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ELŐSZÓ

Politikusokról illik az idő kellő távolságából kiadni történelmi mono
gráfiát. Széll Kálmán, a 19. és a 20. század fordulójának miniszter
elnöke esetében ez a távolság talán az illendőnél is jóval nagyobbra
nőtt már. Idén augusztusban emlékezhettünk meg ugyanis a dualiz
mus rendszerformáló alakja halálának századik évfordulójáról. Úgy is
fogalmazhatunk tehát, hogy a magyar történetírás egyfajta adósságot
törleszt most ezzel a kötettel. A Mathias Corvinus Collegium és a Széll
Kálmán Alapítvány ifj. Bertényi Iván értő szerkesztésével egy olyan
kötetet állított össze, amely nemcsak a már ismert kontúrok mentén
mutatja be Széll Kálmán portréját, hanem a rendelkezésre álló törté
neti források feltárásával, élettel teli színekkel is gazdagítja azt.
Nem lehet Széll Kálmánt kizárólag pénzügyi szakpolitikusként
bemutatni. 1899-es miniszterelnöki beiktatásakor a Törvény, jog, igazság mottóját használta saját kormánya politikai programjának kön�
nyebb megragadása érdekében. E hármas jelszó segítséget nyújthat
nekünk is abban, hogy életpályájának főbb vonalait megragadhas
suk: akár a pénzügyminisztert a fiskális szigoron túlmutató költség
vetési stabilitásért küzdve, akár a bankvezetőt az osztrák–magyar
kapcsolatok kiegyensúlyozásán munkálkodva, akár az innovatív gaz
dát szűkebb pátriájában, Rátóton menedzselve méltán híres szarvas
marha-állományát. Széll Kálmán életének e színterein túl azonban
azt sem tartottuk mellékesnek, hogy bemutassuk, miként viszonyul
tak megfontolt, következetes és éppen ezért némelyek számára ellen
szenves személyiségéhez kortársai, ellenfelei vagy a sajtó képviselői
a mindennapi politikai logika meghatározottságában.
A Széll Kálmán Alapítvány mint önszerveződő, társas vitakör
egyik kiemelt céljának tartja a névadó emlékének ápolását. Úgy gon
dolom, hogy a jelen tanulmánykötet jelentős mértékben hozzájárul
majd ahhoz, hogy a történelemtudomány éppúgy, mint a szélesebb
közvélemény árnyaltabb képet kaphasson Széll Kálmán közéleti és
szakpolitikai teljesítményéről.

LANTOS CSABA
elnök
Széll Kálmán Alapítvány
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AJÁNLÁS

A Mathias Corvinus Collegium kezdettől fogva büszkén támogatta
e kötet megjelenését.
Széll Kálmán megítélése nem egyértelmű a történészek és
a közvélemény szemében. Lesznek, akik bizonyára nem értenek
egyet azzal, hogy egy egész tanulmánykötetet szentelünk neki. Talán
középszerűnek, szürkének találják személyét és tevékenységét is.
Nálunk valamilyen okból a hétköznapi hősöknek a politiká
ban sincs kultuszuk. Igaz, hogy Széll Kálmán nem volt lánglelkű
forradalmár, nem vezetett győztes hadseregeket, és nem is tudta
hatalmát hosszú távon stabilizálni a századforduló kemény poli
tikai csatáiban. Ennek ellenére a Széll-típusú vezetők lényegesen
több figyelmet érdemelnek.
Fiatalon vállalta, hogy a – szinte minden nyelvben, de kü
lönösen a magyarban szitokszóknak számító – adóemelés ideáját
bátran átvegye elődjétől, Ghyczy Kálmántól, és őt meghaladva
ezzel stabilizálja az államkasszát. Az Osztrák–Magyar Bank létre
hozásával és más, megfontolt intézkedései révén pedig lényegében
lehetővé tette az 1867-ben megkezdett kiegyezés gazdasági lezárá
sát. Érdemei gazdasági konszolidátorként elévülhetetlenek, még ha
néhányan azt is gondolják, hogy semmi különlegeset nem csinált,
csak észszerű rendet. Akik alulbecsülik tevékenységét, nem értik
a politika világát, és azt, hogy éppen a rendteremtés, a konszolidá
ció mennyire nehéz feladat.
Rendszerető közszolgaként tette a dolgát. Ha ez szürkeség, ám
legyen: nem bírta a felfordulást, a rendetlenséget. Képes volt csak
azért lemondani a miniszteri posztról, mert a boszniai beavatkozás
sal kapcsolatos költségek tűrhetetlenül meghaladták az eredetileg
előrejelzetteket, és ez felborította a büdzsét.
Csak akkor tért vissza, ezúttal már a végrehajtó hatalom csú
csára, amikor a századforduló politikai élete annyira zsákutcába ke
rült, hogy az ő nyugodt és rendszerező irányítása jelentett kiutat, és
hozott enyhülést néhány évre. Történelmi jelentőségű, hogy hazánk
akkori elitje képes volt évekre megtűrni egy Széllhez fogható vezetőt.
Jelszavai első olvasatra rendkívül szikárul, már-már unalmasan csen
genek: „törvény, jog és igazság”. Ugyanakkor ez a hármas credo az
akkori politikai klímában nem kevés előrelátásra vall.
Széll a politika világának hétköznapi hőse volt, nem egy korszak
alkotó vezető. Olyan, aki nélkül bizonyos helyzetek egyszerűen nem
lettek volna feloldhatók. Deák atyai barátsága természetesen sokat
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segített, de mindez mit számít akkor, amikor az adott helyzetek
ben legjobb tudása szerint éppen azt tette, amire a hazának akkor
szüksége volt.
Sok arculcsapást elkerülhettünk volna, és talán boldogabb
nemzet lennénk, ha nem csak az idő fedezékéből becsülnénk meg
jobban az olyan vezetőket, mint Széll Kálmán volt.

TOMBOR ANDRÁS
alapító, kurátor
Mathias Corvinus Collegium
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IFJ. BERTÉNYI IVÁN
LIBERÁLIS BANKÁR VAGY KONZERVATÍV POLITIKUS?
SZÉLL KÁLMÁN POLITIKUSI ARCKÉPE KORÁNAK
ESZMEÁRAMLATAI KÖZÖTT

„Széll Kálmán nem létezett” – adta hírül egy humorisztikus honlap
2011 júliusában, néhány nappal azután, hogy a kormány ismertette
a Széll Kálmánról elnevezett stabilizációs tervét.1 A nyilvánvaló túl
zás talán azt a meglepetést tükrözte, amely az akkoriban a szűkebb
történészkörökön kívül meglehetősen ismeretlen, dualizmus kori po
litikus előtérbe kerülését követte. Ahogy az lenni szokott, a sajtó kép
viselői igyekeztek az ismeretlen Széll Kálmánról gyorsan összeszedni
az alapvető információkat, majd – politikai elfogultságaiktól függően –
azonnal ítélkeztek is: helyes volt-e Széllről elnevezni a stabilizációs
programot – vagy sem. A dualista korszakkal sokat foglalkozó egyik
történész például „azt mondta, nem érti, hogy miért Széll Kálmán
ról nevezték el a reformcsomagot”, mert arra alkalmasabb szemé
lyek is kínálkoztak volna.2 Egy másik szerző azt hangsúlyozta, hogy
Széll tevékenysége „nem volt túl sikeres”, illetve a „jobboldalon ke
resve sem találtak volna jobb névadót Széll Kálmánnál a megszorí
tásokra – azaz a szerkezeti reformokra”.3
Mindazonáltal feltűnő, hogy a Széll Kálmán Terv bevezetése
kor elsősorban Széll pénzügyminiszteri tevékenységére utaltak, azaz
a hosszú, mintegy hat évtizedet átfogó közéleti pályafutásnak csak
egy szeletét emelték ki. Persze érthetően, hiszen a 2010-ben komoly
eladósodással és nagy költségvetési hiánnyal szembenéző magyar ál
lam ekkor kormányra került vezetői számára történelmi előzményt
jelenthetett az 1873-as krach után kialakult, sokban hasonló pénz
ügyi válság. Széll 1875-ben azzal a feladattal vágott neki miniszteri
munkájának, hogy az előző években megnövekedett költségvetési
hiányt és különösen az államháztartásra szinte kezelhetetlen terhe
ket rovó államadósságot csökkenti.4 Jól hangzó párhuzamnak tűn
hetett Széllre hivatkozni, hiszen a magyar állam akkor ki tudott lá
balni a súlyos helyzetből, sőt, a következő évtizedekben a modern
kori magyar történelem legprosperálóbb korszaka következhetett.
Ugyanakkor, amint látni fogjuk, ez a kilábalás sem köthető egyedül
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Széll tevékenységéhez, és ami fontosabb, Széll Kálmán teljes politikai
pályafutása során már olyan elemeket is találunk, amelyek talán nem
véletlenül maradtak ki a hivatkozások közül.
A párhuzamok sora ugyanis egy idő után véget ér. Miközben a
jelenkori pénzügyi válságért – a Széll Kálmán Tervben is olvasható,
a kormányzat kommunikációban kifejezetten markáns politikai üze
net alapján – az előző baloldali-liberális kormányzatot terheli a fele
lősség, addig Széll Kálmán már minisztersége előtt is a kormánypárt
fontos pénzügyi szaktekintélye és egyik jelentős vezetője volt. Azt is
mondhatjuk tehát, hogy Széllt bizonyos részfelelősség terhelte azért,
amiért az ország annyira eladósodott 1875-re, hiszen – amint a kötet
tanulmányaiból is látni lehet – 1875 előtti megnyilatkozásai nem
mutattak markáns eltérést a többi kormánypárti politikuséhoz vagy
akár az államadósságot felhalmozó miniszterekéhez képest.
Széll Kálmán közéleti pályája más okok miatt sem alkalmas
arra, hogy teljes mértékben felhasználható legyen aktuális politikai
programok történelmi előzményének. Mint ismeretes, pénzügy
miniszterségét követően két külföldi tulajdonú bank vezetője lett,
és évtizedeken át a hazánkban akkor meghonosodó kapitalizmus
legfontosabb reprezentánsai közé tartozott, ebben a pozíciójában
természetesen egyaránt képviselve a hazai gazdaság fejlesztésének
szempontjait és a bank külföldi tulajdonosainak profitérdekeit, ahogy
az egy kapitalista elveken szerveződő piacgazdaságban a korszakban
természetesnek számított.
Kormányfőként Széll azzal igyekezett látványosan különbözni
hatalmas parlamenti többségre támaszkodó elődjétől, Bánffy Dezső
bárótól, hogy szinte nem is élt a képviselőházi fölénnyel, és igyeke
zett látványosan jó viszonyt fenntartani a számra nézve gyenge ellen
zékkel.5 Ahogy majd látni fogjuk, ezt a magatartást részben aktuális
politikai kényszer diktálta számára, de elveinek is megfelelt. Minisz
terelnöki bemutatkozó beszédében is hangsúlyozta, hogy a béke
alapján áll: „Én őszinte, igaz paczifikáczióra törekszem; oly paczifi
káczióra, mely engesztelődést visz a kedélyekbe, elveszi élét az ellen
tétek keserűségeinek, és mérsékli a disszonancziákat.” Az ellenzék
által élénk helyesléssel fogadott kijelentést így folytatta: „Én, t. képvi
selőház, azon iskola híve voltam mindig és vagyok, a mely elvek fö
lött tranzakcziókat nem ismer; harczba megy azokért és megáll mel
lettök, de azt tartja, hogy vannak szituácziók, midőn az eljárásban,
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a részletekben, a kompromisszumok terére lépni lehet és az ország
érdekében néha kell. (Élénk helyeslés a baloldalon.) Mert hiszen, t. kép
viselőház, kompromisszumok lánczolatából áll az élet (Úgy van! Úgy
van! balfelől), és e törvény alól a közélet sem vonhatja ki magát.
(Úgy van! Úgy van! balfelől).”6
Széllnek pénzügyminiszterként, miniszterelnökként is fontos
célja volt, hogy igyekezzen a jó viszonyt és a lehetséges együttműkö
dést megteremteni a Magyarország számára fontos külső partnerek
kel, így a külföldi hitelezők mellett Ferenc Józseffel is. A Magyaror
szágra befolyással bíró külső tényezőkkel szemben nem a konfrontációt,
hanem a megegyezést kereste. Különösen igaz volt ez a császárkirályra, hiszen az uralkodóval való együttműködés Széll számára
evidencia volt a politikai válságok megelőzése és a harmonikus,
nyugodt kormányzás érdekében. „A nemzet és király közötti ellen
tétben és összeütközésben látta ő a legnagyobb nemzeti szerencsét
lenséget”,7 és az 1867-es kiegyezéshez hű politikai tábor felfogásának
megfelelően állandóan kompromisszumokra törekedett a Habsburg-
uralkodóval, elviselve a függetlenségi párti ellenzék kurucos táma
dásait, amelyek az „idegen dinasztiával” együttműködő kormányo
kat a nemzeti érdek feladásával, sőt olykor kifejezetten hazaárulással
vádoltak meg.
Széll Kálmán a Szabadelvű Párt élén állva kormányozta Ma
gyarországot, és több beszédében is hitet tett a liberális örökség mel
lett, mindamellett kormányát a korabeli publicisták egy része azzal
vádolta, hogy konzervatív, agrárius és klerikális köröknek tett túlsá
gosan nagy engedményeket, és ezzel elárulta a szabadelvű hagyomá
nyokat. (Különösen a fiatal Ady Endre írásaiban olvashatunk ilyen
jellegű, heves támadásokat.8) Liberális vagy konzervatív politikus
volt-e hát Széll Kálmán? Ha megvizsgáljuk, mik voltak a dualista
korszak jellemző nézetei haza és haladás, nemzeti függetlenség és
szabadság kérdéseiről, közelebb juthatunk Széll Kálmán megértésé
hez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a korabeli szabadelvűség és
a mai liberalizmus közé nem érdemes egyenlőségjelet tenni, és ezért
nehéz száz évvel ezelőtti politikai és ideológiai vitákat a mai magyar
közélet törésvonalai mentén értelmezni.
***
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MAGYARORSZÁG HELYE EURÓPÁBAN:
AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA

