetlensé
giek egypárti kormányzati elképzeléseit Holló Lajos, a"bankcso
port egyik vezetője azzal indokolta, hogy „A további pártszövet
kezésnek minden erkölcsi alapja hiányzik. Feltétlenül szét kell 
válniuk a pártoknak, azután kormányozzon az, amelyik a hatal
mat magához tudja ragadni. Mivel azonban a 48-as párté a nem
zet bizalma, ez a párt van túlnyomó többségben, elérkezett a tisz
ta 48-as kormány megalakulásának ideje. Holló Lajosnak a Ma
gyarország 1909. május l-jei számában megjelent cikkét idézi: 
Pölöskei, 1961,620. p.
Részletesebben lásd: Pölöskei. 1961. 623-625. p. A tárgyalások 
elhalasztása elvileg nem változtatta meg a függetlenségiek állás
pontját. A párt július 9-ei értekezlete „tudomásul vette a kormány 
kinevezését és határozatban mondta ki. hogy fenntartja a többsé
gi elv alapján a kormányzásra vonatkozó igényét és [...] csak 
olyan kormányt fog az ősszel az új alakuláskor támogatni, amely 
a többségi elv tekintetbe vételével alakult és azonnal hozzálát a 
választási törvény megalkotásához [...] az önálló nemzeti bank 
felállítása tekintetében pedig [...] kívánja, hogy az új kormány 
haladéktalanul tegye meg az önálló bank felállításához szükséges 
előkészületeket". A Függetlenségi és 48-as Párt határozatát idézi: 
Pölöskei. 1961, 625. old.

2fl ..Kristóffy Daruváryhoz, a kabinetiroda főnökéhez írott levelében 
a 67-es koncentráció tervét halvászületett gondolatnak minősítet
te. Szerinte Andrássy már bukott ember. A volt szabadelvűek -  
Tisza, Khuen. Lukács, Székely Ferenc -  nem ugranak be a hely
telen vállalkozásba. A terv megvalósulása esetén pedig a szociál
demokraták, a bankcsoport, a nemzetiségek, a parasztpártiak, pol
gári radikálisok egységes, nyílt harcot indítanának a kormány el
len." (Pölöskei, 1961,627. p.)

-7 Deák A. 1912, 177-178. p.; Magyarország története 1890-1918.
II., 779-784. p.; Pölöskei, 1961,625-637. p. Az imparlamcntáris

kormány kinevezésének hangulati előkészítését szolgálva a hat
vanhetesek lapja. Az Újság 1910. január 6-án azt írta. hogy ..A 
nagy kormány, a nemzeti kormány [...] a megváltás és felszaba
dítás kormánya elenyészik. Örül maga is, örül az ország is, hogy 
végre eltakarítják. Nyolc hónapja, hogy ott feküdt a parlament 
porondján, letiporva, elgázolva, dicstelen csupaszságában. [...] 
Nem jöhet utánuk olyan rossz, ami kívánatosabb ne lenne annál a 
nyomorúságosabb látványnál, amelyet ők nyújtottak." Idézi: 
Pölöskei. 1961.636. p.

28 Justh Gyula javaslatának elfogadása előtt a parlament elvetette 
Andrássy Gyula indítványát, amely, elismerve a minisztérium 
imparlamentáris jellegét, türelmi időt adott volna a kormánynak. 
..Az Alkotmánypárt határozati javaslata szerint mondja ki a ház, 
hogy mivel az alkotmányos élet folytonosságát megakasztani, a 
közvetlen állami szükségletek törvényhozási tárgyalását meggá
tolni nem kívánja, és mivel a jelenlegi viszonyok között nem lát 
ma még okot arra. hogy a parlamenti szokás- és gyakorlattól elté
rően előzőén foglaljon véglegesen állást, ezért a bizalom kérdésé
ben ezidőszerint nyilatkozni nem óhajt, hanem az arról való hatá
rozathozatalt elhalasztja és csakis abban a feltevésben veszi a 
kormány kinevezését egyszerűen tudomásul, hogy a kormány, 
jóllehet nem a parlamenti pártokból alakíttatott, tiszteletben tart
ja a parlament jogkörét és az alkotmányossághoz mindenben szi
gorúan ragaszkodik." (Képviselőházi Napló,*" 1906-1911, XXVI. 
kötet, 111. p.) Andrássy javaslatának hátterében az húzódott meg, 
hogy Khuen-Héderváry, kinevezéséi követően, megszerezte a ko
operációs pártok támogatását, vagy legalábbis semlegességét. 
Lásd: Magyarország története 1890-1918. 783. p.

29 A függetlenségiek hivatalos álláspontját kifejtve Batthyány Tiva
dar úgy fogalmazott, hogy „parlamentáris alkotmányunk szabá
lyai. írott és tradiczionális törvényeink parancsa szerint a magyar 
kormány abban a pillanatban, amidőn a képviselőház leszavazta, 
két dolgot tehet, rendes körülmények között. Az egyik az. hogy 
feltétlenül és azonnal bejelenti lemondását, kéri a háznak elnapo
lását abból a czélból, hogy a lemondást bejelenthesse és a felség 
az új kormány alakítása iránt intézkedhessen. Másik eset lehetsé
ges, az. hogy a kormány Ő felségétől, a királytól az országgyűlés
nek azonnal a törvény által előírt legrövidebb idő alatt való fel
oszlatását kérje ki." (Képviselőházi Napló, uo., 192. p.)
A nemzeti ellenállás meghirdetése ellenére „csak Szabolcs me
gyében alakult 1905-ös mintára »alkotmányvédő bizottság«. A 
megyei törvényhatósági bizottságok többsége aggodalmát fejezte 
ugyan ki a parlamenten kívüli kormány kinevezése miau, de sor
ra beiktatta az újonnan kinevezett munkapárti főispánokat. A kor
mány ugyanakkor ügyes, rugalmas politikát folytatott. Az új főis
pánokat általában a helyi törvényhatósági bizottságok befolyásos 
tagjai közül választotta ki. Csupán az »ellcnálló« Szabolcs me
gyében került sor később új munkapárti főispán kinevezésére." 
(Magyarország története 1890-1918. 786. p.)

31 Magyarország története 1890-1918. 785-788. p. Ferenc József 
álláspontját többek között a Magyarország c. lapban megjelent 
nyilatkozatában fogalmazta meg. „Régi óhajtásom, hogy a 67-es 
szabadelvű politika elégtételt kapjon. Örülök, hogy ez most a ma
gyarországi választások során megtörtént. Bízom abban, hogy a 
magyar nemzet a jövőben is ragaszkodni fog Deák alkotásához.” 
(Magyarország. 1910. június 5.) Idézi: Magyarország története 
1890-1918. 788. p.

32 Részletesebben lásd: Pölöskei Ferenc: Kormányzati politika és 
parlamenti ellenzék 1910-1914 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1970, 54-60. p.: a továbbiakban: Pölöskei. 1970)

’3 Az udvar álláspontját a konzervatív osztrák politikai erők is tá
mogatták. A keresztényszocialista Reichspost 1912. február 27-ei 
cikke szerint a katonai követelésekről való „megegyezés ketté
vágná a Monarchia ütőerét. Khuen feltétlenül lojális és a Monar
chia hatalmi állásához is ragaszkodik, de abbéli buzgalmában, 
hogy a Kossuth pártot a maga részére megnyerje, ígéretének hord- 
erejével nem volt igazán tisztában. Magától értetődik ugyanis, 
[...] hogy a törvény ilyetén felforgatásához és a felségjogok ilye
tén megcsorbításához a korona hozzájárulását sohasem fogja 
megkapni, és hogy a hivatott tényezők a legnagyobb határozott-
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Sággal ellene fognak szegülni annak, hogy a magyar kormány ré
széről egy ilyen törvény sérelem elkövettessék." A cikket idézi: 
Pölöskci. 1970.61. p.