Alighanem a reformkor kiemelkedő politikusai számítanak a legin
kább elismertnek a modern kori magyar történelem vezetői közül.
Az egymással sok fontos kérdésben szemben álló Kossuth, Széchenyi,
Deák, Eötvös, Wesselényi vagy Batthyány mind a mai napig pozitív
példaként, nemzeti hősként emlegetett személyiségek, mint ahogy
a reformkor általában is pozitív, emelkedő korszakként szerepel
a történelmi emlékezetben. Ez a felfogás összefügg azzal, hogy az
1830-as és 1840-es évek reformjai nyomán – és az 1848. tavaszi eu
rópai forradalmi hullámnak köszönhetően – valósult meg az a forra
dalmi jelentőségű átalakulás, amely az ún. áprilisi törvényekben öl
tött testet, és végső soron kijelölte a modern Magyarország kereteit.
Az 1848-as békés átalakulás vívmányait, így a jogokban egyenlő sza
bad magyar nemzetet megvédeni kívánó 1848–49-es szabadságharc
pedig megteremtette a modern magyar nemzet érzelmi összeolvadá
sát is. Bár a küzdelmet a katonai túlerő leverte, a hazafias küzdelem
tragikus pátosszal tette a nemzeti panteon hőseivé az alapvetően li
berális jellegű átalakulás szereplőit. Haza és haladás, nacionalizmus
és liberalizmus a 19. század közepe óta összefonódott.
Mindamellett az 1849-es vereség után számos kérdést át kellett
gondolni, s az abszolutizmus hosszú évei alatt volt idő a higgadt
elemzésre is. Bár természetesen komoly különbségeket tapasztalunk
az emigrációba vonult, összességében radikálisabb és az itthon ma
radt, általában mérsékeltebb magyar liberálisok következtetései kö
zött, az a nézet végeredményben minden okoskodásban szerepelt,
hogy a magyar szabadság megvédelmezéséhez szövetségesekre van
szükség, elsősorban is a mindenfajta szabadságeszme kérlelhetetlen
ellenfelének bizonyuló cári Oroszországgal szemben. Mint ismeretes,
az emigráns Kossuth vagy Teleki László a Habsburgokat is egyértel
műen és végérvényesen a szabad magyar haza ellenségeinek táborá
ba sorolta, ezért akár jelentős engedmények árán is szorgalmazták
a megbékélést a szabadságharc idején a magyar kormány ellen véres
etnikai polgárháborúba bonyolódó nemzetiségi mozgalmakkal. Ez
zel szemben a hazai liberálisok nem gondolták, hogy a Habsburg-ud
var visszavonhatatlanul elutasító lenne a magyar követelésekkel
szemben, különösen, ha a magyar liberálisok bizonyos mérsékletet
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tanúsítanának. Deák és köre ezért abban gondolkodott, hogy az
1848-as eszményekhez való következetes ragaszkodás jobb belátásra
térítheti Ferenc Józsefet, ha belátja: a nemzet egésze felsorakozik
a passzív ellenállás programja mögé, és kiderül, hogy a magyar elit
nélkül nem lehet Magyarországot kormányozni, márpedig az egész
birodalom stabilitása is veszélybe kerül legnagyobb alkotóeleme bi
zonytalansága esetén. Míg tehát a kossuthi program a Habsburgbirodalom felrobbantására törekedett, Deákék Bécs megbékítését és
a kompromisszumot tűzték ki célul, és ez utóbbi program sikere ese
tén persze a nemzetiségekkel való kompromisszum jelentősen veszí
tett volna stratégiai jelentőségéből.
Mint tudjuk, több mint másfél évtizedig tartott, amíg 1867-ben
sikerült olyan megoldást találni, amely egyrészt megadja a kellő egysé
get és stabilitást a Habsburg Birodalom egészének, különösen a hatal
mi politika szempontjából fontos területeken (egységes külpolitika, az
uralkodó irányítása alatt maradó, erős közös hadsereg), másrészt vi
szont lehetőséget biztosít a magyar elit számára, hogy saját elgondolá
sait követve a maga hatáskörében irányítsa Magyarországot.
A kiegyezéssel létrejött dualista berendezkedésben Magyarország
lényeges kérdésekben föladta 1848-ban elvileg teljes állami szuverenitá
sát. Deák és a hazai politikai elit nagy többsége elfogadta, hogy szükség
van az erős Habsburg-nagyhatalomra, hogy annak ereje Magyarorszá
got is megvédelmezze mindenféle támadással szemben. A magyar
nemzeti liberális elit gondolkodásában a legfőbb veszélyt Oroszország
jelentette, és a cárizmus 1849-es szereplése bebizonyította, hogy a ma
gyar félelmek nem voltak légből kapottak. A biztonságért cserébe And
rássyék beletörődtek abba, hogy a hadsereg vezetése és a külpolitika
irányítása továbbra is az uralkodó kezében marad, és a magyar fél el
vállalta a közös ügyek költségeinek és az osztrák birodalmi államadós
ság terheinek 30%-át is. 1867-ben azonban minden más fontos kérdés
ben Magyarország visszanyerte önállóságát, és a felelős magyar
kormány döntési jogkörébe tartozott az összes többi ügy. Ezek után te
hát a haza sorsát magyar politikusok intézték, Magyarországon. Mind
amellett voltak olyan kérdések, amelyeket a magyar kormány saját
önszántából Ausztriával közösen intézendőnek minősített. Így például
a magyar államnak joga lett volna saját vámokat kivetni határain,
a gazdasági észszerűség alapján mégis úgy döntöttek, hogy Magyaror
szág és Ausztria maradjon továbbra is közös vámterület. Szintén közös
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maradt a pénz: továbbra is az (osztrák) forintot fogadták el fizetőeszköz
nek, amit a közös jegybank bocsátott ki. Mivel azonban ezek a kérdések
nem automatikusan következtek a Deák által az egyezkedés elvi kiindu
lópontjává tett Pragmatica sanctióból, ezért ezeket nem közös, hanem
közös érdekű ügyeknek tekintették, és elhatározták, hogy Ausztria és
Magyarország képviselői tízévente kétoldalú tárgyalásokat folytatnak
a közösség meghosszabbításáról és annak feltételeiről, illetve a közös
kiadásokhoz való hozzájárulás arányáról, azaz a kvótáról. Bár ez a meg
oldás bizonyos rugalmasságot kölcsönzött az államjogi konstrukciónak,
hiszen így alkalmazkodhattak a két fél eltérő fejlődési üteméhez, ugyan
akkor kódolva volt a Habsburg Birodalom minden tíz évben előre lát
ható válsága, hiszen a gazdasági kiegyezési tárgyalások során a tárgyaló
felek egymás rovására tudták csak érvényesíteni érdekeiket.
A dualista államszerkezetben a politikai főhatalom az uralkodó
kezében volt, aki azonban mindkét államban alkotmányosan, azaz
a népképviseleti parlamenteknek felelős kormányokon keresztül ural
kodott. A külpolitika, a hadügyek és az ezek fedezésére szolgáló közös
pénzügyek irányítására három közös minisztert is kinevezett, akik
azonban nem egy közös parlamentnek voltak felelősek, mert ezt a bi
rodalmi centralizációt elutasító magyarok nem fogadták el, hanem az
osztrák és a magyar parlament speciális bizottságainak, az ún. delegá
cióknak. Ez a ritkán és nehézkesen ülésező, 60-60 fős szervezet a gya
korlatban alig volt alkalmas a közös miniszterek valós ellenőrzésére,
így a nagyhatalmi politika eszközeit Ferenc József ténylegesen tovább
ra is saját belátása szerint intézhette, azzal a lényeges változással, hogy
a két miniszterelnöknek is felelősséget kellett vállalnia a közös politiká
ért saját parlamentjük előtt. Ez a gyakorlatban mindkét miniszter
elnöknek vétójogot biztosított, de a döntéshozatali mechanizmus sokkal
inkább az állandó kompromisszumokra épült, mintsem hogy ezzel
a tételesen meg sem fogalmazott, de a törvények logikájából következő
jogukkal bármelyik kormányfő a nyilvánosság előtt élt volna.
A most már törvényes magyar király Ferenc József Magyaror
szágon is jelentős politikai hatalommal bírt. A miniszterelnököt és
a minisztereket ő nevezte ki, a törvényeket ő szentesítette, sőt, egy
titkos minisztertanácsi megállapodás értelmében ún. előszentesítési
jogot is kapott, ami azt jelentette, hogy a kormányok csak olyan tör
vényjavaslatot terjesztettek be a parlamentnek, amihez a király elő
zetesen hozzájárult. Bár az utókor gyakran a királyi túlhatalom egyik
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bizonyítékaként értelmezte ezt a különben nem minden esetben al
kalmazott megkötést, azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a kormá
nyoknak eleve a király akaratát kellett képviselniük, és így a harmo
nikus államvezetés eszközeként is szükség volt erre az eljárásra.9
A kiegyezés mindazonáltal visszaállította Magyarország belpolitikai
önállóságát, és bár ez az 1848-as szabályozáshoz képest szűkebb körű
volt, de annál stabilabbnak és tartósabbnak bizonyult, hiszen komoly for
mában nem merült fel Bécs részéről Magyarország önállóságának korlá
tozása, nemhogy a következő fél évben, de a következő fél évszázadban
sem. Igaz, ebben nagy szerepe volt Ferenc Józsefnek, aki a rá jellemző
merevséggel hűen kitartott koronázási esküje mellett, annál is inkább,
mert egy idő után belátta, hogy a dualizmusnál nincs jobb módszer,
amely a számára fontos célt: a birodalom fenntartását és nagyhatalmi
pozícióját garantálni tudná. Magyarország szempontjából pedig az
1867-es alku minden hátránya mellett annyi előnyt biztosított az 1848-as
szeparációval szemben, hogy mostantól a magyar kormányfőnek a biro
dalom külpolitikájába is beleszólása volt, tehát Magyarország maga is
alakíthatta annak a nagyhatalomnak a politikáját, amely őt védte. Ha azt
nézzük, hogy az Európai Uniónak vagy a NATO-nak milyen csekély je
lentőségű tagjai vagyunk, vagy ha szembenézünk az 1920-ban független
né, de egyúttal gyengévé vált Magyarország nemzetközi kiszolgáltatott
ságával, akkor magyar szempontból az 1868-tól Ferenc József
rendelkezése nyomán Osztrák–Magyar Birodalomnak vagy Osztrák–
Magyar Monarchiának nevezett államalakulatot az elmúlt fél évezred
talán legszerencsésebb államalakulatának nevezhetjük. A Monarchiában
széles körű tényleges önállósággal bírtunk – nagyobbal, mint az 1940-es
évektől a rendszerváltozásig! –, és bár a költségeknek csak valamivel több,
mint 30%-át kellett megfizetnünk, egy európai nagyhatalom egyenjogú
feleként, ha úgy tetszik, a jogok 50%-ával rendelkeztünk.
Igaz, ezt a kortársak jelentős része nem így látta, és a teljes füg
getlenség álmát tűzte ki legfőbb nemzeti célként. Az emigráns Kos
suth Lajos 1867 májusában jelentette meg híres Kasszandra-levelét,
amelyben arra figyelmeztette Deákot, hogy a nemzeti önállósodás
korszakában végzetes hiba a nemzeti elvet tagadó Habsburgokkal
szövetkezni. Mivel azonban Kossuth kritikája nem párosult annál
jobb ellenjavaslattal, hogy meg kell várni a Habsburgok hatalmának
valamikor bekövetkező lehanyatlását, érthető, ha a politikai elit
többsége inkább a reálpolitikus Deák álláspontját fogadta el.
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A 67-ES SZÉLL KÁLMÁN: KIRÁLYHŰSÉG
ÉS NÉPSZERŰSÉG KÖZÖTT

A Széll Kálmán által is osztott 67-es politika egyik leginkább logikus
összegzését a fiatal Tisza István adta. Szerinte még olyan nemzeti
követelményeket sem szabad támasztani, amelyek a kiegyezéssel
nem állnak ellentétben, hanem ehelyett a kiegyezéshez való változta
tás nélküli ragaszkodást javasolta. Csak a rendszer következetes elfo
gadása alkalmas ugyanis a korona és a nemzet közötti bizalom fenn
tartására, és csak ez nyugtathatja meg a magyarokkal szemben
bizalmatlan osztrák köröket. A magyar nemzet fejlődéséhez szüksé
ges békéhez nem hangzatos nacionalista követelőzésekre van tehát
szükség, hanem arra, hogy „ha a magyar nemzetnek anyagi és erköl
csi erejét belevisszük a monarchia összes erejébe, belevisszük azért,
[…] hogy ez a monarchia minden tekintetben konszolidáltassék;
hogy ez a monarchia baráttól és ellenségtől tisztelt, nagy és hatalmas
legyen, mert […] azon monarchiának, a melynek a másik állammal
teljesen egyenjogú másik állama vagyunk, […] nagyhatalmi állása,
tekintélye, hatalma mindenkire nézve fontos, ki a monarchiában él,
de senkire nézve nem fontosabb, mint a magyar népre nézve”.10
Miniszterelnöki programbeszédében Széll Kálmán is hangsú
lyozta, hogy munkáját „az 1867: XII. törvényczikk alapján” kívánja
folytatni: „Én, t. ház, mióta csak politikailag gondolkodni és érezni
tudok, tántoríthatatlan híve vagyok ennek a törvénynek, és ragaszko
dom hozzá lelkem és meggyőződésem egész erejével, mert azt oly
alkotásnak tekintem, a mely messze és beláthatatlan időkre állandó
és helyes alapokra fektette az Ausztriával való kapcsolatból folyó kér
déseket […], egyúttal biztosította a nemzet számára minden téren
a szabadságot, az önálló haladást és fejlődést. […] Igenis, az 1867:
XII. törvényczikkhez szorosan és annak minden betűjéhez ragaszko
dom, ezen az alapon állok, és ezen az alapon akarok működni.”11
Széll Kálmán a Deák Ferenc által megalkotott kiegyezés hűsé
ges követőjeként politizált, és megértette, hogy Magyarország stabil
fejlődéséhez az uralkodó bizalmának megtartása, a fölösleges konflik
tusok elkerülése szükséges. Láthatta, hogy a magyarokkal szemben
nem rosszindulatú Ferenc József támogatása nélkül egy miniszterel
nöknek sem adatik meg az alkotó munka zavartalansága. Ugyanak
kor nem vált a király akaratának puszta kiszolgálójává, és a lojalitást
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mindig a magyar nemzeti érdekkel igyekezett összeegyeztetni. Ami
kor 1878-ban Bosznia megszállásának egyre emelkedő költségei ve
szélyeztették a Magyarország jövőjére nézve annyira fontos pénzügyi
stabilizációt, inkább lemondott a pénzügyminiszterségről.12
Ugyanakkor el kell ismerni, hogy 1903 után sem Széll, sem
a Szabadelvű Párt nem volt annyira következetes és elvhű 67-es,
mint korábban. A 48-as ellenzék obstrukciója, az ekkor még a kor
mánypártban politizáló Apponyi Albert felfogása és a népszerűtlen
ségtől való félelem hatására 1903 őszén a kormánypárt vezetőiből
egy ún. kilences bizottságot állítottak fel, amely a kiegyezéssel össze
egyeztethető, a szimbólumokra koncentráló katonai reformokat
igyekezett kidolgozni. Ennek a bizottságnak Széll volt az elnöke,13
s bár mindez csak epizód volt a véderőreform és az obstrukció évti
zedes történetében, jól mutatja egyrészt a közhangulat megváltozá
sát, másrészt azt, hogy Széll számára a népszerűség is fontos tényező
volt. A mai, demokratikus korszakban ez persze magától értetődő,
hiszen a politikai felhatalmazás alapja a nép bizalma. A dualista kor
szak azonban nem demokratikus, hanem elitista, liberális parlamen
ti rendszernek tekinthető, így Széll esetében ki kell térni arra, miért
fordított olyan nagy figyelmet arra, hogy politikája népszerű is legyen.
Érdemes személyes tulajdonságaival kezdeni. Széll bankve
zérként megtanulhatta, mennyire fontos a más véleményen lévő,
más érdekeket képviselő tárgyalópartnerek meggyőzéséhez, a köl
csönösen elfogadható kompromisszumokhoz az üzleti tárgyaláso
kon a bizalmas, őszinte légkör, a barátságos, korrekt kapcsolat.
Egy Széllt nem különösebben kedvelő politikus szerint miniszter
elnökként szinte úgy vezette a parlamentet, mint egy bankvezér:
az ülés előtt behívatta az elégedetlen részvényeseket, és „ötven
percentre kiegyezett velük”.14 Másfelől több visszaemlékezés15 is
egyértelműen utalt rá, hogy Széll Kálmán hiú ember volt, aki
a kormányzás során meglehetősen rátelepedett minisztereire, és
„valósággal gyámkodása alá vette az összes ügyeket és befolyást
szeretett gyakorolni mindenre, ami történik”.16 Már fiatal korában
jellemzője volt, hogy nagy előszeretettel tartott olyan beszédeket,
amelyeknél a terjedelem és a tartalom nem feltétlenül állt egyenes
arányban. Az önnön kiválóságába – egyébként joggal – vetett hit
logikusan járhatott együtt azzal az igénnyel, hogy pozitív tulaj
donságait mások is ismerjék el.
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Széll 1899-ben úgy lett miniszterelnök, hogy előtte komoly bel
politikai válság megoldásában játszott kulcsszerepet. Elődje, az ellen
zék által gyűlölt, erőszakos Bánffy Dezső az obstrukcióval szemben
akár az alkotmányosság útjáról is letért volna, így a Széll által vezetett
béketárgyalások nagy megkönnyebbülést eredményeztek. Széll előd
jével szembeállítva az ellenzék számára is rokonszenves személyiség
volt, aki jól megválasztott jelszavával (törvény, jog, igazság) egy régeb
bi, az eltelt idő távlatából idillinek tűnő kor és Deák Ferenc nagyszerű
eszményeinek visszahozatalát ígérte. Kormányzásának első hónapjai
ban az ellenzéki sajtó sem támadta, míg a kormánypárti lapok a kor
szakban még szokatlannak számító dicshimnuszokat zengtek róla.
A Széllt nem kifejezetten kedvelő író, Herczeg Ferenc például úgy
emlékezett vissza erre az időszakra, hogy a sajtó szinte áhítattal bánt
személyével, és amikor egy kelés támadt a mellén, az ebből távozó
gennycseppet egy lap „üdítő harmatnak” nevezte.17
Széll a későbbiekben is élt a közvélemény befolyásolásának ak
kor modernnek számító eszközeivel. Az ellenzéki obstrukcióval szem
beni érveit a nép nyelvén megfogalmazott füzetekben, röpiratokban
terjesztette,18 a hozzá hű törvényhatóságokkal bizalmi feliratokat fo
gadtatott el, és a kormánypárti sajtót is általában arra használta föl,
hogy bizonyítsa az olvasók számára személyes népszerűségét. Az el
lenzéki lapok szemében a kormánytámogató nyilatkozatok megren
delt és őszintétlen, tehát értéktelen szövegek voltak, és a miniszterel
nök elleni támadások közé bekerült Széll hiúságának kárhoztatása.
Ez azonban – tegyük hozzá gyorsan – legfeljebb emberi gyengeség
nek, és nem valamiféle diktátori megalomániának számított, hiszen
nem felejthetjük el, hogy Széll, bármennyire is meg volt győződve
önnön kiválóságáról, nem volt hataloméhes, és számos alkalommal
elutasította a neki felkínált komoly pozíciókat. (Amit azután saját er
kölcsi nagyságának bizonyítékaként felhasználtak népszerűsítésére.)
A korszakban még valóban szokatlan sajtópolitika hátterében
Széll hiúsága mellett azonban érdemes felfedezni a politikai motívu
mokat is. Széll Kálmánt miniszterelnökségének politikai erőviszonyai
is arra ösztönözték, hogy saját személyes jelentőségét hangsúlyozza,
hiszen ez is fontos eszköz volt számára, hogy az egymással is küzdő
frakciókra oszló kormánypártot egyben tartsa. Mivel pedig saját frak
ciója nem nagyon volt, és így a hozzá személyes kapcsolatok alapján
hű képviselők lojalitására nem támaszkodhatott, ezért általában kellett
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kiválóságát és nélkülözhetetlenségét egyértelművé tenni a rivalizáló
klikkek számára, hogy elismerjék vezető szerepét. Ráadásul a túlságo
san heterogén kormánypárt egyben tartása mellett az elődjét obstruk
cióval megbuktató ellenzéket is féken kellett tartania. Ehhez pedig
valóban célszerű volt azt sugallni, hogy az ő személyétől függ az ellenzék
jogait tiszteletben tartó, az alkotmányos berendezkedést mindenek
felett megvédő, mérsékelt kormányzás, amelynek megbuktatása esetén
„a mérsékletet azután más”, erőszakosabb uralom váltaná fel.19

LIBERÁLISOK ÉS KONZERVATÍVOK
A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON

Amikor egy dualizmus kori politikai eszméket vizsgáló elemzést kez
dünk, mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a 100–150 évvel ezelőtti
politikai fogalmak még abban az esetben sem fedik teljesen a maia
kat, ha történetesen ugyanazt a nevet viselik. A mai konzervativiz
mus és az akkori, erősen arisztokratikus és udvarhű politikai irányzat
között hatalmas távolság van. A mai, sok tekintetben egyes szexuális
kisebbségek egyenlő jogaiért vagy az eutanáziáért küzdő liberálisok
ra is furcsán nézett volna Deák vagy Kossuth szabadelvű nemzedéke,
akiknek még a rendi világból kellett az alapvető törvény előtti egyen
lőség eszméjét diadalra vinni. Másfél évszázad alatt nagyon sokat
változott gondolkodásunk, mentalitásunk, nyelv- és fogalomhaszná
latunk – és ennek következtében egészen különböző a korabeli és
a mai politikai kultúra is. Ha a korabeli liberálisok számára is a sza
badság volt a vezérfonál, konkrét követeléseik mégis teljesen mások
voltak, mint ahogy mást kíván konzerválni egy konzervatív a 21. szá
zad elején, mint a 19. század közepén.
1867-ben a Deák körül csoportosuló liberálisok vették kezükbe
Magyarország kormányzását. 1848 előtti eszményeiket igyekeztek
a korhoz igazítani, de az alapcélok változatlanok voltak: egy modern,
a szabadság elvei szerint berendezett, a nyugat-európai államokhoz fo
kozatosan felzárkózni képes magyar kultúrállam megteremtése. A mos
toha történelem miatti lemaradást igyekeztek gyors ütemben pótolni,
és az 1867 utáni évek fellendülése (az ún. Gründerzeit) csak fokozta opti
mizmusukat. Ezekben az években sorra követték egymást a liberális
reformok, amelyek megteremtették a modern szabadelvű állam alap
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vető intézményeit. Így például Eötvös elfogadtatta a népoktatás reform
járól szóló törvényt; megalkották az országos politikai hatalomtól és
a helyi közigazgatástól is független bíróságokat; törvényt fogadtak el az
ügyészségről; a vállalkozás szabadságát segítő intézkedéseket hoztak stb.
Mindamellett a magyarországi liberalizmus nem volt teljesen
azonos a nyugat-európaival. Bár a hazai szabadelvű elit eredetiben
olvasta a kortárs francia, angol vagy német liberális teoretikusok mű
veit, és olykor személyesen is ismerte őket, elég hamar kiderült, hogy
a hazai valóság nem teszi lehetővé az angol vagy francia politikai el
vek változtatás nélküli átültetését. Ahogy a közgazdasági kérdésekben
is járatos későbbi vallás- és közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston
fogalmazott: „nálunk az állapotok lényegesen különböznek az angol
vagy amerikai állapotokról. Nálunk még többet kell administrálni, és
a központi kormánynak több administrativ közegre van szüksége,
mint Angliában, azon egyszerü okból, mert […] minálunk a társadal
mi tevékenység csekély; mi mindent az államtól, illetőleg az állam
képviselője: a kormánytól követelünk”. Hasonló okból utasította el a
liberális berendezkedés demokratikus irányú továbbfejlesztését is:
„Én a demokratiát nagyon tisztelem, értem annak egész jelentőségét,
s azt hiszem, hogy a jövő a demokratiáé […], de nálunk a democratiát
még culturális intézetek által magasabb niveaura kell emelni, nálunk
a democratia e nagy dolgok véghezvitelére még nem érett meg.”20
A magyarországi liberalizmus kezdettől fogva rákényszerült arra,
hogy – a nyugati példákkal és elmélettel éppen ellentétesen – részben
állami eszközökkel teremtse meg azt a kultúrállamot, ahová a történel
mi elmaradottság miatt társadalmi úton nehezebben lehetett volna
csak eljutni. Ráadásul a társadalmi viszonyok miatt is kénytelen volt az
elit elzárkózni a demokratikus reformoktól. Már 1848-ban kiderült
ugyanis, hogy a szabaddá és jogokban egyenlővé tett nép jelentős ré
sze az elit felfogásához képest igencsak eltérően kezeli frissen szerzett
jogait. A pesti és pozsonyi zsidóellenes zavargások – és különösen
a román és szerb parasztság felkelése a magyar kormány ellen – óva
tosságra intették a liberálisokat. A jelentős részben, különösen a nem
zetiségi perifériákon írástudatlan, könnyen befolyásolható parasztsá
got veszedelmes lett volna politikai jogokkal felruházni azt megelőzően,
hogy anyagi és kulturális értelemben kiemelik őket olykor középkorias
elmaradottságukból. A magyar liberális modell tehát elitista volt, és
a népet legkevésbé sem a nép által kívánta felemelni.
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A modern magyar állam intézményrendszere ezért kortárs kriti
kusok és későbbi elemzők szerint is bő ruha volt a magyar társadal
mon, és az elit csak bízhatott abban, hogy viselője lassan-lassan majd
csak belenő a nyugati ruházatba. Ráadásul a hatalmon lévő párt önző
politikai érdekei sem a demokratikus reformok felgyorsítása mellett
szóltak, hiszen elég hamar világossá vált, hogy a szegényebb rétegek
körében kevésbé népszerű a liberális program. A nemzetiségi tömegek
leginkább saját vezetőikre hallgattak, az alföldi magyar parasztok pe
dig Kossuth követői voltak, így a választójog kibővítésétől vagy a köz
igazgatás decentralizációjától csak az ellenzék erősödése volt várható.
Ugyanakkor a kormányzat és a közélet hangadó szabadelvű ér
telmisége évtizedekig könnyedén kezelni tudta a liberalizmus to
vábbfejlesztését követelő igényeket. Ahogy említettük, 1848 után
a hazafiasság és a liberalizmus szinte egybeolvadt, amit jól mutat,
hogy a kormányzó Deák-párt mellett az ellenzék két pártja, a Tisza
Kálmán által vezetett balközép és a Kossuth radikálisabb program
ját követő ún. „szélbal” is liberális volt. Az 1867 előtt a kormányzás
ban fontos pozíciókat betöltött konzervatívok hosszú évekre vissza
szorultak, mert szereplésüket nem tartották hazafiasnak. Ezért
a konzervativizmus katolikus arisztokrata körökbe húzódott vissza,
és néhány jó tollú publicistájuk is elszigetelődött.
Fontos azonban az is, hogy az eleve csekélyebb társadalmi bá
zissal rendelkező magyar konzervatívok is elfogadták az 1848-as li
berális átalakulás lényegét, így a jobbágyfelszabadítást, a népképvi
seleti parlamentarizmust vagy a jogegyenlőséget, és nem akartak
visszatérni a rendi korszak intézményeihez. Éppen ezért az 1867
utáni konzervatív szerzők olykor kevéssé különböztethetők meg a li
berális többségtől, talán csak abban, hogy a további szabadelvű re
formokat támadták, és általában is túlzott elvhűséggel vádolták libe
rális ellenfeleiket. Azt állították, hogy a magyar liberálisok doktriner
hajlamai jelentik a veszélyt Magyarországra nézve: „A liberalismus
bizonyos elvekből indul ki, és bizonyos elvek megvalósítása képezi
czélját. A conservativ politika az adott viszonyokból indul ki és
a helyett az állam, a honpolgárok reális szükségeiben keresei czélját.
A liberalismus mindenekelőtt elveit és theoriáit, a conservativ politi
ka mindenekelőtt a hazát igyekszik szolgálni. Ha a nemzet érdekei és
a divatos elve ellentétben állanak, a liberalismus inkább a nemzet
érdekeit, a conservativ politika hamarabb a divatos elveket ejti el” –
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vélekedett Asbóth János.21 A szinte hegemón helyzetű liberalizmus
sal szemben az 1872 körül aktivizálódó magyar konzervatívok
a praktikus és nemzeti érdeket követő programra alapozva igyekez
tek megvetni lábukat, keményen és túlzóan bírálva azt, hogy a libe
rális kormányok miatt „mennyire áldoztuk fel a magyar érdeket min
den téren gyámoltalan ideologok, lelketlen izgatók és hiú szájhősök
által importált idegen eszméknek”. Asbóth vádjai szerint „1825-től
maig, egy fél évszázadon át az abstract liberalismus dominálta, min
den más iránt ledorongolva zsarnokolta a magyar közvéleményt.
[…] Bármihez fogtunk volna, soha sem mulasztottuk el gondos lelki
ismeretességgel kérdezni: mit mond ehhez a liberalismus kátéja, mit
az angol gyakorlat, mint a franczia doctrina, mit a német szobatu
dósnak okoskodási asszkórban sinlődő theorémája, mit misericordia
nus humanismus érzelgése; csak azt nem kérdeztük soha: mit mond
hozzá a magyar érdek?” Márpedig a konzervatívok szerint a magyar
érdek azt kívánta volna, hogy az egyéni szabadságjogok kiterjesztése
helyett legyen erősebb az állam, és így soha ne kényszerüljön erősza
koskodásra. A konzervatívok szerint a hazai gazdaságot a szabad
verseny révén a külföldi riválisoknak nem kiszolgáltató gazdaságpo
litikára lett volna szükség, és különösen kárhoztatták Eötvös túlságosan
nagyvonalú nemzetiségi politikáját.22 Kecskeméthy Aurél ez utóbbi
kapcsán egészen végletes ellentétpárt állított fel: „Magyarországon
két politikai irány közt volna ésszerűleg választás. Vagy a magyar
nemzet történeti suprematiája megőrzését tartani szem előtt: akkor
mellőzni kell a szabad intézményekkel, az autonomiával, a liberalis
mussal és demokrát szóvirágokkal való tetszelgést, és a nemzetnek
magának lemondani bizonyos politikai jogkör élvezetéről, melyet
a nemzetiségek ellene használnának: vagyis rendszerezett dictatura;
erős összpontositás, magyar nyelven. Vagy ellenkezőleg, azon meg�
győződésből indulni ki, hogy a magyar nemzet nyelvi supremátiája
tarthatatlan, a nemzetiségek merő institutiók által féken nem tartha
tók: és akkor a polyglott állam eszméjét a szabad intézményekkel
kapcsolatban a következményekig vinni.” A valóságban a kettő közt
hányódunk, így csak mindkét irányzat hátrányait szenvedjük el – vé
lekedett a Kákay Aranyos álnéven publikáló szerző.23
Úgy tűnik, a konzervatív kritika túlzott volt, hiszen maguk a libe
rálisok is belátták: az elméleteket a hazai viszonyokhoz kell igazítani.
(Éppen az 1840-es években a leginkább a nyugat-európai liberális teó
24

riák alapján működő, a korszakban doktrinernek is nevezett centralis
ta kör egyik vezető alakját, Trefortot idéztük ennek illusztrálására.)
A konzervatívok kritikái tehát nem csupán túlzottak voltak, de a sza
badelvűek éppen a jelzett irányba mozdultak el. Mindezt könnyű volt
azzal indokolni, hogy az államérdek megköveteli, hogy a kormány
férfiak engedjenek a liberális doktrínákból. Az Andrássy-kormány néhány
tagja, elsősorban Lónyay Menyhért pénzügyminiszter sokat panasz
kodott a régi vágású liberálisok hozzáállására, amely csak nehezíti az
állam hatékony működését. Lónyay kormányfőként igyekezett is eb
ben az irányban hatni: erős, működőképes államot, a sok vita helyett
inkább alkotó parlamentet látott volna szívesen, és a magyar nemzeti
érdeket az elvont liberális teóriáknál fontosabbnak tartotta. Ám hiába
támogatta a nagyszabású programot jó néhány fiatal értelmiségi (pél
dául Arany László, Asbóth János, Grünwald Béla, Rákosi Jenő vagy
Toldy István), ha a Deák-párt vezetői nem sorakoztak föl mögé, és ez
végül Lónyay bukásához vezetett.
Mindazonáltal helytelen lenne Lónyayt konzervatívnak mon
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dani. Inkább arról volt szó, hogy a gyakorlatias politikus levonta
a nagy politikai változásokból azt a következtetést, amit Deák és köre
(még) nem: a kormányra került liberalizmus számára egészen újfajta
kihívások és feladatok keletkeztek, mint a szabadelvűség korábbi, el
lenzéki szakaszában. Az Európa más országaiban is megtalálható
fordulat25 Magyarországon ráadásul még komolyabb cezúrát jelen
tett a liberalizmus „mozgalmi” és „kormányzó” korszaka között.
Ahogy láttuk, a reformkorban, de 1849 után is a liberálisok a magyar
nemzeti önállóság élharcosai is voltak, így ellenzékiségük céljait egy
úttal össznemzeti célokként fogalmazhatták meg. Ahogy sikerült vis�
szaállítani az alkotmányosságot, és megszűnt Magyarország elnyo
matásának veszélye, úgy kapott esélyt a magyar liberális politika
arra, hogy a reformokra koncentráljon. Érzékletesen festi le ezt
a Somogy megyei birtokos nemes családból származó első budapes
ti királyi ügyész, Kozma Sándor fiának visszaemlékezése: míg 1867
előtt a magyar tüntetőleg nem ivott sört, és magyaros ruhákban járt,
a kiegyezés után a Kozma család felhagyott ezzel, és most már in
kább arra törekedtek, hogy minél európaiabbak legyenek.26
Másfelől viszont a magyar nemzeti liberálisok 1867-es hata
lomra kerülésük után a konzervatívokkal szemben kormányzásukat
önmagában a nemzeti önállóság garanciájának állíthatták be, azaz
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a liberális kormányzás sikere egyben Magyarország nemzeti fennál
lása szempontjából is fontos célkitűzés lehetett. Deák liberálisainak
nemzeti érdemeit jellemző módon maguk a konzervatív riválisok
sem vitatták. A Deák-párt – írta Kecskeméthy Aurél 1869-ben –
„[l]erombolta […] az austriai absolutismusnak háromszáz év óta elle
nünk felépített várait és erődeit. És ez nagy érdem. Létrehozott oly
közjogi egyezményt, mely a független államkint megállni nem képes
Magyarországnak kívülről védelmet, belől fejlődési képességet nyújt.
Ez még nagyobb érdem. De az országot rendezetlen hagyta. […] Az
ország belrendezése tehát az – aminek most napirendre kell jönni.
Ha ezt nem bírja eszközölni – fönnebbi érdemei meddők”.27 A kér
dés tehát az volt, a Kossuth és híveivel szemben álló többség szemé
ben helyes dualista kereteket képes-e a Deák-párti liberális kormány
zat a nemzet érdekeinek megfelelően kitölteni.

A KONZERVATÍV LIBERÁLIS28 KONSZENZUS

Az 1867-es kiegyezés tehát megteremtette azokat a kereteket, amelye
ket a Deákot követő liberális többség és az inkább részletkérdésekben
kritizáló konzervatívok is elfogadtak. Az Andrássy-kormány alatt szá
mos fontos belpolitikai reformot is a liberális elvek jegyében hoztak
meg, de néhány éven belül a reformok lendülete alábbhagyott, és
egyes kritikusok szerint a rendszer – különösen 1875 után – már nem
is volt liberálisnak nevezhető. A századfordulón a demokrata Vázso
nyi Vilmos például úgy vélekedett, hogy „a szabadelvű párt tulajdon
képpen nem egyéb, mint egy konzervatív párt”,29 hiszen bármennyi
re is hivatkozik a liberális örökségre, „[a]mi 1843-ban magasztos
vívmány volt […], az már húsz esztendővel később túlhaladott, meg
szokott dolog, és az 1843-as eszmék lelkes hirdetője, ha több újítást
elfogadni nem akar, átkozottul hasonlít a konzervatívokhoz”.30
Persze a reformkorban az egymással még komoly elvi és politi
kai vitákat folytató liberálisok és konzervatívok közötti különbség fo
kozatosan csökkent, éppen azért, mert a konzervatívok is elfogadták
a korszak „liberális minimumát”. Ahogy egy liberális képviselő – kü
lönben éppen a konzervatívok ellen mozgósító! – beszédében is el
hangzott: „A conservativ és liberalis jelszavak elvégre olyanok, me
lyeknek határát nehéz szabatosan körülirni”.31 Egyre többen látták
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be konzervatív és liberális oldalról is, hogy az ország kormányzása
praktikus és nem teoretikus hozzáállást kíván. A már idézett Asbóth
a magánélet továbbra is elvárt elvhűségével szemben kifejezetten ká
ros merevségnek minősítette, ha valaki a közéletben túlságosan is
ragaszkodik elveihez,32 amire szinte rímel a régi reformkori liberális
Pulszky Ferenc derültséggel és tetszéssel fogadott beszéde, amelyben
a fúzió révén megalakult új Szabadelvű Párt kormányát kifejezetten
„fekete” és „fehér” elveket egyaránt tartalmazó, „szürke” pártnak ne
vezte, „mert utoljára is a kormányzás nem lehetséges másként, mint
folytonos compromissumok alapján”.33
A „kormányzó liberalizmus” más feladatok elé nézett, mint a
szabadságeszményeit még csak megfogalmazni vagy népszerűvé ten
ni kívánó reformkori nemzedék liberális hősei. A más szerephez pe
dig más típusú politikusra volt szükség, amint azt a tízéves miniszter
elnöki jubileumán őt köszöntő híveinek Tisza Kálmán kifejtette:
„A nemzetnek olykor-olykor szüksége van a minden számítást félrete
vő, nagymérvü általános lelkesedésre s ily percekben lánglelkű férfiak
szükségesek a nemzet vezetésére. De az általános lelkesedés percei
rövidek, még ha sikerre vezetnek is, rövid tehát ilyenkor a vezérek
szereplése is. Vannak azután idők, amikor az akár fáradtság, akár
kényszerítő körülmények miatt tevékenységről leszorított nemzet,
megnyitva látván maga előtt a tevékenységi tért, rohamosan, a mel
lékkörülmények figyelembevétele nélkül igyekszik pótolni a mulasz
tást. De ezen rohamos munka sem tart soha hosszan egy nemzet éle
tében. […] De van ezután egy korszak, amikor a különben életerővel
bíró és élni akaró nemzet érzi azt, hogy feladata a bajokat orvosolni,
feladata nem rohamosan haladni, nem szemkápráztató dolgokat mű
velni, de homokszemre homokszemet, téglára téglát hordva felépíte
ni az állam épületét. És én azt hiszem, hogy azon időpontban, mikor
királyom és nemzetem többségének bizalma a kormányra hívott, egy
oly korszak volt hazánkra, nemzetünkre nézve.”34
Az 1875-ben kezdődő szabadelvű párti uralom ilyen lassan
építkező, kompromisszumokkal teli időszak volt, amely több okból
sem hozott a korábbi korszakokhoz hasonlítható, látványos eredmé
nyeket. Egyrészt a kor liberálisainak többsége úgy gondolta, hogy
a modern szabadelvű államrend alapvetően elkészült, és így már
csak részletkérdések, szakkérdések szabályozása van hátra. A kor
szak kisebb reformjait pedig semmiképp sem szabad alábecsülni, hi
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szen következményeikben nagy horderejű lépésekre került sor az
oktatásügy vagy a közlekedés fejlesztése terén. Másfelől pedig éppen
az 1873-as krach hosszan tartó következményei, a kényszerű takaré
koskodás is megkötötte az állam akkori vezetőinek kezét: „Méltóztas
sék elhinni, hogy én, ha nekem az a kellő pénzerő rendelkezésemre
állana, sok üdvös dolgot tudnék alkotni, melyeknek így el kell marad
niok” – mentegetőzött például gyakran Trefort kultuszminiszter.35
Végezetül pedig meg kell említeni, hogy természetesen a kor
szak magyar államvezetői is politikusként gondolkodtak, azaz a ha
talom megtartása gondolkodásuk egyik központi eleme volt. Ráadá
sul a közjogi törésvonalak miatt a kiegyezést elutasító 48-as ellenzék
hatalomra kerülését mindenáron meg kellett akadályozni, így továb
bi liberális reformokra vagy látványos politikai akciókra csak annyi
ban volt esély, amennyiben azok a minden áron fenntartandó dualis
ta struktúrát nem sodorták veszélybe. Quieta non movere! (Csak nem
bolygatni!) Nem véletlenül volt Tisza Kálmán hosszú kormányzásá
nak ez a ki nem mondott jelszava. Tisza azokkal a közéleti tényezők
kel, amelyek a dualista rendszer fenntartóinak számítottak, nem
akart ujjat húzni. Ezért a nagybirtokos arisztokrácia vagy a katolikus
egyház, mint az elvhű liberálisok számára a múltból itt maradt,
ellenszenves,36 de kétségtelenül befolyásos tényezők sikeresen tudták
megtartani befolyásukat. Azt azonban sikerült megelőzni, hogy
a konzervatívok visszaszerezzék a hatalmat, ahogy ez Ausztriában
1879-ben megtörtént. Erre Magyarországon nem volt esélyük, mert
továbbra sem voltak képesek levetkőzni a túlzott udvarhűség és ha
zafiatlanság bélyegét.37 Sőt, a mérsékelt liberalizmust érő támadáso
kat, így különösen az 1880-as évek közepén fellángoló antiszemitiz
must is sikerült visszaverni.
A 19. századi liberális alapértékek nagy többségét (lelkiismereti
szabadság, jogegyenlőség, jogállamiság stb.) a rendszer alapvetően
tiszteletben tartotta. A korszakban „’szabadelvű’ és nem ’szabad
elvű’ politika napirenden nem is volt s így a politikusok között
válaszfalat nem is képezett”. Horánszky Nándor ellenzéki képvise
lő szerint „egészen a ’néppárt’ alakulásáig, fakciózus gyanusitások
tól eltekintve, a tények igazságának megfelelő valóság nem az volt,
hogy ’szabadelvű’ és ’konzervatív vagy reakczionárius’, hanem
’szabadelvű’, szabadelvűbb és legszabadelvűbb, vagyis radikális”38
állt szemben egymással.
28