34 Részletesebben lásd: Pölöskei, 1970.
35 Részletesebben lásd: Pölöskei. 1970. 62-04. p.
■'I' Návay Lajos házelnök először azt állította, hogy nem lehet hatá

rozni a királyi kéziratról, majd Batthyány Tivadar közbeszólásá
ra mégis szavaztatott annak tudomásulvételéről. A vitát és a sza
vazás eredményét lásd: Képviselőházi Napló 1910-1915. XVI. 
kötet, 66-67. p.
Részletesebben lásd Pölöskei. 1970, 64-65. p. Az ortodox hat
vanheteseket támogató Neue Freie Presse 1912. április 17-ei írá
sában részletesen elemezte Khuen-Hédcrváry bukásának okait, 
cáfolva a távozó kormányfő azon érvelését, hogy lemondása a kö
zös hadügyminiszterrel való ellentéte miatt következett be. ..A 
válság valódi oka [...). hogy Khuen három nagy mulasztási köve
tett el. Elmulasztotta, hogy annak idején gondoskodjék a házsza
bály-revízióról: elmulasztotta akkor felvenni a küzdelmet az obst- 
rukcióval. mikor még a kormány és a többség teljes erejében volt; 
s elmulasztott békét kötni az ellenpárnál, mikor az mérsékelt kö
vetelései teljesítése fejében késznek mutatkozott erre. Mikor pe
dig c politika következményei láthatókká váltak, s Khuen már 
nem tudott magán segíteni, akkor követte el a legnagyobb hibát. 
Gróf Apponyi politikájába fogott, pedig ez ellen küldték ki; kato
nai engedményekkel, amelyeket felülről kap. akarta megingott 
pozícióját lefelé megerősíteni." A cikkel idézi: Pölöskei. 1970.

38 Részletesebben lásd Pölöskei. 1970. 65-69.. 72.. 159-161. p. A 
Lukács-ügy volt az első pártfinanszírozási botrány Magyarorszá
gon. jelezve, hogy a modern választási harcok eszköztára hazánk
ban már jóval a tömegdemokrácia kifejlődése előtt megjelent.

39 Részletesebben lásd: Pölöskei. 1970, 192-193. p.
J" Részletesebben lásd: Diószegi István: Tisza István és a világhábo

rú. In: A magyar külpolitikai útjai. Tanulmányok (Gondolat Ki
adó. Budapest. 1984. 278-287. p.: a továbbiakban: Diószegi. 
1984). Diószegi a kormányfő kettős függését a külpolitika terén 
mutatta ki. Tisza álláspontváltozásának motivációit elemezve 
hangsúlyozta, hogy „magyar miniszterelnöknek és magyar politi
kusnak egyáltalán, aki a külpolitika kérdéseiben állást foglalt, két 
tényezővel kellett számolnia: az udvarral és a parlamenttel [...] 
Véleményének akkor volt súlya, ha e két tényező közül valamelyi
ket maga mögött tudta [...JA sajátos közjogi alkat azonban kez
dettől fogva magába foglalta a kérdést: mi történik akkor, ha a ma
gyar miniszterelnök mindkét tényező támogatását elveszti? 1914. 
júliusában pontosan ez a helyzet állt elő [...] Tisza István előtt vi
lágos volt. hogy a magyar politikai közvélemény ugyanazt akarja, 
mint a bécsi háborús párt: a Szerbiával való leszámolást. Háború- 
ellenes álláspontjának csak úgy lehetett hatékonysága, ha ahhoz az 
udvarban támogatási talál. Egyedül az uralkodóban reménykedhe
tett. Innen az intenzív kapcsolatkeresés, az audiencia és a kétszeri 
felségfeltcrjcsztés. Minden hiábavalónak bizonyult. Burián július 
12-i táviratából kiderült, hogy a legfelsőbb helyen is hiányzik a 
konszenzus." (Diószegi, 1984, 286-^287. p.)

41 Részletesebben lásd: Hajdú Tibor: Károlyi Mihály (Kossuth 
Könyvkiadó. Budapest. 1978, 213., 218. p.; a továbbiakban: Haj
dú: Károlyi, 1978); Varga Lajos: Kormányok, pártok és a válasz
tójog Magyarországon 1916-1918. (Napvilág Kiadó, Budapest,

_ 2004. 38., 41-42., 44. p.; a továbbiakban: Varga L.. 2004)
42 Hajdú: Károlyi. 1978, 218-223. p.; Varga Lajos: uo. 44; 48-49; 

51; 55. old. A kisebbségi kormány nemcsak a parlamenten belüli 
ellenzéket fogta össze, hanem a választójogi blokkot is bevonta a 
kabinetbe, mely 1917. június 6-án alakult meg, a Függetlenségi és 
48-as Párt, a Demokrata Párt. a Radikális Párt. az MSZDP és a 
keresztényszocialisták részvételével. „A választójogi blokk veze
tősége jólesően vette tudomásul, hogy Batthyány Tivadart és 
Vázsonyi Vilmost meghívták a kormányba s a választójogi re
form keresztülvitele érdekében kötelességükké tette a megbízatás 
vállalását. Vázsonyi és Batthyány nem saját pártjaik, hanem a vá
lasztójogi blokk képviseletében lettek az Esterházy-kormány tag
jai.” (Varga L„ 2004, 51. p.)

43 Részletesebben lásd: Hajdú: Károlyi. 1978, 226-227. p.: Varga 
L.. 2004, 57-64. p.

Jog
44 Részletesebb lásd: Varga L..*2004. 67.. 70-72., 74-76.. 

123-128.. 144-147.. 155-162. p.
45 Varga L., 2004. 196-201. p. A döntő fordulat április 15-én követ

kezett be. ..A király a kora délutáni órákban megkezdte a politi
kusokkal az érdemi tárgyalást. Fogadta Esterházy Móricot, 
Apponyi Albertét. Andrássy Gyulát. Hosszabban tárgyalt 
Vázsonyival. s itt nyilvánvalóvá vált. hogy a házfeloszlatás elő
zetes királyi felhatalmazása már nem alkalmazható, s így a kor
mány eredeti tervezete megvalósíthatatlan, hisz a többség eluta
sítja. viszont a házfeloszlatás csak uralkodói hozzájárulással le
hetséges." (Varga L., 2004, 201. p.)

4f' A korona álláspontváltozását a Monarchia különutas békekötési 
kísérleteinek nyilvánosságra hozatala idézte elő, ami után IV. 
Károly a német szövetség látványos megerősítésére kényszerült. 
Varga Lajos munkája ezt az összefüggést részletesebben nem fej
ti ki, csupán sejteti a kapcsolatot az ún. Sixtus-lcvelek közlése és 
a korona álláspontváltozása között (Varga L.. 2004. 200., 205.,
209. p.).

47 Az uralkodó a váratlan felszólítás elfogadására azzal az érvvel kí
vánta meggyőzni Szterényit. hogy amennyiben a megbízást nem 
vállalja. ..Tiszát lesz kénytelen felkérni, amit szeretne megspórol
ni." (Varga L.,2004. 211. p.)

48 Lásd: Varga L.. 2004. 211-212. p. A kormánypárton belüli erő
viszonyok módosulásában döntő szerepet játszott Tisza Istvánnak 
a kéthónapos indemnitási törvényjavaslat vitája során elhangzott 
beszéde. Ennek nyomán „tovább erősödött Wekerle pozíciója, s 
meggyőződésévé vált. hogy a megegyezést neki kell tető alá hoz
nia. Pártjában is bővült a megegyezést követelők csoportja, míg 
Andrássy és Apponyi frakciója egyre látványosabban szorult ki a 
kormányzati hatalomból." Még aznap az alkotmánypártiak va
csoráján „kiderült, hogy a 48-as Alkotmánypárt frakciójának fele 
(szemben az április 19-i határozattal) hajlandó nagyobb elvi en
gedményekre is. Szterényi vállalkozását ezért nem támogatták to
vább, mert a törvénytervezet vitáját és lezárását őszre akarta ha
lasztani. Márpedig a Vázsonyi-tervezet részletes vitáját és parla
menti beterjesztését, a munkapárttal egyetértve, ha kell. elvi en
gedmények árán is tető alá akarták hozni. [...] Ez a csoport a 
megoldást Wekerle újbóli miniszterelnöki megbízatásában látta, 
amit a munkapárti parlamenti többség is egyetértőén üdvözölt. A 
48-as Alkotmánypárt a szakadás szélére került." (Varga L.. 2004, 
215-216. p.)