A (mérsékelt) liberalizmusnak ez a hosszan tartó korszaka első
sorban azzal magyarázható, hogy a szabadelvűség és a magyar nacio
nalizmus, ahogy már említettük, szorosan összefonódott egymással.
Talán az 1867 utáni évek konzervatív kritikájának nyomán is, de min
denekelőtt a kormányzás során felgyűlt gyakorlati tapasztalatok hatá
sára a liberális elveket a nemzeti érdekként felfogott szempontoknak
igyekeztek alárendelni. Bár a közjogi ellentétek olykor heves vitákba
torkollottak, de ebben a nemzeti liberális konszenzusban osztozott
a 67-es kormánypárt és a 48-as ellenzék is.39 A liberális elveket fennen
hangoztató kormánypárti publicista, a fiatal Beksics Gusztáv 1881-ben
harmonikus egységben látta nacionalizmus és szabadelvűség kettősét:
„A magyar […] [m]inden eszme világosságát a fajérdekek [a szó itt
nemzeti érdeket jelent – B. I.] prismáján keresztül szemlélte. Liberalis
volt, de liberalismusát a fajérdekekhez mérte. […] A magyar, nagy
idegen népek közé ékelve, létéért vívott százados harczokban, csak úgy
tarthatta fenn magát, hogy a faji szempontoknak alárendelt minden
más szempontot. Ha eszményeken kapkod, ábrándok után fut, tán
nagyobb, érdekesebb dolgokat művel vala, de elveszthette volna a leg
főbbet, melyet ki nem pótolhat rá nézve semmi eszmény, semmi
ábránd: nemzeti és faji létét. És még így is, a fajpolitika mellett is, nem
csak a legszabadabb, hanem a legszabadelvűbb és legdemocraticusabb
népek sorába küzdötte fel magát. A szabadelvűség és democratia jövő
je tehát Magyarországon nem lehet kétséges.”40
A mérsékeltté vált magyar liberálisok célkitűzése a modern nem
zeti állam kiépítése volt, és liberalizmus és nacionalizmus közül a több
ség a másodikat választotta, „[u]tóvégre is nekünk nem az a legelső
kötelességünk, hogy szabadelvűek legyünk. Nincs az a nép a világon,
amely ezt ismerné legelső kötelességének… nekünk az a legelső köte
lességünk, hogy Magyarország létezzék és fennálljon” – fogalmazott
egy erdélyi képviselő.41 A már idézett Beksics is hasonlóan vélekedett:
„E sorok írója liberális egész lelkületében; de ha a liberalizmus és a ma
gyar érdek ellentétben volna egymással, akkor minden fontolódás nélkül
feláldozná az előbbit az utóbbinak oltárán. […] Szerencsére azonban
a magyar érdek és a liberalizmus szolidárisok. Ha elvész Magyar
országon a szabadság, fenyegetve lesz egyszersmind a magyar faj.”42
A liberalizmus mellett hitet tévő politikusok és publicisták érvei
között gyakran szerepelt, hogy a szabadelvű intézményeknek hála
Magyarország az elmúlt évtizedekben látványos fejlődésnek indult,
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s a gazdasági gyarapodás kulturális fejlődéssel is párosult. Beksics és
mások is rámutattak arra, hogy az ország leginkább modernizálódó
centrumai, a városok váltak a magyarosodás központjaivá is. A mer
kantilizmus vagy indusztrializmus (vagyis az ipartámogató politika)
ezért a nemzeti liberálisok számára elvi okokból is fontos volt, mert
úgy gondolták, céljukhoz, az európai színvonalú magyar államhoz
ez az eszköz vezet. Ugyanakkor a hagyományos földbirtokos nemesi
elit a gabonaexport kedvező lehetőségeinek az 1870-es évek végétől
kitapintható beszűkülésére reagálva a magyar államtól saját agrárér
dekeinek hathatósabb megvédelmezését is megkövetelte. A liberális
irányzattal szembeni komoly, de nem pártalapú kritika mellett a szá
zad végén újabbak is jelentkeztek, mint például az egyre súlyosbodó
agrárválság elsődleges kárvallottjainak, a szegényparasztság elesett
jeinek aratósztrájkokban megnyilvánuló elégedetlensége; a marxista
alapon szervezkedő nagyvárosi gyári munkásmozgalom formailag
rendszerellenes és forradalmian radikális, a valóságban azonban re
formista és mérsékelt követelései vagy a liberális egyházpolitika
miatt magát sértve érző katolikus konzervativizmus új, modernebb
eszközöket is igénybe vevő ellenzékisége, amely már egy új, 20. századi
értelmű jobboldal megszületését vetítette előre.43

SZÉLL KÁLMÁN ESZMEI ARCÉLE

A korszak általános jellemzését követően célszerű volna felvázolni Széll
Kálmán politikai eszméinek helyét is, ám ez, mint látni fogjuk, komoly
nehézségekbe ütközik. Jóllehet Széll a kifejezetten sokat beszélő politi
kusok közé tartozott, elméleti igényű tanulmányokat, a politikai gon
dolkodás műfajához tartozó munkákat nem hagyott hátra. Megnyilat
kozásai olyan aktív politikus szövegei, akinek figyelni kell mondandója
hatására is, ezért mondatai nem feltétlenül szándékainak bemutatását,
hanem olykor akár azok elleplezését is szolgálhatták. Jóllehet pénzügy
miniszterségét követően mintegy másfél évtizedet töltött a hatalomtól
távol, jellemző módon ebben a hosszú időszakban alig-alig volt mé
lyebb elemzésnek alávethető megnyilatkozása.
Politikai eszméinek megismeréséhez forrásul kínálkoznak még
a vele együttműködő vagy éppen vele szemben álló politikus vagy
publicista pályatársak szövegei is. Ugyanakkor óvatosságra inthet
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bennünket, hogy ezek a szerzők nem feltétlenül voltak jól informál
tak, másfelől leggyakrabban saját nézeteiken keresztül szemlélték
Széll szavait és tetteit. (Erre a legjobb példa talán a korabeli közélet
partvonalán elhelyezkedő újságíró-költő Ady Endre, akinek Széllellenes kirohanásaiból csak igaztalan torzkép lenne megrajzolható.)44
Mivel tehát nem gondolkodóként, hanem politikusként kell te
kintenünk Széllre, elkerülhetetlen, hogy figyelembe vegyük azt a po
litikai környezetet, amelyben működött, amelyre reagált, amelyet
lehetőségeihez képest alakítani kívánt. A lehetőség – vagy Kossuth
Lajos szavával: az egzigenciák – ugyanis kulcsfogalom, hiszen „hatal
mas távolság van a között, amit tenni kellene, és a között, aminek a
megtételét a körülmények lehetővé teszik (ez gyakran a nullával
egyenlő)”.45 Széll Kálmán sem feltétlenül azt tette, amit egyéni felfo
gása, nézetei, meggyőződése alapján tenni szeretett volna, hanem
sokkal inkább azt, amit az adott mozgástér számára engedélyezett,
amit a politikai „eszélyesség” tenni javasolt, hogy megszerezhesse,
megtarthassa vagy növelje hatalmát.
Mindezek előrebocsátásával hangsúlyozni kell azt is, hogy politi
kai megnyilatkozásai eleinte kifejezetten gazdasági és pénzügyi szakkér
dések kapcsán születnek. Összességében csak az olvasható ki belőlük,
hogy a fiatal Széll Kálmán is osztotta a Deák-párt optimista liberaliz
musát, és helyeselte, hogy a kényszerű tétlenséggel töltött évek után az
állam akár aktuális jövedelmeit meghaladó mértékben is tegyen meg
minden tőle telhetőt a magyar kultúrállam kiépítéséért. Sőt, amikor
1873-ban államcsőd közelébe jut az ország, megint csak annak kiemelé
sével sürgeti a takarékoskodást, hogy azok nem léphetik át azokat
a határokat, amelyeket az „…állami vitalis [életerő] el nem tagadható
érdekek parancsoló tekintete elénk szab”.46 Ugyanez a gondolatmenet
köszön vissza Bittó István másnapi felszólalásában is, amelyben a mi
niszterelnök a többség nevében visszautasítja, ha „az szándékoltatnék,
hogy a nemzet legbecsesebb institutioi csonkíttassanak meg, hogy ezen
állam leszereltessék, vagy […] primitív patriarchális állapotokba vissza
vezettessék”, mert „ezen államnak, ha fön akar állani, meg kell felelni
kulturalis hivatásának itt a kelet küszöbén, […] vagy pedig el fog enyész
ni a föld színéről”.47 Vagyis a hatalom birtokosai még ekkor sem voltak
hajlandók áttérni egy szigorúbb restrikciós politikára, amit a korszak
konzervatív vezére, Sennyey Pál báró javasolt, mert a nyugatosodó, fej
lődő magyar állam nemzeti alapeszményeik lényegi részét képezte.
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Mi volt hát Széll Kálmán pénzügyminiszteri receptje? Mert az
ténykérdés, hogy három év alatt valóban jelentősen csökkentette
a deficitet. Miközben a témával kapcsolatos tanulmányokhoz48 utal
juk a kérdés részletes megválaszolása iránt érdeklődő tisztelt olvasót,
két fontos szempontra hívjuk fel a figyelmet. Az egyik, amire már
a kortársak is felfigyeltek, hogy Széll nagyrészt csak azt a politikát
valósította meg, amit Ghyczy Kálmán meghirdetett. A kiadások ész
szerű csökkentése mellett az állami bevételek adóemeléssel történő
növelése teremtheti meg az állapotok némi javulását, s ezzel a ma
gyar állam iránti bizalom megszilárdulását, ami újabb, kedvezőbb
feltételű hitelekhez segíthet. „Egyátalában nem genialis conceptio;
de én kivihetőnek tartom.”49 Valóban, ahogy maga Széll is gyakran
hangsúlyozta, senkinek, így neki sem volt birtokában olyan „bűv
szer”, amivel egy csapásra, könnyedén megoldhatta volna a pénz
ügyi problémákat. Azonban a sikeres működéshez elengedhetetlen
volt a politikai támogatás is. Széll talán ismerte a híres 18. századi
francia pénzügyminiszter, Turgot mondását: „csináljatok jó politikát,
és én csinálni fogok jó pénzügypolitikát!”.50 Ahhoz, hogy következe
tesen végig lehessen vinni az adóemelések népszerűtlen programját,
stabil politikai háttérre volt szükség. És mivel ez a civakodó frakciók
ra bomló Deák-párt és a szintén átalakulóban lévő ellenzék anarchi
kus viszonyaitól egyáltalán nem volt remélhető, bármilyen sokszor is
kínálták meg a fiatal szaktekintélyt a pénzügyminiszterséggel, Széll
minduntalan nemet mondott. Ezzel bizonyította politikai bölcsessé
gét, és megalapozta később kamatozó nimbuszát, miszerint ő nem
kíván minden áron hatalomra jutni. Ez a morális felsőbbségről árul
kodó hozzáállás – aminek, még egyszer hangsúlyozzuk, elsődleges
oka a politikai számítás volt! – ráadásul megfeleltethető volt a deáki
örökségnek is, hiszen közismert volt, hogy Deák is visszautasította
a zalai követséget, amikor megválasztásához „vér tapadt”. Széll sem
akart minden körülmények között hatalomra kerülni, sőt, ellenkező
leg: csak abban az esetben vállalta a miniszterséget vagy miniszterel
nökséget, amikor a politikai körülmények megadták számára a jó
program megvalósításához szükséges „kegyelmi pillanatot”, amikor
érdemben tud cselekedni.51
Az 1875-ös fúzióval azonban létrejött az a hatalmas kormány
párt, amely megadhatta a kellő politikai támogatást a szigorúbb gaz
dálkodáshoz. A helyzet politikailag igen kedvező volt, hiszen az el
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lenzéki évek után hatalomra került Tisza Kálmánt nagy népszerűség
övezte, ráadásul az ellenzék gyenge volt és szétforgácsolt. A néhány
nemzetiségi képviselőt nem számítva két, egymással is antagoniszti
kus ellentétben álló, kisebb ellenzéki párt nézett farkasszemet a man
dátumok mintegy háromnegyedét birtokló Szabadelvű Párttal: a 48-as
nemzeti radikálisok és a konzervatívok, akiknek jó udvari kapcsolatai
sokakban azt a gyanút ébresztették, hogy nemzeti érzelmeik nem
kellően mélyek.
A hatalomból kikerülő Sennyey ugyanakkor figyelmeztette
a többséget, hogy „ha a tisztelt kormányférfiak minden tett- és szel
lemi erejök és jóakaratuk daczára netalán a hozzájuk kötött várako
zásokon innen maradnának”, könnyen előfordulhat, hogy a hatal
mas többség megszűnik.52 Mindez valósággá vált: mivel a kormány
eredeti programjából és ígéreteiből keveset tudott megvalósítani,
a csalódottság és elégedetlenség hatására a hároméves parlamenti
ciklus végére az egykor túlnyomó kormánytöbbség egyes szavazá
soknál csak néhány főnyire zsugorodott.
Érdemes ennek a politikai kontextusnak a fényében megítélni
Széll pénzügyminiszteri tevékenységét. Bár persze alkalmazkodnia
kellett Tisza politikai akcióihoz (így nem tudta rákényszeríteni aka
ratát Tiszára az azonnali adóemelés kérdésében, és az osztrákokkal
folytatott tárgyalások során is más volt a kormányfő koncepciója,
mint szakminiszteréé), összességében azonban a kellő politikai hát
tértámogatás birtokában kezdhetett neki a költségvetési hiány és az
államadósság lefaragásához. A deficit csökkentésében elért eredmé
nyeit részben annak is tulajdoníthatjuk, hogy a kiegyezés óta neki
adatott meg a leghosszabb idő a pénzügyminiszteri székben.
Hasonlóan nagy parlamenti többség birtokában kezdhette meg
közel negyedszázaddal később a miniszterelnökségét is, hiszen Bánffy
erőszakos eszközökkel elért nagy többségét még a nemzeti pártiakkal
is kiegészítette, vagyis a kormánypárt az 1875-öshöz hasonló, kb.
háromnegyedes parlamenti többséggel kormányozhatott 1899 után.
A helyzet azonban más volt: a kormányzópárt belső egyenetlenségei,
frakcióinak klikkharcai komoly egyensúlyozásra kényszerítették
a miniszterelnököt, aki éppen ezért sok kényszerű kompromisszum
mal kormányzott. Ez a több irányban meglévő függés is okozta,
hogy bár képes volt csendes éveket biztosítani, de komoly reformok
ra nem kerülhetett sor.
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Több mint négyéves kormányzásának mérlegét megrajzolva
egy Széll politikáját igazolni kívánó röpirat a tisztességes politizálás
feltételeinek megteremtését hangsúlyozta, utalva a választási bírás
kodásról és a képviselői összeférhetetlenségről szóló törvényekre is.53
A becsületes, a törvényességet szem előtt tartó politizálás – különösen
hatalmi visszaélésekre hajlamos elődjével szemben – Széll imázsá
nak fontos eleme volt annál inkább, mert ezzel is Deák erkölcsi örö
kösének lehetett feltüntetni. Ugyanakkor a képviselői összeférhetet
lenség rendezése legalább olyan mértékben irányult a párton belüli
rivális „merkantil” csoport, a Tisza-féle „óliberálisok” visszaszorítá
sára, mint a korrupciómentes, tiszta közélet megteremtésére. Ugyan
ez az aktuális politikai taktika tette célszerűvé Széll agrárius-párti
lépéseit, amelyek azonban minden bizonnyal inkább származtak a
Tisza-csoport elleni aktuális összefogás logikájából, mintsem Széll
liberális felfogásának konzervatív színezetét bizonyítanák.
Nehéz tehát Széll Kálmán politikai arcélét megrajzolni. Olyan
időszakban játszott vezető szerepet, amikor a konzervatív–liberális
konszenzus jóformán mindenkire érvényes volt, s csak ezen belül,
a hangsúlyokban voltak látható különbségek. Idejét főleg olyan prob
lémák kötötték le, amelyek szűkebb gazdasági szakkérdések voltak,
mint az államháztartás rendbetétele vagy a gazdasági kiegyezési tár
gyalások Ausztriával. Kormányzását az agrárius–merkantil vita más,
aktuális politikai érdekharcok által is befolyásolt kezelése mellett az
ellenzéki obstrukció keserítette meg, amely a korszak hagyományos
problémái közé tartozott. Bár kormányzása a látszat ellenére nem
volt könnyű, Széllnek ritkán kellett a modernizáció által életre hívott
problémákkal megküzdenie. Miniszterelnöksége idején sem a szociál
demokraták, sem a néhány évvel később komoly szellemi potenciált
jelentő polgári radikálisok még nem igényeltek válaszlépéseket, és az
új jobboldal csíráit magában hordozó mozgalmak is a parlamenti
politizálás látókörén kívül estek. A nemzetiségi kérdésben pedig
Bánffy kemény fellépése még egy ideig éreztette hatását, úgyhogy itt
is megengedhető volt Széll türelmesebb, elnézőbb, megegyezésekre
hajló irányzata.
Mert ha összegezni kellene, mit tarthatunk Széll Kálmán poli
tikai örökségének, akkor talán ez kívánkozik a sor elejére. Széll sok
okra visszavezethető kompromisszumkészsége még a politikai ellen
feleket alapvetően tisztelő dualista korszakban is feltűnő jelenség volt.
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Említhető még a korabeli liberalizmus kereteit óvatosan feszegető
szociális érzékenysége is: nem csupán egyéni jótékonykodással igye
kezett a szegények balsorsán enyhíteni,54 hanem 1901-ben két tör
vénnyel az árva gyerekek helyzetének rendezését is az állam gond
noksága alá helyezte. De nem mulasztható el annak említése sem,
hogy Széll Kálmán annak a birtokos nemesi középosztálynak volt
tehetséges és szorgalmas tagja, amelyből jónéhányan képesek voltak
nem csupán beilleszkedni a gyorsan változó, modern Magyarország
kapitalizálódó viszonyaiba, de a megszerzett komoly szaktudás ré
vén az átalakulás főszereplőivé is váltak. Széll Kálmán ugyan nem
Deákhoz, Kossuthhoz vagy Széchenyihez mérhető hőse a magyar
történelemnek, de a megváltozott korszak elvárásainak magas szín
vonalon tett eleget, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy halálakor
Magyarország és Nyugat-Európa között kisebb volt a távolság, mint
amikor bekapcsolódott a közéletbe.
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TŐKÉCZKI LÁSZLÓ
SZÉLL KÁLMÁN KORÁNAK MAGYARORSZÁGI
TÁRSADALMA