49 Részletesebben lásd: Varga L.. 2004, 217-224. p.
311A kor vezető alkotmányjogászai viszont határozottan tagadták,

hogy a dualizmus időszakában megjelentek a parlamentáris kor
mányzati rendszer csírái. Kautz Gyula megfogalmazása szerint 
„politikai életünk 1865-1868 óta való folyamatában, a parlamen- 
tarismusra irányuló, illetve következtetést engedő úgynevezett 
szokási cselekmények, conventionális viselkedési szabályok nem 
léteznek, ilyenekre tehát nem is hivatkozhatunk.” Kautz Gyula: A 
parlamentarismus és különösen a parlamentáris kormányaikat.
Első közlemény (Budapesti Szemle, 1906. január. 349. szám, 89. 
p.; a továbbiakban: Kautz. 1906). Hasonló álláspontot foglalt el 
Concha Győző is: „A szokásra sem hivatkozhatni véleményem 
szerint, mely akár jogi intézménnyé tette volna a parlamenti kor
mányt, akár csak olyan elfogadott, bevett, conventionális viselke
dési szabályokat állított volna fel az esetekre nézve, amelyekben 
a ministereknek le kell mondaniok, mint amilyeneken az angol 
parlamenti rendszer nyugszik." (Concha Győző: Jogi intézmény- 
e a parlamenti kormány? Budapesti Szemle. 1905. december.
348. szám. 441. p.; a továbbiakban: Concha, 1905). Felfogásukat 
mindketten 1905-1906 fordulóján, a nemzeti ellenállás időszaká
ban fejtették ki, szabadelvű nézőpontból bírálva azokat a függet
lenségi párti véleményeket, amelyek a hazai kormányzati rend
szert parlamentárisnak tekintették, s ezen az alapon a darabont 
kormány kinevezéséi és működését alkotmány- és törvényelle
nesnek ítélték.

51 „A dualizmuskori gyakorlat szerint a király leiratban tájékoztatta 
a Házat a régi kormány felmentéséről és az új kinevezéséről, 
amely azt hódolattal tudomásul vette. Ezt követte a miniszterel
nök programbeszédc. majd a vezérszónokok felszólalása és a mi
niszterelnök válasza. Szavazás azonban sem a kormányfő szemé-



Jog
lyéről. sem a kormányprogramról nem volt. 1903 novemberében 
Tisza István beiktatásakor az ellenzék kifogásolta, miszerint a 
házelnök nem tette fel a kérdést, hogy a képviselőház tudomásul 
veszi-c a királyi leiratot. Ugyanez megismétlődött 1910 januárjá
ban Khuen-Héderváry kinevezésekor." (Pesti. 2002. 24. p.)

52 Pesti Sándor különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy Khuen- 
Héderváry és a kor más vezető politikusai elméletileg elfogadták 
a többségi elvet. „A kormány hatalomra kerülésének módjával 
szorosan összefüggő kérdés a többség bizalmát elvesztő kabinet 
sorsa. Mint említettük, a vonatkozó jogszabályok erre a problémá
ra nem tériek ki. a közgondolkodás azonban egyértelműen harmo
nizált a parlamentáris megoldással. Erre utal Khuen-Héderváry 
fentebb idézett nyilatkozata, és ezt a szellemiséget tükrözi többek 
között ifjabb Andrássy Gyulának a parlament plénumán. 1910 ja
nuárjában kifejtett véleménye is. «A kormány sorsa, az, hogy 
megmaradhat-e vagy sem. úgyis az alsóház kezében van. Válto
zatlanul módjában van az alsóháznak megbuktatni a kormányt ak
kor. amikor neki tetszik».” (Pesti. 2002, 26. p.) A szerző azonban 
nem említi, hogy Andrássy fejtegetése éppen az imparlamentáris 
Khucn-Hédcrváry-kormány érdekében hangzott el. s arról is hall
gat. hogy a korabeli alkotmányjogászok, különösen az általunk is 
idézett Concha Győző, a gróf felfogását élesen bírálták.

53 Ez az érvelés elsősorban Polónyi Géza. a Wekerle-kormány egy
kori igazságügy-minisztere felszólalását jellemezte, „...ennek a 
képviselőháznak nemcsak joga. de kötelessége is alkotmányjogi 
szempontból megvizsgálni, vájjon a leérkezett királyi kézirat 
megfelel-e a törvénynek, van-e rajta alkotmányos minister ellen- 
jegyzése és megfelel-e az a királyi kézirat alkotmányunk egyéb 
sarkalatos tételeinek?" (Képviselőházi Napló 1906-1911. XXVI. 
Kötet. 86. p.)