Az 1843-ban született Széll Kálmán az 1860-as években már egy
lassan polgárosodó társadalomba nőtt bele, s politikai értelemben
egy kompromisszumban győztes nemzeti liberális elit nemzeti álla
mot újjáépítő korszakának sok lehetőséget nyújtó világa lett a jogot
végzett, pénzügyi szakemberként induló fiatalember otthona.
Bár a reformkorban egyre nőtt a nem nemesi származású ho
noráciorok száma, a magyarság és a Habsburg-dinasztia közötti ki
egyezés a magyar nemesség elitjének a műve volt, s így nagyrészt ők
töltötték be a polgári magyar állam vezető pozícióit.
A magyar nemesség a történelemben soha nem volt egységes –
a Habsburgokról alkotott véleményeket tekintve sem. A Bécstől távol
fekvő keleti területek (Erdély, Partium, Északkelet-Magyarország)
nemessége és a protestánsok, főleg a reformátusok, általában „ellen
zékiek” vagy „rebellisek” voltak, míg a nyugatiak és a katolikusok
többsége Habsburg-párti álláspontot képviselt. Persze a nagy létszá
mú magyar nemesség sokféleképpen volt még tagolt, de a politikát
szinte mindegyik nemes „hivatásszerűen” űzte.
A reformkori nagy és hosszú politikai küzdelmek után 1848–49-ben –
kis csoportokat kivéve – nemzeti egység született, bár a mérsékeltek
és a radikálisok között ekkor is volt vita (például a trónfosztás kérdé
sében). De a fent említett megosztottságok már a parlamenti és poli
tikai élet döntő meghatározóivá lettek. A dualizmus korában a kö
zéppontban az ún. közjogi kérdés állt, vagyis a dinasztiához való
viszony ügyei, amelyekhez az idők során a valódi osztrák–magyar
érdekellentétek is hozzákapcsolódtak.
Az új magyar államiság politikailag a heves viták ellenére elég
erős volt, de gazdaságilag, pénzügyileg folytonos problémákkal küsz
ködött. Egyrészt egy hagyományos termelésű agrárország ugyanis
nem vagy csak nagyon nehezen tudta egy korszerű nemzeti állam
költségeit biztosítani. Másrészt míg a nemesi politikai gyakorlat sok
évszázados tapasztalatai rendelkezésre álltak, a szakszerű politizálás
intézményes és szakemberi feltételei kezdetben nagymértékben hiá
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nyoztak. A magyar nemesség jómódú része régóta általában „házi
zsidókra” bízta gazdasági ügyeinek intézését. Kevés olyan nemes
volt, aki a birtokán maga folytatott jövedelmező gazdálkodást.
Amíg a jogi ügyekhez voltak kiváló embereink, addig a gazda
sági, pénzügyi területen csak lassan nevelődött ki a szakemberi gár
da. Deák Ferenc tanácsára – a szolgabíróság után – ebben a szférá
ban indult el Széll Kálmán politikai pályája. Vagyis szakpolitikusként
indult, s a kialakuló nagy „általános” politikai tekintélye ellenére lé
nyegében mindig az is maradt. Az előbb említett állami pénzügyi
nehézségek intézése teljesen igénybe vette Széll Kálmánt, s kevés
ideje maradt a bonyolult közjogi harcokban való közvetlen részvételre.
Személyes politikai súlya viszont folyton nőtt, mivel a Habsbur
gok iránti feltétlen lojalitásának1 ismeretében az idők során közel
került Ferenc József belső köreihez. A korszak magyarországi politi
kai életében a király megkerülhetetlen tényező volt. A helyzetet leg
jobban talán az ún. királyi előszentesítési jog mutatja, amely szerint

1. kép
A Huba utcai karmelita templom átadásakor Ferenc József kezet ad Széllnek (1899)
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a kormány a király előzetes hozzájárulása nélkül nem nyújthatott be
törvénytervezetet a magyar országgyűlésnek. Ezért aztán azt is
mondhatjuk, hogy a dinasztikus érdek érvényesülése nélkül az egyéb
ként széles körű autonómiával bíró magyar politika nem működhe
tett. Ezt a rendszert Széll teljes meggyőződéssel támogatta.
A nemzeti liberálisok struktúrakonzervatív felfogása miatt Széll
Kálmán nem nagyon foglalkozott a korban súlyosbodó politikai
problémákkal. Bár ő lett a Dunántúli Magyar Közművelődési Egye
sület (első) elnöke, de a nemzetiségi kérdésben nem exponálta magát.
Főleg felesége hatására fontos szociális lépéseket is tett, de a kor egy
re súlyosabb problémájával, a szocializmussal sem foglalkozott ala
posabban. Művelt ember volt, de egyben optimista liberális, ő is bízott
a „fejlődésben”. Hazájának (nemzetének) és uralkodójának hűséges
szolgája volt, ott, ahová állították. S ebben nem volt egyedül, a szak
szerű magyar állami bürokrácia egyre erősödött.
A végletesen megosztott magyar parlamenti politizálásban Széll
Kálmán ritka típust képviselt, a kompromisszumokat kereső embert:
„Politikát csinálni és az ország érdekeinek egy bizonyos megfontolt
politika alapján való megvédését eszközölni olyan viszonyok között,
amilyeneket az ember szeretne, sokszor nem lehet […], sokszor kis
kérdésekkel kell vesződnünk […] én megyek, a magam útján.”2
A kibékíthetetlen ellentétek között ezért sikerülhetett Széll Kálmán
nak alkalmanként megbékítő „formulákat” találni, noha a magyar
belpolitika alapellentéteit ezekkel persze nem lehetett végleg megoldani.
A gazdasági kérdések, a vám- és bankkérdés, a kvótaügy s má
sok persze nem tisztán belpolitikai pártügyek voltak, hanem a két
versengő birodalomrész kemény érdekharcai is. Ezeken a területe
ken volt Széll Kálmánnak nagy szerepe. De próbált közvetíteni
a közös hadsereg ügyében is – sikertelenül. A nemzeti államok szüle
tésének és a (nemzeti) imperializmusok korában a soknemzetiségű
Monarchiát sokszor megbénította a közös hadsereg körüli vita.
A nagyhatalmi helyzet követelményei (folytonos fegyverkezés és had
seregfejlesztés) ezt tulajdonképpen nem engedhették volna meg. Saj
nos a viták miatti mulasztások súlyos következményekkel jártak majd
a világháborúban. A dualizmus fennálló szerkezetét és intézményeit
ugyanis a nagyhatalmi helyzet és ezzel a történelmi magyar állam
integritásának veszélyeztetése nélkül nem lehetett megváltoztatni. Itt
Tisza Istvánnak volt igaza, aki a Habsburgokat és a dualizmust is
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instrumentalizálta az időnyerés, az újramagyarosítandó haza érde
kében. Tisza – ellentétben az élete végén a 67-es ellenzék illúziókat
kergető tagjaihoz csatlakozó Széll Kálmánnal – hajlandó volt ennek
érdekében a kemény kéz politikáját megvalósítani.
Az európai nagyhatalmi ellentétek (főleg gyarmati) kiéleződésé
nek idején, a magyar belpolitika régi, belterjes ellentéte (közjogi kér
dés) mellett megjelent egy új ellentét: a szociális kérdés és az ún. poli
tikai demokratizálás ügye. Itt az egyértelmű demonstrációs hatás,
a nyugati mechanikus utánzás célkitűzése jelentett erős frontképző
tényezőt – főleg a sajtóban. A magyar szociáldemokráciának a váro
siasodással és iparosodással együtt járó megerősödése látszólag (valójá
ban csak Budapesten!) nagy erőket mozgósított e téren. A régi
függetlenségi ellenzék egy része – zsigeri Tisza-ellenességből is! – kez
dett ilyen irányban tájékozódni. Ennek az irányzatnak a tipikus kép
viselője Károlyi Mihály volt. A Tisza István ellen fellépő polgári ellen
zékiek itt sem érzékelték a történelmi haza közvetlen veszélyeztetett helyzetét.
Pedig látniuk kellett volna, hogy a magyar belpolitika akár köz
jogi, akár szociális irányú átalakítása nem találkozik automatikusan
a nyugati nagyhatalmak támogatásával. A nyugati hatalmak elsődle
ges célja az 1890-es évektől kezdődően a megerősödő Németország
visszaszorítása volt. Minden más csupán „mellékhadszíntér” volt.
A magyar nacionalizmusnak (= hazafiságnak) ezért mind a közjogi
kérdésben, mind az ún. szociális kérdésben konzerváló, csak lassú
szerves „fejlődést” célul kitűző jellege lehetett. Sokan azért nem ér
tették Tisza István „keménykezű”, időnyerésre játszó politikáját, mert
túlbecsülték egyrészt a magyar nemzeti erőt, másrészt a szociális fe
szültségek feszítő erejét.
Széll Kálmánt élete végén tehát egy egyre bonyolultabb világ
vette körül, s az ő idealista liberalizmusa és struktúrakonzervatív
meggyőződése egyre kevésbé talált megértésre. A révbe ért polgár és
politikus – mint a magyar(országi) és más országbeli „burzsoázia” is –
normális helyzetnek fogta fel a polgári egyenlőtlenségekkel terhes
társadalmat, s lassú (szerves) reformokkal javítandónak tartotta.
A magyar és a nyugati világ történelmi eltéréseiből következően
természetesen a politikai élet és a műveltség is jelentős különbségeket
produkált. 1867 után a magyar politikai elit a „technokrata moder
nizációt” követte, hiszen gyarmatok híján nem rendelkeztek olyan új
forrásokkal, amelyekkel megvalósítható lett volna a szegények élet
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színvonalának emelése, és az így elégedettebbé vált alsóbb rétegek
beemelése a politikai jogokkal bíró társadalmi csoportok közé. A ma
gyar világ ugyanis – történelméből kifolyólag – más volt, nem lehe
tett nyugati világ, s ezért másféle megoldásokat kellett találni. Ezek
nek a másféle megoldásoknak szakszerű képviselője volt Széll
Kálmán és a kor magyar miniszteriális adminisztrációja.
A dualizmus koráról mindmáig viták folynak. Sajnos ezek nagy
részt még mindig az elmúlt kommunista rendszer ideológiai-legitimá
ciós téveszméi mentén zajlanak. A dualizmus – ahogyan a Horthy-kor
szak sem! – nem a kitüntetett gonoszság, „elkanyarodás” stb. időszaka.
Ugyanolyan időszak, mint a történelem más korszakai és más orszá
gok történelmeinek időszakai.
A dualizmus kori Magyarország felekezetileg és etnikailag is he
terogénebb volt a nyugat-európai államoknál, és ez természetesen veze
tett eltérő politikai megoldásokhoz. Irredenta szomszédokkal (Ro
mánia, Szerbia) és egy modern imperialista néppel (csehek3)
a szomszédban engedményekkel és reformokkal nem lehetett nyuga
ti mintákat követni. A magyar politika csak azt védte, ami régóta az
övé volt, és a korában páratlannak számító nemzetiségi törvény
megalkotásával nagyvonalú engedményeket is adott a nemzeti ki
sebbségeknek. A nemzetközi jog mindmáig az egyéni jogokon nyug
szik. A korabeli magyar politikával szembeni kritika annál inkább
abszurd, mert az utódállamok „demokráciái” később sokszor ros�
szabbak voltak, mint a „magyar feudalizmus”.
Forradalmi helyzetek nélküli nagy társadalmi változások és
gazdasági növekedés kora volt a dualizmus. Persze nem kevés szociá
lis probléma, szegénység is volt, mint a tőkefelhalmozás idején min
denhol. De ezeknek megoldását soha, sehol politikai (forradalmi)
eszközökkel nem lehet elérni. A korabeli magyar politika jó úton járt
akkor, amikor a szellemi, kulturális (azaz emberi) tőkébe való beru
házást és a korszerű infrastruktúra megteremtését tartotta elsősor
ban szem előtt. Ezért az akkori magyar társadalmat a szakemberek
vitték előre a meddő közjogi politizálás közepette.
A hagyományos életformák azonban nagyon lassan változtak, így
a jelentős zsidó népesség lett a modernizáció másik motorja. A zsidó
ság nagy része friss bevándorlóként értelemszerűen nem a magyar tör
ténelmi szokásjoghoz, hanem az új, ekkor kialakuló kapitalista Magyar
országhoz kötődött. A bankvilágban jól ismert és elismert Széll
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Kálmán, csakúgy, mint Tisza István, „fejlődéspártiként” a zsidóság
ügyében a magyar érdekekre tekintettel jóindulatú volt. A zsidóságra
reálpolitikusként a hasznosság oldaláról tekintettek. Annál is inkább, mi
vel a zsidó származású elit zöme azonosult a magyar nemzeti célokkal.
Nem véletlen az, hogy a baloldali radikális politika őket – a zsidó elitet –
mint a „reakció” képviselőit támadta (lásd Jászi Oszkár írásait).
A dualizmus kori magyar történelmet máig gyakran a poszt
marxista/materialista szemlélet alapján írják, pedig ennek 1989–90
után különösen nincs értelme, egyszerűen azért, mivel az unilineáris
marxista/materialista „fejlődéselmélet” a gyakorlatban megbukott.
A nemzeti történetírás tudományos jogosultságát az elvont racionalizmussal szemben a valóság igazolta.
Még egy vitatott kérdés van ebben a korban, a nacionalizmus
kérdése, csakhogy ennek kétféle mércéje van a magyar történetírás
ban, ami jórészt a marxizmus öröksége nálunk. A magyar nacionaliz
mus bűnös, az utódállamok „elődnacionalizmusa” viszont haladó.
S ugyanez nyugati összefüggésben (és Amerikában!): a gyarmatosító
nacionalizmusok „demokratikusak”, míg például az önvédelmi, az
ezeréves országot védő nacionalizmus (hazafiság) „reakciós”. Pedig a
magyar nacionalizmus sem szociálisan, sem kulturálisan nem volt
„rosszabb” a szomszédainál vagy a nyugati gyarmatosításnál. Az
a tény, hogy történelmi okokból a korszak magyar nacionalizmusát
nem plebejus, hanem jelentős részben a nemességhez kötődő csopor
tok képviselték, önmagában nem jelent értékkülönbséget.
A magyar nacionalizmus modern értelemben vett szociális „ér
zéketlensége” egy régi történelmi elit természetessé lett modern liberalizmusának következménye, amely egy agrártársadalom alacsony, önellátó
hatékonyságának is a velejárója. Miközben ugyanis a magyar elit
politikai modernizációt hajtott végre (polgári átalakulás), jó része gazdaságilag tönkrement (dzsentrisedés!). Az átalakulásoknál szokásos for
radalmi terror helyett nálunk pozícióvédő politika bontakozott ki, egy
„szűkített” felemelkedés felkínálásával, amely a nemzetiségi kérdés
miatt többszörösen veszélyes ellenfelek megjelenését sem tudta/
akarta – liberalizmusa miatt – megakadályozni. A dualizmus kori
magyar jogállam ugyanis elég nagy teret adott ellenségeinek is (mind
szociálisan, mind nemzetiségi szempontból). Nem véletlen az, hogy
a konzervatív utókor, hogy csak Szekfű Gyulára hivatkozzunk, fele
lőssé tette a tiszai liberalizmust a történelmi ország szétveréséért.
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A dualizmus kora világnézetileg is megengedő volt, a budapesti
nagyvárosiság sokféle „destruktív” alakulását is nagyvonalúan kezel
te. Nemcsak kulturálisan, hanem szervezetileg is. Ha a dualizmus li
beralizmusa nem lett volna valódi liberalizmus, akkor a századforduló
„progresszív” magyar kultúrája nem bontakozhatott volna ki. Ha a politikai
hatalom represszív lett volna, akkor sem a Huszadik Század, sem a
Nyugat folyóirat nem működhetett volna, Tisza István (Magyar Figyelő)
vagy Herczeg Ferenc (Új Idők) nem szellemi-értékelvi ellenállást jelentett
volna. Ha valaki beleolvas a kor „haladó” sajtójába, és a politikai
megnyilvánulásokat követi – főleg a 20. század felől –, elcsodálkozik
a szólásszabadság mértékén. S aztán azon is, hogy milyen mérhetet
len gyűlölködés irányult a korabeli polgári berendezkedés ellen.
Széll Kálmán helyzetéből egy viszonylag gyorsan növekvő or
szág képe látszott, egy olyan világé, amelyben ő öntudatosan mond
hatta: „Abban nem látok kisebbítőt, sem becsmérlőt, sem semmit, ha
valaki becsületes és a saját munkájával keres.”4 Vagyis a ma „polgá
rosodásnak” nevezett átalakulás résztvevője volt, ő és a magyar „elit”
zöme nem gondolt „visszafordító változásra”. Annál kevésbé, mivel
egyre nőttek az európai nagyhatalmak közötti feszültségek. A kora
beli magyar ellenzék, akár nemzeti, akár szociális jellegű volt, nem
érezte a veszélyt. Az egyik a „történelemben”, annak legitimáló ere
jében bízott. A másik a „haladó” nemzetköziség és Európa igazság
érzetében. Az olyan szakpolitikusok, mint Széll Kálmán, elképedve
nézték a számukra kaotikus és a rendet semmivé tevő helyzetet, mint
például a parlamenti ellenzék obstrukcióját: „Irtózik az én lelkem,
ha arra gondolok, hogy itt az erőszak, a kisebbség uralma akar az
utcán és a képviselőházban fellépni és érvényesülni, mert mi lesz akkor
a magyar alkotmányból?”5
Az 1867 és 1915 közötti kor Magyarországon egy szerves válto
zásrendszer világa. Nagy megrázkódtatás nélküli kor, amelybe lassan
minden beépült, ami Európában akkor fontos volt. Persze Magyaror
szág nem tudott a gyarmatokról tőkét bevonni és az alsó társadalmi
rétegek anyagi s politikai integrációjára is erőt fordítani. A magyar
hazafiság (nacionalizmus), miközben dinamikusan növekedett az as�
szimiláció, folyamatosan küzdött a kisebbségek dezintegráló törekvé
seivel. A nagy történelmi belpolitikai „vitát” később a vesztes világhá
ború után teljesen nyugati szereplők döntik el, saját szempontjaikat
követve, s ezzel a „Széll Kálmán kora” teljesen szervetlenül zárul.
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„A nemzet és a korona összeolvadásában fekszik Magyarország üdve, a magyar ál
lam ereje, a magyar szabadság, a magyar alkotmány biztosítéka” (Sárkány Sándorné
Halász Terézia 1943: 217).
2
Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 167.
3
Imperialistának tekinthetők, amennyiben például a románok a velük azonos etni
kum által lakott területekre kívánták kiterjeszteni hatalmukat, a csehek terjeszkedé
se pedig egy másik nép, a szlovákok területére irányult.
4
Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 147.
5
Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 194.
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IFJ. BERTÉNYI IVÁN
CSALÁDI HÁTTÉR ÉS EGYÉNI KARRIERÉPÍTÉS.
SZÉLL KÁLMÁN ÚTJA A POLITIKAI ELITBE