54 A két eljárásmódot jellemezve Batthyány Tivadar kifejtette, hogy 
„itt nem egyszerűen arról van szó. hogy a régi tradíczió követtes- 
sék-e, amely szerint akkor, midőn a ministerelnök úr bemutatja a 
királyi kéziratot, amellyel a kormány kineveztetett, ezt előbb in- 
tézzük-e el, és azután terjessze elő a ministerelnök úr az ő prog- 
rambcszédét. vagy megtartassék-e az a gyakorlat, hogy akkor, 
amidőn a királyi kéziratot bemutatják: ugyanakkor, midőn a ház a 
királyi kézirat tudomásul vételére és a főrendi házhoz való utalá
sára határoz, alkalma és módja legyen arra. hogy az új kormány 
programja felett is megnyilatkozhassék. Ebben a szegény Magyar- 
országban. ahol folyton támadások intézteinek alkotmányunk el
len. nekünk, ennek a képviselőháznak, az alkotmányos tradíczi- 
ókat meg kell tartanunk. Felkérem a ministerelnök urat. hogy 
mondja cl programbeszédét." (Képviselőházi Napló. uo.. 87. p.)

55 Pesti Sándor szerint a dualizmus időszakában még két olyan eset
ről van tudomásunk „amikor a hivatalban levő kormányt a parla
mentben leszavazták. 1877 szeptemberében -  Tisza Kálmán mi
niszterelnöksége idején -  a választási bíráskodásnak a független 
bíróságok hatáskörébe utalásáról szóló törvényjavaslatot a Ház 
már az általános vita lezárása után elvetette (64:62 arányban), így 
ez nem is került részletes tárgyalás alá. A másik eset 1898 decem
berében játszódon le. Szilágyi Dezső házelnök pártjának azon bí
rálata hatására, miszerint nem lép fel elég erélyesen az ellenzéki 
obstrukcióval szemben, lemondott pozíciójáról. A függetlenségi 
vezér. Kossuth Ferenc azt indítványozta, hogy a Ház a bejelentést 
ne vegye tudomásul. Bánffy miniszterelnök viszont az új elnök 
megválasztásának napirendre tűzését javasolta. A szavazás során 
nem csupán a Ház. hanem a Szabadelvű Párt többsége is Kossuth 
Ferenc indítványa mellett foglalt állást, tehát leszavazta saját mi
niszterelnökét." (Pesti. 2002. 27-28. p.) Pesti megjegyzi, hogy ez 
utóbbi esetek nem jártak a hivatalban levő miniszterelnök buká
sával. Bánffy azonban -  mint eme korábban már többször utal
tunk -  a kialakult válság miatt 1899 februárjában lemondásra 
kényszerült.

% Lásd: Somogyi. 1996, 97. p. Ferenc József az alkotmányosságról 
vallott nézetét ugyan egy osztrák minisztertanácsi ülésen fogal

mazta meg. ám az nyilván magyar királyi szerepfelfogására is ér
vényes volt.

57 „A koronának van joga a többséggel bíró minisztériumot is el
bocsátani. és az ezt támogató alsóházal is feloszlatni, ami azon
ban oly esetben fog történhetni, ha az államfő nézete szerint a 
parlament magatartása eltér a nemzet (a választók) nézetétől." 
(Kautz. 1906, 82. p.. 115. sz. lábjegyzet). A modern parlamen
táris kormányzati rendszerekben azonban az államfő a minisz
terelnök indítványára gyakorolja házfeloszlatási jogát, vagyis 
az nem a parlament bizalmát élvező kormány eltávolítására irá
nyul.

58 A dualizmusnak a parlamentáris kormányzati rendszer létrejöttét 
akadályozó szerepéről részletesebben lásd: Concha. 1905. 
430-431. p.: Kautz Gyula: A parlamentarismus és különösen a 
parlamentáris kormányaikat. Második és utolsó közlemény (Bu
dapesti Szemle, 1906. február. 350. szám. 240. p.); Sarlós. 1976. 
188-189. p.