BEVEZETÉS

Sokan mondják, a közéleti karrierhez nem elegendő a tehetség: sze
rencsére és főleg kapcsolatokra is szükség van a sikerhez. Talán éppen
ezért övezte már az antik Rómától kezdve nagy megbecsülés azokat
a homo novusokat, akik önerejükből, családi, rokoni kapcsolatok segít
sége nélkül emelkedtek ki az átlagból, s a famíliából elsőként töltöttek
be magas pozíciókat. Ugyanakkor ez a 19. században ritkaságnak
számított, a nemesi háttér és kapcsolatrendszer nélkül, önmagában
a tehetség és a szorgalom csak nagyon kevesek számára tette lehetővé
a kiemelkedő közéleti pályafutást. Elsősorban azok számára, akik
olyan terület szakértői voltak, ahol a magyar elit átlagos felkészült
ségű és műveltségű tagjai nem mozogtak otthonosan. A 19. század
második felében még ilyennek számított a gazdasági, pénzügyi szak
értelem: a jellemzően jogi végzettségű magyarok kevéssé ismerték ki
magukat a modern kapitalista viszonyok között, így fehér hollónak
számított az, aki közgazdasági jártassággal bírt. A leglátványosabb és
már saját korában ünnepelt politikai karriert a Lamberg grófok móri
gazdatisztjének óriási tehetségű, nem is nemesi származású fia, We
kerle Sándor (1848–1921) futotta be, aki a pénzügyminisztérium kis
tisztviselőjéből lett az ország államháztartását rendezni képes állam
titkár, miniszter, majd utóbb háromszor is miniszterelnök.1
Széll Kálmán kapcsán is felmerülhet ez a kérdés, hiszen kortár
sai közül ő is pénzügyi szakértelmével tűnt ki, s szerzett magának
már igen fiatalon komoly közéleti pozíciókat. Ráadásul, mint látni
fogjuk, ősei között nem találunk az országos nagypolitikában akár
csak időleges szereppel bíró személyt, így, ebből a megközelítésből
nézve, ő is saját sikerének kovácsa volt. Ugyanakkor az is ismert,
hogy Vörösmarty Ilonát, a nagy költő árva leányát vette feleségül,
akinek gyámapja a kor legtekintélyesebb politikusa, Deák Ferenc
volt. Márpedig Széll karrierje az 1867-ben megkötött házasság után
ívelt felfelé, tehát magától értetődőnek tűnik feltételezni: „a haza
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bölcse” segítségével, támogatásával tudta már igen fiatalon fellendí
teni politikai karrierjét, s így sikereit nagymértékben köszönheti
a házassága révén vele közeli kapcsolatba került Deák megfellebbez
hetetlen tekintélyének.
A kérdés azért sem mellékes, mert nem mindegy, hogy Széllben
egy ügyesen helyezkedő karrieristát kell látnunk, aki jókor volt jó
helyen, vagy – ahogy módfelett elfogult életrajzírója, Halász Teré
zia hangsúlyozza – csakis a saját tehetségéből eredményeket elérő
szakemberről beszélhetünk. A kérdés egyértelmű megválaszolása
természetesen lehetetlen, ám a politikai élet jellegzetességei miatt
szükségtelen is. Egy plurális, a nyilvánosság szabad kritikáját elfoga
dó politikai rendszerben a teljesen tehetségtelen, csak kapcsolataik
révén előrejutó politikusok azért egy idő után kihullottak a rostán.
A tehetségük révén eredményeket elérők ellenben könnyebben ala
kították ki saját kapcsolati hálójukat, hiszen egy szép jövő előtt álló,
sokra hivatott fiatalemberrel érdemes volt jó viszonyba kerülni. Ér
demes tehát megvizsgálni Széll Kálmán társadalmi kapcsolatait,
családi hátterét, mert – mint szinte mindenkinél – a családi, rokoni
példák adták az ő számára is azt a követhető mintát, ami meghatá
rozhatta a fiatalember gondolkodását.

A DUKAI ÉS SZENTGYÖRGYVÖLGYI SZÉLL-FAMÍLIA

Manapság családon legfeljebb három generációt értünk, és legtöbb
ször az elsőfokú unokatestvérekig tartjuk számon a rokonságot. Az
1848 előtti nemesi világban azonban gyökeresen más volt a helyzet.
Az ősiség törvénye miatt nagyon fontos érdeke volt minden nemes
nek, hogy tudjon akár távoli rokonairól is, hiszen a közös ős által
szerzett (királyi) birtokadomány az ág kihalása után a legközelebbi
rokoné lett – elvileg. (A gyakorlatban végeláthatatlan pereskedések
következtek, amelyek során a rokonság bizonyítása volt az egyik
kulcskérdés, felhasználva a megyei levéltárosok genealógiai szaktudá
sát is.) Ebből következően a nemesség egész szemléletmódja, életvite
le más volt. A rokonokkal való kapcsolattartás, a korszak mostoha
közlekedési viszonyaihoz képest gyakori látogatások, vendégeskedé
sek a ma nagyvárosi embere számára már szinte elképzelhetetlenül
családias és rokonságcentrikus életmódot eredményeztek. A korban
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komoly sértésnek számított, ha valaki nem látogatta meg útja során
a nem messze fekvő faluban élő rokont, még ha az egyszerű rokonsá
gi fokokkal kifejezhetetlen, távoli atyafiságnak számított csupán. Egyegy ilyen látogatás akár több napon át tartó vendégeskedést jelentett,
persze a vendéglátók anyagi lehetőségeinek függvényében. Ezek
a találkozások egyúttal a családi életre vonatkozó hírek cseréjén túl
esetleges házasságkötéseket is előkészíthettek, és persze a tágabb ér
telemben vett közélettel kapcsolatos eszmecserékre is sor került.
A férfiak megvitathatták a közelgő megyegyűlésen szereplő politikai
kérdéseket, tanácskozhattak arról, miként juttassák valamilyen me
gyei pozícióba a rokonság arra érdemesnek tartott tagját, és akár or
szágos politikai témák is szóba kerülhettek.2 Ilyen lehetett tehát az
a miliő, amely a Vas megyei birtokos nemesség és a Széll család
atyafiságának reformkori mindennapjait is meghatározta.
A dukai és szentgyörgyvölgyi Széll család valószínűleg a Zala
megyei szentgyörgyvölgyi őrök közül származik. Közülük Széll Ta
más, valamint testvérei: György, Péter, Dorottya és Anna 1639. má
jus 22-én Bécsben címeres nemeslevelet nyertek III. Ferdinánd király
tól, amit Vas vármegye 1690-ben hirdetett ki. Mivel ez a nemeslevél
már a nemesség régiségét említi, így lehetséges az is, hogy a család
a 15. századból ismert Kalota nembeli Széll-ősöktől származik.3
A dunántúli család az idők során sokfelé elágazott, s egyik ága
a Tiszántúlra került, és református vallású lett. Ebből az ágból szár
mazott az a Széll Kálmán nagyszalontai református lelkész (1838–
1928), a szalontai egyházmegye esperese, aki Arany János fiatalon
meghalt leányát, Juliannát vette feleségül. A két Széll Kálmán „nem
csak tudomással bírt a köztük fennforgó rokonságról, de tartották is
ezt s […] Széll Kálmán miniszterelnöksége idejében Budapesten
érintkeztek is egymással”.4
A Széll család zöme a Vas megyei katolikus birtokos köznemes
ségbe tartozott. A megyei köznemesi kapcsolatrendszer, a hozzájuk
hasonló dunántúli birtokos nemes családokkal kötött házasságok ré
vén is bővített rokonság és atyafiság a régi nemesi világban biztosítot
ta a família pozícióját a helyi középosztályban. Ám a vezető megyei
tisztségek betöltői között a Széll név hosszú ideig nem fordult elő.
Igaz, a rokonok között már elő-előfordultak a megyei közélet jelesei,
így például Széll Kálmán anyai dédapjának bátyja, rábabogyoszlói
Vajda Antal a 18. és a 19. század fordulóján előbb másod-, majd első
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alispán volt.5 Szintén a Vajda család révén tartozott a tágabb rokon
ságba6 a költő Kisfaludy Sándor is, ami rámutat arra, hogy a rokon
sági, atyafisági háló több dunántúli megyére kiterjedt.
A Széll családból először a 19. század közepén viseltek orszá
gosan is jelentékeny bírói, illetve politikai tisztségeket. Széll Kál
mán nagybátyjai közül komolyabb karriert Széll Imre (1793–1856)
futott be, aki Vas megyei tisztségek (főjegyző, országgyűlési követ)
után az országos igazságszolgáltatás egyre magasabb pozícióit fog
lalhatta el. 1836-ban a Királyi Tábla számfeletti ülnökeként Pestre
költözött, 1839-ben személynöki, 1841-ben nádori, 1847 elején pe
dig helytartói ítélőmester lett. Az év őszén már a korabeli rendi
igazságszolgáltatás egyik legmagasabb fóruma, a Hétszemélyes
Tábla ülnöke volt. A bírói pálya során kiemelkedően eredményes
Széll Imre a dunántúli katolikus nemesség jó részéhez hasonlóan
udvarhű volt. Egy 1840 körüli titkosrendőri jelentés kiváló latin
tudása és jó fogalmazási képessége mellett kiemelte mérsékelt, lojális
szemléletét, és egyértelműen a kormányhű jobboldalhoz sorolta.
1846-ban részt vett a Konzervatív Párt alakuló gyűlésén is. Széll
Imre az említett jelentés szerint képességeivel kivívta az ellenzéki
követek, így különösen Deák Ferenc tiszteletét is. Habsburg-hűsé
gének bizonyítékát adta azzal is, hogy a szabadságharc bukása
után is hivatalt vállalt: 1849. októberben a bécsi legfőbb törvény
szék ideiglenes magyar osztályának tagja volt, 1853–54-ben pedig
a bécsi törvényszék és semmítőszék előadó tanácsosa, aki kiérde
melte a császári-királyi udvari tanácsosi kitüntető címet is. Életét is
a császárvárosban fejezte be: 1856. december 23-án reggel 6 óra
kor, Bécsben halt meg.7
Széll Imréhez hasonló, országos szintű bírói karriert futott be
öccse, Széll Kristóf (1809–1884) is. A szombathelyi premontrei gim
názium elvégzése, majd a helyi líceumban folytatott bölcsészeti ta
nulmányok után a pozsonyi királyi jogakadémián tanult, s már
a kolerajárvány miatt rövid ideig ülésező 1830-as pozsonyi ország
gyűlésen részt vehetett, szavazati joggal nem rendelkező megfigyelő
ként. A Vas megyei joggyakorlatot a pesti királyi táblánál, illetve gr.
Cziráky Antal országbírónál egészítette ki. Az 1833-ban kitűnő ered
ménnyel letett ügyvédi vizsgát és esküt követően előbb a megyei köz
igazgatásban működött (a németújvári járás al-, majd 1838-tól
főszolgabírójaként), 1846-ban viszont már Pesten találjuk: ügyvéd
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kedése mellett a Hétszemélyes Tábla váltószaki iktatója. Elismertsé
gét jelzi, hogy több megye is táblabírájának választotta, illetve ké
sőbb a pesti Nemzeti Casino választmányának is tagja lett. Szakmai
karrierjét a politikai fordulatok nem befolyásolták: 1848-ban a pesti
váltófeltörvényszék ülnöke, az ötvenes évek második felében pedig
a nagyváradi közigazgatási kerületi cs. kir. főtörvényszékének előadó
bírája, továbbá az elméleti államvizsga bizottsági tagja, 1861-ben
a pesti váltófeltörvényszék ideiglenes elnöke volt. Ezután a Hétsze
mélyes Táblánál lett bíró, s a kiegyezést követően, 1870-től a pesti kir.
ítélőtábla tanácselnökeként tevékenykedett. 1881-es nyugalomba
vonulásakor megkapta a Szent István-rend kiskeresztjét.8 Széll Kál
mánnak ez a nagybátyja tehát a hatvanas évektől az országos bírói
elitbe tartozott. Széll Kálmán egyik esküvői tanúja is ő volt, talán
mint a vőlegény legtekintélyesebb, Pesten élő rokona.

A SZÜLŐK

Természetesen Széll Kálmánra szülei gyakorolhatták a legnagyobb
hatást, így velük is érdemes alaposabban megismerkednünk. Széll
Kálmán édesanyja, felsőeőri Bertha Júlia régi Vas megyei katolikus
nemesi családból származott, amelyből a 19. század első felében
megyei alispán és országgyűlési követ is kikerült. Apját, Bertha Ig
nácot (1780–1847) 1828 és 1838 között négyszer is Vas megye alis
pánjává választották, Bertha Júlia fivére, Bertha Antal volt a megye
egyik követe azon az 1839–40-es pozsonyi diétán, ahol Deák Ferenc
vezette az ellenzék küzdelmeit. Említendő még a rokonságból Bert
ha Sándor is, aki ügyvédi munkája mellett sokat tett a megye gazda
sági felvirágoztatásáért: Fáy Andrással együtt indítottak mozgalmat
a takarékpénztárak felállítása érdekében, és lelkes tagja volt az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyletnek is. A Széchenyi István által
alapított Lovar Egylet titkáraként is kifejtett közéleti aktivitását ho
norálva a Magyar Tudományos Akadémia 1839-ben levelező tagjá
vá választotta, később pedig a tudós társaság ügyésze és pénztári
ellenőre lett. Láthatjuk tehát, hogy Széll Kálmánnak a Bertha csa
ládból kikerülő rokonai között is találunk olyan személyiségeket,
akik műveltségükkel, közéleti, politikai aktivitásukkal a Vas megyei
köznemesség átlaga fölé emelkedtek.
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Ilyen embernek mutatják be a források Széll Kálmán apját,
Széll Józsefet is.9 A második gyermekként 1801-ben született fiú
1812 és 1818 között a szombathelyi premontrei gimnáziumot láto
gatta, majd szintén a vasi megyeszékhelyen végezte el a következő
két esztendőben a bölcsészeti líceumot. Jogi tanulmányai után 1826
tavaszán ügyvédi esküt tett, majd elszegődött a Batthyány hercegek
németújvári uradalmához ügyvédnek. Már fiatalon kiütközött azon
ban közéleti érdeklődése: az 1825–27-es diétán az országgyűlésen
meg nem jelent Niczky Kristóf gróf helyett mint absentium ablegatus
vett részt. 1831-ben Batthyány Fülöp herceg, Vas vármegye örökös
főispánja táblabíróvá nevezte ki, de ahogy egy vele (minden bizon�
nyal ellenzéki vonzalmai miatt) nem rokonszenvező titkosszolgálati
jelentés fogalmazott, a nagyravágyó Széll nem elégedett meg ennyi
vel, és bár anyagi viszonyai ezt nem igazán tették lehetővé, az 1839-es
pozsonyi diétára a megye egyik követévé választatta magát. Érdekes,
hogy ezt követően alig három hónappal, egészségi állapotára hivat
kozva leköszönt megbízatásáról, de minden bizonnyal ekkor barát
kozott össze Deák Ferenccel.
Széll József életében az 1842. év fontos eseményeket hozott.
A megyei tisztújításon másodalispánná választották, és ebben az év
ben vette nőül Bertha Júliát, az előző alispán leányát. A következő
esztendő is örömteli volt: Széll az 1843–44-es országgyűlésre követ
ként küldött első alispán helyébe léphetett, és 1843. június 8-án
a Vas megyei Gasztonyban megszületett első gyermeke, Kálmán.
Bár az országgyűlés befejeztével Békássy Imre követ visszatért, és
visszavette első alispáni hivatalát, az 1845. augusztus 27-i megye
gyűlésen már közfelkiáltással választották meg utódának Széll Józsefet,
akinek azelőtt néhány héttel megszületett kisebbik fia, Ignác is.
Az 1848-as fordulat tehát Széll Józsefet Vas vármegye első vá
lasztott tisztségének birtokosaként érte. A felbolyduló közéletben
még egyértelműbben elkötelezte magát a hatalomra kerülő liberáli
sok oldalán. Ennek egyik fontosabb oka lehetett a Deák Ferencet
a Széll családhoz fűző atyafiság, ugyanis Széll József egyik őse Herte
lendy-lány volt, és a dunántúli birtokos nemesi családon keresztül
szegről-végről rokonságban álltak Deákkal is. Mivel pedig Bertha
Júliának volt egy kisebb birtoka a Zala megyei Márócon, az éven
kénti birtokellenőrző utak során Széllék meglátogathatták kehidai
rokonukat is. A Széll családnak Deák felé irányuló érdeklődése is
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beleillik a kor felfogásába: a dunántúli
nemesség rokonságtartó hálójában a már
addigi szereplésével is országos jelentő
ségű, s 1848 tavaszán miniszterré emel
kedett Deák Ferenc olyan rokon volt, aki
vel egyre inkább érdemes volt jó
barátságba, szoros kapcsolatba kerülni.
Mindez persze Széll reformpárti, liberá
lis felfogásával is összhangban állhatott.
A Széll Józsefet és Deák Ferencet
még a rendi világ szokásai szerint össze
fűző, nem egyenlő fontosságú személyek
közötti atyafiságos barátság nagy hatás
sal volt a Széll család elkövetkező évtize
dekben betöltött közéleti pozíciójára. Az
1848 márciusában Pozsonyba érkező
Deák befolyását is sejthetjük a Miniszte 2. kép
ri Országos Ideiglenes Bizottmány 1848. Széll Kálmán apja, Széll József
mint Vas vármegye főispáni helytartója
április 10-i döntése mögött, amellyel
Sopron, Vas, Zala és Veszprém (majd
utóbb Somogy) vármegyék, illetve Sopron, Ruszt és Kőszeg szabad
királyi városok élére Széll Józsefet és a később vértanúhalált halt
Zala megyei Csány Lászlót nevezték ki királyi biztosoknak azzal
a feladattal, hogy az esetleges parasztmozgalmakat és más rendza
varásokat fékezzék meg. Május végén Széll kérésére István nádor
csak Vas megyére korlátozta feladatkörét, s amikor 1848. június 23-án
a rumi kerületben az első népképviseleti országgyűlés tagjává
választották, lemondott az alispánságról. Képviselőként legtöbbször
támogatta a Batthyány-kormány álláspontját, de 1848 őszén ismét
Vas megyében játszott fontos szerepet, ugyanis Szemere Bertalan
belügyminiszter augusztus 22-én a megye kormánybiztosává nevez
te ki. Széll József sokat tett azért, hogy a nagy horderejű változások
nyomán kirobbanó társadalmi feszültségek elcsituljanak. Érdeme
ket szerzett a megyei népfelkelés megszervezésében, illetve a Vas
megyei nemzetőrség felállításában is, amire hamarosan nagy szük
ség lett, hiszen a nyár folyamán egyre jobban kiéleződött Jellačić
horvát bán és a magyar kormány viszonya, így a horvátok támadá
sától is tartani kellett.
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Bár a horvátok támadását még sikerült elhárítani, a Win
disch-Grätz által vezetett reguláris hadak elfoglalták a Dunántúlt,
sőt Pest-Budát is. Széll Józsefet a válságos időszak Vas megyében
érte, és 1849. január 18-án aláírt egy hódoló feliratot is, azaz elis
merte a törvényes formák félretételével trónra került Ferenc József
uralmát. Mivel a kitűzött határidőig nem jelent meg Debrecenben,
sokakkal együtt őt is lemondottnak tekintette a magyar képviselőház.
Mivel a fegyveres ellenállásban nem vett részt, és nem volt összefüg
gésbe hozható a Habsburg-házat trónvesztettnek nyilvánító függet
lenségi nyilatkozattal sem, a szabadságharc leverése utáni megtorlá
sok idején mentesítették a felelősségre vonás alól. Bár Széll viselt
dolgait a pesti császári és királyi haditörvényszék 1850 első hónapjai
ban vizsgálat alá vette, május 2-án beszüntették az eljárást, és ezután
szabadon élhetett birtokán.