59 Hasonló gyakorlattal más korabeli európai országokban is talál
kozhatunk. így például a 19. század második felében Portugáliá
ban „a választások rendszerint egy-egy kormányváltás után, nem 
pedig előtte zajlottak le. és ilyenkor a hivatalban levő adminiszt
ráció került ki győztesen, miután a vidéki választók közölt ügye
sen megszervezte pártvezérei támogatottságát." (Birmingham. 
Dávid: Portugália története. Pannonica Kiadó. Budapest. 1998. 
114. p.).
Ezt az álláspontot képviselte a parlamentáris kormányzati rend
szer egyik hazai teoretikusa. Deák Albert is. aki egyfelől kor
mányképes ellenzéket igényelt, másfelől viszont elutasította az 
általános választójog bevezetését. „Azt lehetett hinni, hogy a 
koalíciós kormányzat keserű tanulságai és csalódásai s még in
kább eme" (az 1910. évi) „választás eredményei az ellenzéki 
pártoknál is megtermik üdvös gyümölcseiket s ott is elősegítik 
egy kormányképes ellenzék egységes tömörülését. Sajnos, ez az 
eredmény azonban -  a magyar parlamentarizmus nagy kárára -  
máig sem következett be. Sőt. e helyett az általános választójog 
felkapott jelszava széles körökben azt a komoly aggodalmat 
kelti, hogy amint ezt Olaszország példája is, de minden parla
menté is, amely az általános választójog alapján alakult, sajno
sán mutatja -  a parlamenti pártok elaprózódása és a radikális 
elemek diktáló szerepre jutása mellett. -  a nemzeti egység esz
méjének gyöngülése következhetik be." (Deák A.. 1912. 
178-179. p.)

w E felismerés tükröződött Justh Gyula 1910. március 14-ci. zom- 
bori beszédében: „Megmondom, miért olyan nagy fontosságú az 
általános, egyenlő választójog megteremtése. Megpróbáltuk mi 
Magyarország függetlenségét kivívni az úgynevezett felső tíz
ezerrel. de arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a nagybirtoko
sok, a nagykereskedők, a nagyiparosok soha nem lehetnek meg
bízható támaszai a függetlenségi törekvéseknek, mert mindig a 
mindenkori kormányhatalom táborában találhatók." (Magyaror
szág. 1910. március 15.; idézi: Pölöskci. 1961, 640. p.). Justh 
Gyula egy évvel korábban még azt az álláspontot képviselte, 
hogy az önálló magyar nemzeti bank felállítása sokkal fontosabb 
kérdés a demokratikus választójog megteremtésénél.

K Esterházy kabinetjének bemutatkozásakor „Andrássy Gyula fel
szólalásában üdvözölte a kormány programját. Mint mondta, a 
korábbi években kijátszottak a demokratikus elveket a nemzeti 
gondolat ellen. Véleménye szerint Magyarország -  szemben Ti
sza Magyarország különlegességét tételező »sziget«-elméletével 
-  nem maradhat zárt ugar, hanem a világ demokratikus áramaihoz 
kell kapcsolódnia. Ő. a volt »fekete gróf« jelentette ki: a magyar 
parlament szégyene, hogy nincs egyetlen szocialista képviselője 
sem. Arra kérte a többségi munkapártot, hogy ne hallgasson Ti
sza Istvánra, aki veszedelembe sodorhatja a nemzetet, s ne akadá
lyozza meg a kormány demokratikus programjának megvalósítá
sát." (Varga L„ 2004, 52. p.)
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D e á k  F e r e n c  z.
főváros és az egész ország az alkotmány 
visszaállításának örvendez, a  „Vasárnapi 
Újság" — mely mindig törekedett htl kifeje
zést adni a valódi nemzeti közérzületnek — 
sem feledkezhetik el azon kötelességről, 
hogy e  nagy férfiú arezvonásait ismét olva
sói elébe ne állitsa. Ki ne ismerné ez arezot? 
ki ne tekintett volna százszor és ezerszer 
már, tisztelettel, kegyelettel és nemzeti büsz
keséggel c nemes, a  nagy és a jó  lelket egy
aránt visszatükröző képre. Maga a „Vasárn. 
Újság" is már ismételve megörvendeztette