SZÉLL KÁLMÁN GYERMEKKORA ÉS TANULMÁNYAI

Az ötvenes évek elején Széll József a családi életnek és a gazdálko
dásnak szentelte idejét. 1852-ben megszületett harmadik gyerme
kük, Mária. Bár Deák 1854-ben eladta kehidai birtokát, és Pestre
költözött, így ugyan Széllné Zala megyei birtokának meglátogatását
most már nem köthették össze kehidai kitérővel, de mivel Deák
többször nyaralt Klára nővérénél és férjénél, Oszterhueber (Tará
nyi) Józsefnél a Zalaegerszeghez közeli Pusztaszentlászlón, ott vizi
tálhattak. Ráadásul Deák ekkoriban több ízben is a csehországi Ma
rienbadban vett fürdőkúrát, és az út során felkereste Vas megyei
rokonait is. A későbbiek során fontossá váló kapcsolat Deák Ferenc
és az akkor még kisfiú Széll Kálmán között az egyik ilyen rokonláto
gatás során történt személyes megismerkedésre vezethető vissza.
A Széll-szülők nagy gondot fordítottak gyermekeik oktatására,
és anyagi áldozatoktól sem riadtak vissza, hogy őket (a kor szemléle
tének megfelelően elsősorban két fiukat) művelt és jól képzett embe
rekké neveljék. Ennek érdekében Svájcból francia nevelőnőt is szer
ződtettek melléjük, hogy az akkoriban csak a műveltebb felsőbb
körökben beszélt francia nyelvet elsajátítsák. A tízéves Kálmánt az
1853–54-es tanévben íratták be a soproni bencés gimnáziumba, hi
szen apja ekkor a soproni közigazgatási kerület cs. kir. országos főtör
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vényszék tanácsosaként dolgozott. Az ekkor német többségű Sopron
bencés gimnáziumában a tanítási nyelv is német volt. Bár ebben so
kan nemzeti sérelmet láttak, a megszerezhető biztos német nyelvtu
dás inkább előnyökkel járt, hiszen a 19. századi közép-európai leg
főbb közvetítő nyelv tökéletes ismerete nélkül komolyabb közéleti
pályáról a politikai rendszertől függetlenül sem nagyon álmodhatott
volna senki. A kis Kálmán mindenesetre ebben a német nyelvű kö
zegben kiválóan megállta a helyét: a 42 tanulóval induló, de 23 fősre
apadt osztály legjobb tanulójaként, kitüntetéssel végezte el a máso
dik gimnáziumi osztályt.10
A következő tanévtől kezdve Széll Kálmán azonban már
a családi mintákat követve, a szombathelyi premontrei gimnázium
ba járt, az akkor első osztályba lépő Ignác öccsével együtt. Az isko
la tekintélyes múltra tekintett vissza, néhány vizsgáját itt tette le
a közismerten gyenge tanuló Széchenyi István gróf is. Természetesen
a Vas megyei középosztály elsősorban ide, a premontrei gimnázium
ba járatta fiúgyermekeit. Széll József két fia is olyan iskolatársakkal
koptatta a főgimnázium padjait, akik később a megyei elit tagjaivá
lettek. A kettővel Kálmán fölötti osztályba járt Kuncz (Adolf) József
(1841–1905) premontrei szerzetes, csornai prépost, országgyűlési
képviselő, akinek fontos volt oktatásszervező és tudományos tevé
kenysége is. Kevésbé pozitív emlékezetű, de tagadhatatlanul a kora
beli vasi elitbe tartozott Istóczy Viktor (1842–1915) is. Az egy év
folyammal Kálmán fölött járt és inkább Győző néven ismert férfiú
a hetvenes évektől országgyűlési képviselőként kezdte meg hirdetni
a politikai antiszemitizmus akkor még inkább köznevetségbe fúló ta
nait. (Öccse Széll Ignác osztálytársa volt.) Kálmán osztálytársa volt
Székely Ferenc (1842–1921), egy szombathelyi kötélgyártó mester
igen tehetséges fia, aki jogászként futott be fényes karriert, hogy vé
gül az 1902-től betöltött koronaügyészi állást 1910-ben igazságügyi
miniszterségre cserélje.
Széll Kálmán otthonosabban érezhette magát a szombathelyi
főgimnáziumban és magában a városban is, mint Sopronban.
A Széll-fiúk minden évben máshol kaptak kosztot és kvártélyt, első
évben a gimnázium egyik paptanáránál, máskor egy megyei tisztvi
selőnél, de jellemzőbb volt, hogy a jövedelmüket kosztos diákok fo
gadásával kiegészítő özvegyasszonyoknál laktak. Fontos különbség
volt Sopronhoz képest az is, hogy a premontrei gimnázium hazafias
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szellemisége akár a kötelező német tannyelvet is kikezdte. Feljegyez
ték, hogy a történelemtanár Sztraka Gábor ezekben az időkben
előadásait az első néhány német szó után mindig magyarul tartotta
meg. A tanárok közül többen a szabadságharc leverését követően
börtönt is viseltek, így sejthető, hogy a rájuk erőltetett germanizáció
ellenére magyar nemzeti szellemben nevelték a gondjaikra bízott
ifjakat. Ez minden bizonnyal összefért azzal is, hogy az október else
jén induló tanév legelső ünnepi eseménye mindig az október 4-i ün
nepi szentmise volt Ferenc József császár neve napján, vagy 1858.
január 11-én a tanári kar és a diákság részvételével a székesegyház
ban emlékeztek meg az akkor elhunyt Radetzky tábornokról.11
Széll Kálmán a szombathelyi premontreieknél töltött évek alatt
mindvégig osztályelső volt, és az 1861. július 31-én letett érettségi
vizsgán minden tárgyból praeclarus, matematikából és fizikából egye
nesen laudabilis eredményt ért el. Az idős politikus 1911-ben az 50.
érettségi találkozóján szép szavakkal emlékezett vissza a gimnáziumi
évekre, ahol szónoklata szerint az államférfiúi pályán legfontosabb
erényt, a kötelességtudást megtanulhatta: „Az ember ott szerzi […]
az erőt, ahol nevelik, abból a humuszból, amellyel körültakarják,
amellyel eszét, lelkét, munkaerejét, munkaképességét fel tudják ele
veníteni, erőssé tudják tenni. Ez az intézet, ahol én mindezt megkap
tam, amivel az országot és talán az emberiséget is szolgálni tudtam.
Itt kaptam azokat az erőket, itt rakták belém azokat a tüzeket, ame
lyek munkámra alkalmassá tettek, nem szisztematikus módszerekkel,
nem kimondott szavakkal, hanem azoknak cselekvése által, akik
minket neveltek és tanítottak.”12
Az 1861-es esztendő nem csupán Széll Kálmán, hanem az or
szág életében is fontos fordulatot hozott: az itáliai háborús vereségek
hatására megroppant önkényuralmi rendszert Ferenc József kevésbé
népszerűtlen kormányzati formával kívánta helyettesíteni, és ezért
ismét összehívta a magyar országgyűlést, illetve a választások lebo
nyolítása érdekében a megyegyűléseket is. Ahogy az sok helyen tör
tént, Vas megyében is az utolsó „alkotmányos”, tehát 1848-as tisztvi
selőket választották meg ismét, így Széll József 1861. július elején
újból alispán lett. Igaz, ezúttal csak néhány hónapig tölthette be ezt
a tisztséget. Mivel a magyar országgyűlés nem volt hajlandó elfogad
ni a februári pátenst, és ragaszkodott az 1848-as törvények érvényes
ségéhez, azaz „nem engedett a 48-ból”, Ferenc József feloszlatta
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a magyar parlamentet, és Schmerling ideiglenes abszolutizmust ve
zetett be. A liberális ellenzékiekhez hasonlóan erre 1861. november
4-én Széll József is lemondott az alispánságról, és visszavonult a köz
ügyektől. Ekkor vásárolta meg Cseh Sándortól azt a rátóti birtokot,
amely később, Széll Kálmán alatt a kormányelnök lakóhelyeként
országos ismertségre tett szert.
Közben Széll Kálmán megkezdte jogi tanulmányait a pesti
egyetemen. Az akkori közfelfogás, a családi tradíciók is erre a pályá
ra terelték, de a közéleti pályához nélkülözhetetlen elméleti tudást is
csak itt lehetett megszerezni ekkoriban. Ahogy az ország, úgy a pesti
egyetem is átmeneti állapotban volt ekkor: az 1850-es évek némete
sítő hatása véget ért, ismét a magyar lett a tannyelv, s ezért a magya
rul nem tudó tanárok helyzete ellehetetlenült. A hallgatók száma je
lentősen emelkedett, ami komoly problémákat okozott: mintegy ezer
hallgatóra – a csak latinul vagy németül tanítani képes jogászok tá
vozásával – mindössze nyolc rendes tanár jutott. A négy évfolyamra
osztott hallgatóságnak pedig be kellett érnie három tanteremmel, és
azok is annyira kicsik voltak, hogy még a legnagyobb is csak a szük
séges létszám kétharmadát tudta befogadni. A hallgatók szorgalmá
val ezekben az években alig volt baj; az előadásokat nem látogatók
aránya a 10%-ot nemigen haladta meg. Széll is a szorgalmas diákok
közé tartozott, s emellett arra is szakított időt, hogy Halász Imrével
közösen angol nyelvleckéket vegyen.
Sajnos nem rendelkezünk pontos ismeretekkel arról, hogy
Széll Kálmán milyen előadásokat látogatott, és kiknél tette le vizs
gáit. A jogi kar történetét feldolgozó irodalom alapján azonban tud
ható, hogy a jogbölcselet és a jogtörténet jelentősége a képzésben
a korábbi évekhez képest megnövekedett, és a Német-római Biro
dalom jogtörténete helyett a politikai változásokat követve ismét
a magyar jogtörténet került előtérbe, ám ezt kiegészítette az általá
nos európai jogtörténet Magyarországon ekkor, Európában szinte
egyedülállóan bevezetett tárgya is. Természetesen a tradicionális
főtárgyak, a római jog vagy a kánonjog is nagy súllyal szerepeltek,
ugyanakkor a közigazgatási jog vagy a pénzügytan mellékes tárgy
nak számított. Nem tudhatjuk azt sem, hogy Széll járt-e vajon
a korszak talán legkiválóbb nemzetgazdasági tudósa, a jogi karra
éppen ekkoriban került Kautz Gyula óráira. Szinte biztosra vehet
jük, hogy a forrásaink által törekvő és szorgalmas fiatalembernek
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tűnő Széll Kálmán ismereteit nem csupán az egyetemi előadások
segítségével, hanem önálló munkával, szakkönyvek olvasásával, né
miképp autodidakta módon is bővíthette, amire az egyetem korabe
li viszonyai miatt részben rá is kényszerülhetett.
Az akkoriban ideiglenes jellegű egyetemi szabályzatok szerint
három elméleti vizsgát kellett letenni, amelyek közül először, akár
már a második szemeszter végén az általánosra, majd ezt követően,
az ötödik félév után a két különösre, a jog-, illetve az államtudomá
nyira került sor.13 Széll Kálmán az államvizsgát 1863-ban kitűnő
eredménnyel tette le, majd 1866-ban megszerezte a jogtudori címet
is, de a doktorátust később soha nem használta.
A doktori cím megszerzésének idejére ismét nagyot fordult az
ország sorsa: az udvar és a magyar vezetők között megindult egyez
kedés, részben Deák Húsvéti cikke nyomán komolyabb formát öltött;
1865 végén ismét összeült az országgyűlés, és már a királlyal való
megegyezés részleteit tárgyalta. A képviselők között ismét ott ült
Széll József, akit a körmendi választókerület tisztelt meg képviselői
mandátummal. A Deákot politikai értelemben is vezérének követő
atyafi nyilván több alkalommal is tiszteletét tette Deáknál az Angol
Királynő Szállodában, és igen valószínű, hogy az egyetemi tanulmá
nyai miatt szintén Pesten élő Kálmán fiát is magával vihette. Itt ismé
telten találkozhatott a fiatalember Deáknak a már Kehidáról ismert14
nevelt lányával, Vörösmarty Ilonával.

SZÉLL KÁLMÁN HÁZASSÁGA

Aki ismeri Vörösmarty Mihálynak menyasszonyához, a nála több
mint húsz évvel fiatalabb Csajághy Laurához 1843-ban írt A merengőhöz című szép versét, az is érzékelheti, hogy az ünnepelt költő és
a fiatal leány kapcsolata bonyolultabb volt az átlagos szerelemnél. Vö
rösmarty női társaságban mindig félszegen viselkedett, Laura kezét is
csak nagy nehezen merte megkérni. S bár a frigyből több gyermek
is született – közülük csak a bírói pályára lépett Béla (1844–1904),
Ilona (1846–1910) és Erzsébet (1848–1879) élte meg a felnőttkort –,
a nagy költő házasságát mégsem lehet felhőtlenül boldognak és zavar
talannak nevezni. Bár látszatra nem volt semmi gond, a költő szoká
sai minden bizonnyal feszültséget okozhattak. Ezek után elterjedt az
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a pletyka, hogy a fiatalasszony mások
nál keresett magának vigasztalást. Sőt,
bár az első nyilvánosságban termé
szetesen efféle hírek nem láttak nap
világot, de a kortársak arról suttogtak,
hogy Deák Ferencnek, a költő nőtlen
jóbarátjának is viszonya volt Vörös
marty feleségével. Annyit tudhatunk,
hogy a humort kedvelő Deák valóban
incselkedő hangú leveleket írt Vörös
martynéhoz, amelyekben gyakran
átlépte a barátság határát. Szavai kí
nosan közvetlennek, s a becéző szavak
megválogatásában szinte már nem is
kétértelműnek tűnnek, így érthetően
alakult ki az a vélemény, hogy Vörös
marty Ilona vér szerinti apja – valójá
ban maga Deák volt. Thallóczy Lajos,
a kiváló történész és bécsi hivatalnok
is feljegyezte naplójában, amikor 1890
áprilisában látta Széll Kálmánnét s
leányát, hogy „Széllné – kit a közvéle
mény Deák F. leányának tart – arczra
nagyon hasonlít a nagy költőhöz, s ha
csakugyan mégis az ő leánya, nem tar
tozik sikerűlt munkáihoz”.15 A pletyka
ismeretében Vörösmarty halálos ágyán
mondott szavaiban, amelyekkel csa
ládját arra biztatta, hogy forduljanak
csak bizalommal Deákhoz, egy kései
értelmezés szerint szinte „több a meg
vetés és a rezignáció, mint a megfontolt
gondoskodás”.16 Deák mindenesetre az
elvártnál sokat többet tett elhunyt ba
rátja gyakorlatilag vagyontalan árvái
nak megsegítésére. Az abszolutizmus
sajtóviszonyai között csak magánleve
lekben volt lehetősége a gyűjtés koordi

3. kép
A nemzet koszorús költője, Vörösmarty Mihály
(1854)

4. kép
Csajághy Laura Vörösmarty özvegyeként (1878)
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nálására, mégis hatalmas összeget, mintegy százezer forintot sikerült
összeszednie, s ezzel megteremtette az anyagi hátteret az árvák felne
velésére. Fennmaradt és utóbb nyomtatásban is megjelent Deák levele
gyámleányához intézett intelme, amelyben a kor erkölcsös nőideálját
festette példaként Ilona elé.17
Akár hitelt adunk a Deák és Vörösmarty Ilona közötti apa-leány
kapcsolatról szóló mendemondáknak, akár nem, bizonyos, hogy
a politikus komolyan vette gyámatyai teendőit, így nagy figyelmet
fordított arra is, kihez adja feleségül
nevelt lányát. Ezért azt a tényt, hogy
Széll Kálmán már igen fiatalon, 24.
életévét be sem töltve, frissen szerzett
jogi doktorátussal, ám egyelőre állás
nélkül 1867 tavaszán Vörösmarty
Ilona vőlegénye lehetett, igen fontos
nak tarthatjuk. Ráadásul Deák egy
ízben elmondta gyámleányának, hogy
jobban szerette volna, ha csak
nyolc-kilenc év múlva megy férjhez,18
ami persze az ekkor már 22 éves
menyasszony korát figyelembe véve
nagyfokú önzésre vallott a gyámapa
részéről, aki talán félt attól, hogy elve
szíti a sokban gondját is viselő leány
közelségét. Kevés számú fennmaradt
5. kép
fényképéről átlagos, nem kellemetlen
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona
külsejű nő néz le ránk, így a rosszmá
harmincéves korában
jú megjegyzésekben mindig bővelke
dő Thallóczy-napló 1902-es megjegyzését, miszerint Széllné „most
idősb korában nem rút, régebben nagycsontú volt s ridegebb”,19
túlzott kritikának mondhatjuk.
1867 tavaszán tehát Ilona a fiatal Széll Kálmán menyasszonya
lett, s ehhez Deák engedélye is kellett. A kiegyezési tárgyalások köze
pette „a haza bölcse” egyrészt azért adhatta beleegyezését a lánykérés
hez, mert a Széll családdal ápolt atyafiságos barátság és a vőlegény
apjával évtizedek óta tartó politikai együttműködés révén jól ismerhet
te a kérőt. Erre utalhatott az az Ilonához intézett, humorosnak szánt
mondata is, amelyben örömét fejezte ki a házasság felett, mert így,
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úgymond, végre rokonságba került saját gyámleányával, vagyis a vő
legényt távoli rokonának tartotta. Sokkal komolyabb súllyal eshetett
azonban a latba az a tény, hogy a fiatal Széll Kálmánt személyében
méltónak találta a nagy tisztességre. Évek óta ismerte, akár első kézből
szerezhetett információkat tanulmányairól, a rokonlátogatások során
elbeszélgethetett a fiatal egyetemistával, és kiismerhette gondolkodá
sát, igyekezetét, meggyőződhetett tehetségéről, szorgalmáról.
A vőlegényt 1867 augusztusában Deák meghívta Pusztaszent
lászlóra is, így még az esküvő előtt szinte családi körben érintkezhetett
leendő vejével. Szeptemberben Széll Kálmán egykori egyetemi évfo
lyamtársa, az akkoriban minisztériumi tisztviselő Halász Imre egy hi
vatalos ügyben Bécsből, az ott folyó gazdasági tárgyalásokról beszá
molandó ide érkezett, és Deák kérdésére elmondta véleményét Széllről.
Az apósjelölt nagy örömére kijelentette, hogy diáktársában „igen ko
moly, majdnem zárkózott természetű fiatal embert” ismerhetett meg,
„ki nem igen érdeklődött kortársai frivol mulatságai iránt, de szorgal
masan látogatta az előadásokat, és sokat tanult nemcsak az egyetemi
tantárgyakból, hanem ezeken kívül is”.20 Magára az esküvőre a pesti
lipótvárosi templomban, az akkoriban Ybl Miklós tervei alapján épülő
Bazilikában került sor, 1867. szeptember 15-én, néhány hónappal
a kupola beomlása előtt. A házasságkötési ceremónián Széll Kristóf
mellett Hollán Ernő közlekedésügyi államtitkár volt a tanú. Az ifjú pár
ezután Rátótra költözött, a birtokot Széll József fia és menye rendelke
zésére bocsátotta. Itt éltek abban a régi, tízszobás kúriában, amelyet
majd csak apja halála után kezdett modernizálni és az akkor még fia
tal Hauszmann Alajossal kibővíttetni Széll Kálmán.21