Midőn végre 18 évi várakozás, nehéz 
türelem s a nemzetnek két országgyűlésről 
hat ízben fölterjesztett siirgotö kérelmei 
ntáu kimondatott a nagy szó: a z  o rszá g  
a lk o tm á n y a  v issza& U iU a tik ;  és e nagy szó 
hogy tetté legyen, a trón körébe oly férfiak 
hivatnak, kik a z  országgyűlés többségéből 
válogatva, az ország óhajtásait alkotmány- 
szenten képviselhetik, — az örömriadúsba, 
mely őket üdvözli, egy hang vegyül, sőt tál
kiáltja azt, egy minden magyar szivben 
százszoros viszhnngot keltő név , ’nz alkot
mány valódi vissznszerzö- 
jének, D e á k  F e r e n c in e k  
ünnepelt neve. ( )  volt az 
utóbbi országgyűlések re
mek feliratai á lta l a nem
zeti közvélemény valódi 
és leginéltóbb képviselője; 
ö tette le épen ezen fel
iratokban azon rendithet- 
len jogalapot, melyre az 
ország alkotmányának le
rombolt épületét ismét 
föl lehet emelni; ö a kö
zösügyi munkálatban a 
ki egyenlítés mindkét rész
re méltányos kezdemé
nyét.

Hogy nevét, utóbbi 
működéseiért az örökéltii 
történelem legnagyobb 
alakjai közé Írja be, még 
csak egy hiányzott nagy
ságából ; a  s ik e r ,  ez a 
minden politikai s állam- 
férfiúi nagyság utolsó pró
baköve. S most, hogy ez 
is megvan, Deák Fcrencz 
nevét"— bár kis ország 
és nemzet fia aránylag — 
csak a  Washingtoné mellé 
lehet írni a  történet köny
vében. Nagy azon férfiak 
érdeme, kik a legújabb 
fordulatot közvetlenül ki
eszközölték, de Deák Fc
rencz alapvetése nélkül 
tehettek' volna-e valamit, 
kérdés — a hogy nem te
hettek volna ennyit, bi
zonyos.

S e porezben, midőn a

vele olvasóit. Most azonban egy minden 
eddigieknél hívóbb és kifejezőbb arczképét 
mutatjuk be, s azt hiszszilk, kedves dolgot 
teszünk vele olvasóinknak. *)

És m it adjunk keretül e képhez? Élete 
fő vonásai mindenki előtt ismeretesek. Hi
szen a haza közügyéiben, jólléte, nagysága 
fáradhatlan munkálásában folyt le ez élet, 
melynek minden pereze a hazának volt szen
telve. Deák Fcrencz negyven év óta működik 
a  közélet terén. Harminezhat éve, hogy a 
törvényhozás termeibe lépett s csaknem 

legelső fölléptétöl fogva 
az alkotmányos párt ve
zéréül ism ertetett el. Soha 
sem kereste a  vezéri sze
repet, önként esett az ré
szébe. Ráillik, m it Mncau- 
lay Hampden Jánosról 
m ond: Ö nem kereste a 
dicsőséget, de mivel az a 
kötolcsség egyenes útjá
ban feküdt, megtalálta 
azt. Valóban érdemeinél 
csak igénytelensége na
gyobb. A minap, midőn 
pártja ő t egy alkalommal 
azzal üdvözölte: Téged 
követtünk, zászlód körül 
csoportosultunk; így fe
lelt nz őszinte és igaz 
szóra: „Ti azt mondjátok: 
engem követtetek,zászlóm 
körül csoportosultatok; és 
én elhiszem, hogy úgy 
van. Köszönöm bizalma
tokat, melylyel irántam 
mindig viseltettetek s 
melynek most Í9 kifejezést 
adtatok. De engedjétek 
megmondanom, hogy ez 
nem azért történt, mintha 
én lettem volna közietek 
a  legméltóbb: elől menni. 
Hanem az á t  szoros, az 
ösvény keskeny volt, me
lyen előre kellett törtet
nünk, —csak egymás után 
mehettünk, valakinek elöl

D  E  .( K F E R E N C ? .

• )  E r  . rc .k f p  «  „M .e y v o r-  
■rág Képekben** csimll bonmner- 
tetó  képes folyóirat első füzetében 
jelen t meg előwdr.

A Vasárnapi Újság 1867. február 24-ei számának címoldala Deák Ferenc arcképével

8 9