SZÉLL KÁLMÁN POLITIKAI PÁLYÁJÁNAK KEZDETEI

Széll Kálmán házasságkötésére a kiegyezés évében került sor. Ferenc
József 1867. februárban felelős kormányt nevezett ki, a miniszterel
nökséget visszautasító Deák helyett Andrássy Gyula gróf vezetésével.
Május 29-én a képviselőház, Kossuth intelmei ellenére megszavazta
a kiegyezési törvényt, június 8-án pedig ünnepélyesen megkoronáz
ták Ferenc Józsefet. A kiegyezést megszavazó, s a parlamenti vitában
amellett érvelő képviselők közé tartozott Széll József is, akit 1867
áprilisában az Andrássy-kormány kinevezett Vas vármegye első
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6. kép
Allegorikus jelenet Ferenc József koronázási ünnepségéről

emberévé, főispáni helytartójává. A már idős, egyre gyakrabban bete
geskedő politikus feladata volt a kormányzat akaratát képviselni és
a választott tisztviselőkkel közösen kormányozni a megyét. Hamaro
san ezek közé a tisztviselők közé tartozott fia, Kálmán is. Az alapos
és széles körű ismeretekkel bíró fiatalember a kor eszményeinek
megfelelően a haza, a köz szolgálatának akarta szentelni tehetségét,
és a családi hagyományokat követve Vas megyében kívánta megkez
deni pályafutását. Apja a főjegyzői állás megpályázását javasolta
neki – amit a főispáni helytartó fiaként bizonyára el is nyert volna –,
ám ő a döntés előtt tanácsot kért feleségétől. Végül Deákhoz fordul
tak, aki ugyan elismerte, hogy a főjegyzői állás előkelőbb, mégis azt
tanácsolta Széllnek, hogy mivel a „szolgabíró közvetlenebb érintke
zésben van a néppel, megismerkedik életmódjával, viszonyaival: s az,
ki a politikai térre akar lépni, sok hasznát veheti annak. Helyes is,
hogy megismerje a népet, szükségleteit, bajait, mint képviselő na
gyobbrészt a nép ügyét védelmezi”.22 Így lett Széll Kálmán első köz
hivatali állása a szolgabíróság a szentgotthárdi járásban.
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Deák tanácsaival az ifjú jogász amúgy is gyakran élhetett, hi
szen 1867. december elején felesége kérelmére ismét Pestre utaztak.
Itt hat hétig laktak Csajághy Lauránál és Vörösmarty Bélánál,
s Deák is majd minden nap hosszú órákat töltött e körben. A Vas
megyei birtokra visszaköltöző párt 1868 nyarán Deák Rátóton is fel
kereste, és sógora, Oszterhueber József halála után innentől kezdve
1873-ig minden nyári parlamenti szünetet Pusztaszentlászló helyett
Szélléknél töltött. Deák Ferenc a régi Széll-kúriában külön szobával
rendelkezett, de szívesebben időzött a parkban, és vendégeit is ott
fogadta leginkább. Különösen a szabadtéri tekepályát és egy régi töl
gyekből álló facsoportot kedvelte. Jól mutatja Deák érzelmi kötődé
sét Rátóthoz, hogy bár kevés fotót őrzött, ezek között volt olyan is,
amely a Széll-kúriát és annak parkját ábrázolta.23
Az első látogatás egyúttal Széll Kálmán és Vörösmarty Ilona
gyermeke megszületésének is szólhatott, hiszen az anyja után Iloná
nak nevezett kislány is 1868 tavaszán látta meg a napvilágot. Bár az
első gyermek az esküvő után hamar világra jött, további gyerekek
nem követték. Úgy tűnik, a fiatalon megkötött frigy nem minden
szempontból volt szerelmi házasságnak mondható. Még a Széll
iránt elfogult életrajzírónak is el kellett ismernie, hogy „Széll Kál
mán távol állott az ideális férfiszépségtől”,24 s az őt megörökítő ko
rabeli képek csak megerősíthetik ezt a visszafogottnak mondható
véleményt. Igaz, előnytelen külsejét elegáns öltözködéssel és ápolt
sággal igyekezett ellensúlyozni, mégis inkább értelmi képességei,
műveltsége és tájékozottsága tehette vonzóvá. Másrészt viszont
ő sem elsősorban a nőt szerethette Vörösmarty Ilonában, hiszen is
meretes volt Széllről, hogy „nagy nőbarát volt”,25 vagy, ahogy Thal
lóczy fogalmazott, „más határban keresi testi vágyainak kielégíté
sét”.26 Mégis, a jelek szerint szoros emberi kapcsolat, kölcsönös
tisztelet és megbecsülés fűzhette össze a házastársakat, s Halász Te
réziának igaza lehet, amikor kapcsolatukat így jellemezte: „ha volt
is olyan idő, amikor átmenetileg felhők vonultak át házasságuk egén,
a mély szeretet egymás irányában, a kölcsönös belső megbecsülés és
a szoros összetartozás meleg érzése mindig változatlanul fennállt
a házastársak között”.27
Így azután ha esetleg lehetséges is, hogy Széll nem elsősorban
Vörösmarty Ilona férje, hanem jóval inkább Deák Ferenc veje szere
tett volna lenni, feleségében olyan szellemi partnerre talált, akivel
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akár komoly közügyeket is megbeszélhetett. A rendkívül művelt nő
kora tudósaival is kapcsolatban állt, zongoratudását igyekezett lá
nyának is átadni, és ami Széll szempontjából a legfontosabb lehetett,
gyámapja mellett komoly ismereteket halmozott föl a magyar alkot
mánytörténet és a közjog terén. Így nem meglepő, hogy mind Deák,
mind utóbb Széll is szívesen kikérte véleményét aktuális politikai kér
désekről. Mivel a szereplőket személyesen is ismerte, véleményére
érdemes volt adni, s ezt a máskülönben csípős nyelvű Thallóczy is
elismerte, amikor 1902. augusztus közepén Széll miniszterelnök és
családja vendégeként töltött egy kis időt Rátóton. Naplófeljegyzései
ből kitűnt, hogy Széllné is aktív részese volt a nagypolitikai témákról
folytatott beszélgetésnek, ami kiváltotta Thallóczy elismerő szavait:
Széll „felesége valóban igen okos művelt nő, méltó lánya a Vörös
martynak, a derék, kihalóban lévő, igazi honleány typusa”.28
Széll tehát nem csupán Deák, hanem fele
sége támogatására is számíthatott politikai kar
rierjének elején. És az országos szerep sem vára
tott magára sokáig: 1868. március 29-én „hosszas
agy-bántalom következtében” meghalt Szabadfy
Sándor, Szentgotthárd kormánypárti képviselő
je, és ennél nagyszerűbb alkalom keresve sem
kínálkozott volna, hogy Széll országgyűlési kép
viselő lehessen. Apja volt a megye első embere,
apósa a kormánypárt vezére, ráadásul a kérdé
ses választókerületben élt, és ő volt a lakossággal
gyakori kapcsolatban álló szolgabíró is. Nem
tűnik meglepőnek ezek után, hogy megválasztá
sa komolyabb akadályok nélkül ment végbe: mi
után a választók küldöttsége felkérte a jelöltség
elvállalására, április 23-án magyar és német
nyelven is elmondta programbeszédét. Széll
Kálmán első komolyabb politikai beszédében
kijelentette, hogy megválasztása esetén „az or
szágházban azon párt sorai között foglalna he
lyet, mely párt a nemzet bizalmát bírja, s ame
lyik a békés, de határozott haladást tűzte jelszóul
7. kép
zászlójára”,29 azaz a kormánytöbbséghez tarto
Széll Kálmán egyetlen gyermeke,
Bernrieder Jánosné Széll Ilona
zónak mondta magát.
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8. kép
Széll Kálmán feleségével, leányával és unokájával a rátóti parkban

1868 őszén a Széll család Pestre költözött, s csak pihenés céljá
ból tartózkodtak Rátóton. Széll Kálmán számíthatott Deák támoga
tására, hiszen az öregúr kijelentette gyámleányának: „Mindent meg
fog tenni kedvemért, hogy őt [ti. az ifjú Széllt] e pályán segítse.”30 Ez
a támogatás részben a Deákkal való beszélgetésekből eltanult élet
szemléletből, bölcsességből származott, részben konkrét tanácsok
ban is megnyilvánult. Ezek közül minden bizonnyal az volt a legfon
tosabb, amikor Deák az alaposan felkészült fiatal jogászt eltanácsolta
a jogi pályától. „Jurista annyi van, ahány embert csak látsz az utcán.
Menj a jogi pályáról a pénzügyire s dolgozzál ott!” – tanácsolta
neki.31 Valóban: a magyar politikai kultúrában, részben a rendi kor
szak nemesi szemléletének előzményei miatt is, dominált a jogászi
hozzáállás. A praktikusabb ismeretekkel rendelkező politikusokból
nagy hiány volt, így különösen kevesen értettek a gazdasági, pénz
ügyi szakkérdésekhez. Deák tanácsa tehát a nemzeti érdeknek is
megfelelt, hiszen az önálló magyar államélet számára nélkülözhetet
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lenek voltak a pénzügyi szakemberek, de ugyanakkor olyan irányt
szabott az értelmes és szorgalmas fiatal Széll Kálmán pályafutásá
nak, ahol kevés versenytárssal kellett megküzdenie, s így gyorsabb
előmenetelre nyílt számára kilátás.
Az országgyűlési ciklusból ekkor már csak rövid idő volt hátra,
és azt is beárnyékolta egy családi gyász: 1868. október 17-én, este 10
órakor, tizenhatodik évében „sorvadás következtében” meghalt Széll
Kálmán húga, Mária.32 Mindazonáltal a fiatal politikus már képvi
selősége első hónapjaiban igyekezett magát hasznossá tenni. Magára
vállalta az elsősorban fiatal képviselők által betöltött jegyzői funkciót
és különböző bizottságok előadói tisztségét. Első komolyabb parla
menti szereplésére a központi bizottság előadójaként33 került sor,
1868. december 4-én, amikor is a katonai bíróságok hatáskörének
kérdéséről fejtette ki a többség álláspontját. Két napra rá pedig azt
javasolta, hogy rögzítsék azoknak a kormányközeli hivataloknak
a sorát, amelyeket országgyűlési képviselők összeférhetetlenség címén
ne tölthessenek be.34 Ezek a megnyilvánulások még nem politikus
nak, hanem inkább a politikai ügyek szorgos adminisztrálójának lát
tatják a fiatal képviselőt, aki az első években szívesen vállalt el hasonló
funkciókat. Ezekhez sok szorgalom, türelem kellett, ugyanakkor az
egyéni csillogásnak, retorikai bravúroknak ez a munka nem nyitott
teret. De Széll szerényen tanulni, dolgozni akart még, így legelső cik
lusában politikai szónoklatot sem tartott, ugyanakkor az adminisztratív
szerepkörök lehetőséget adtak neki, hogy gyakran szerepelhessen, és
ezáltal mindenki megismerhesse.
Erre kiváló alkalmat jelentett számára az is, hogy Deák Ferenc
1868 és 1873 között a nyarakat Rátóton töltötte, hiszen a nagy tisz
teletnek örvendő vezető politikussal sokan még a nyári pihenőidő
alatt is beszélni kívántak, így sokan érkeztek Rátótra ezekben a he
tekben. Széll Kálmán a lehető legelőnyösebb közegben, barátságos
légkörű, könnyed együttlétek házigazdájaként fonhatta szorosabbra
kapcsolatát a kormánypárt olyan fontos személyiségeivel, mint pél
dául Szlávy József, Kerkápoly Károly, Tisza Lajos vagy Szende Béla.
Széll feleségének visszaemlékezései bepillantást engednek ezekbe az
órákba is: a politikusok napközben a kertben lengő tekét játszottak,
amit Deák „az akácfák és orgonák árnyékában ülve a kerti ülésen
órákszám” figyelt, s az idillt legfeljebb a zsémbes öregúr egynémely
csipkelődő megjegyzése zavarhatta meg.
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Úgy tűnik, hogy Deák tanácsok mellett elsősorban azzal segítet
te Széllt, hogy a fiatalember ismertté válhatott általa, sőt automatiku
san megbecsültté is, hiszen az az ifjú politikus, akihez maga Deák
adta hozzá gyámleányát, csakis becsületes, kiváló tehetségű hazafi
lehetett. Széllnek végeredményben nem is volt más dolga, mint hogy
szorgos munkával megfeleljen ezeknek a pozitív elvárásoknak. És
Széll valóban igyekezett is. Természetesen ismét megmérette magát
az 1869. tavaszi országgyűlési képviselőválasztásokon, és március 16-án
nagy szavazattöbbséggel védte meg mandátumát kihívója, a balolda
li Cséve ellenében.35 Mint még mindig csak 26. életévében lévő kép
viselő, korjegyzőként segédkezett a parlament megalakulásánál, majd
május 1-jén 228 szavazattal a Ház rendes jegyzőjévé is megválasztot
ta.36 A Deákhoz fűződő kapcsolat mellett részben szorgalmának elis
merése lehetett már, hogy 1869-ben a delegációs bizottság tagjának is
megválasztották, s ott a legfontosabb hadügyi albizottságba került.
Két ízben itt is szerepelt előadóként, tehát ebben a jóval exkluzívabb
szférában is megszerezte első politikai tapasztalatait.

A FIATAL PÉNZÜGYI SZAKEMBER

Széll 1869-ben szinte kizárólag valamely bizottság előadójaként sze
repelt, tehát elvileg nem saját gondolatait tárta képviselőtársai elé ak
kor, amikor például a nyugati vasútvonalról készített jelentést olvasta
fel a központi bizottmány előadójaként, vagy amikor a testi fenyítés,
a bilincs és a vérdíj eltörlésének szükségességét fogalmazta meg, ismét
csak előadóként. Ugyanakkor az a tény, hogy éppen őt választották
meg előadónak, egyfelől azt jelentette, hogy a bizottsági tárgyalásokat
követően az ő feladata volt a többségi vélemény megszövegezése, te
hát legalábbis stiláris értelemben az elmondott előadói beszédek is
Széll teljesítményének mondhatók. Másfelől, s ez fontosabb, a szor
galma és gyarapodó szaktudása révén egyre inkább nélkülözhetetlen
Széll egyre jobban képviselhette személyes meggyőződését és saját
érdekeit is. Ezt példázza az is, hogy a fenti vasútügyi javaslat alapján
elfogadott 1869. évi V. törvénycikk engedélyt adott egy „Székes-Fe
hérvártól Veszprémen, Kis-Czellen, Sárváron, Szombathelyen, Kör
menden, Szt. Gotthárdon át, Gráczczal való összeköttetés czéljából,
az ország határszéléig terjedő fővonal” megépítésére, azaz Széll saját
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Széll Kálmán politikai működésének fő helyszíne: a Sándor utcai képviselőház épülete (1865)

választókerülete érdekeit is hatásosan tudta képviselni, amivel közvet
ve újraválasztását készíthette elő. Hasonlóan sikeresen lépett fel
Szentgotthárd érdekében, amikor 1869. december 9-i előterjesztése
nyomán a város – kérvényeinek megfelelően – megkapta az első fo
lyamodású királyi törvényszéket, és ezzel Szombathely után a máso
dik ilyen település lehetett Vas megyében. Bár a parlamenti munka
Pesthez kötötte, Széll igyekezett választókerülete és általában Vas me
gye közéletében is jelen lenni. Ennek jegyében oroszlánrészt vállalt
például a szentgotthárdi takarékpénztár megalakításában. Az 1870
elejétől zajló szervezés eredményeként 1871 júniusában sor kerülhe
tett az alakuló közgyűlésre, ahol Széllt elnökké választották.37
A fiatal Széll Kálmán parlamenti tevékenységét a szorgos munka
jellemezte. Sokat dolgozott, olyannyira, hogy azt a kritikus publicista
Kecskeméthy Aurél is tollhegyére tűzte. „Minap azt álmodám, hogy
egy napi lap szerkesztője vagyok. Kopognak, benyit hozzám Széll Kál
mán: »Jó napot!« »Hozta Isten! Minek köszönhetem e szerencsét?’
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»Hoztam önnek valamit.« »Örülök rajta s mi legyen az?« »Ez az al
só-háznak a pipaszurkáló-adó ügyében kiküldött bizottmánya által
választott albizottmánynak jelentése. Még ezt egy lap sem kaptam
meg tőlem; kegyedé az elsőség. Mellékesen megemlítheti ön, hogy
a bizottmány engem akart előadóul választani; de minthogy a krump
li-cukor enquetről kell holnap referálnom, s azonkívül a házadó-, pad
lásadó-, kulcslyukadó törvényjavaslatok jegyzője vagyok – helyettem
Bujanovics Sándor választatott meg.«” A gúnyos hang mögül azonban
kitűnt az elismerés is: „Tanult és komoly; látszik, hogy törekvés van
benne. Nem ideálok, hanem elérhetők után. Ő liberális, mint a deák
párt. De józanabb és gyakorlatibb soknál. Tiszteletreméltó talentum
és munkaerő. […] De ő mint képviselő soha nem volt úrfiúcska, ha
nem a háznak jegyzője, legszorgalmasabb tagjai egyike. Ilyenek pedig
kevesen lévén, a kevesek tagadhatatlanul sokat dolgoznak.”38
Széll, Deák tanácsát is megfogadva, igyekezett működését első
sorban a pénzügyekre koncentrálni, és mindenekelőtt a pénzügyi bi
zottság előadójaként végzett nagy munkát. Ez volt az első állandó kép
viselőházi bizottság, amelynek elnökeként Deák egyik legközvetlenebb
munkatársa, Csengery Antal komoly
befolyással rendelkezett. A pénzügymi
nisztérium még kevéssé kiépült appará
tusa, továbbá Lónyay Menyhért pénz
ügyminiszter és Csengery személyes
rivalizálása folytán a pénzügyi bizott
ság sokszor fontosabb volt a költségve
tés összeállítása során, mint maga a
minisztérium. Csengery „irányításával
a szakbizottság már-már önálló hatal
mi ággá lépett elő, amely a túlságosan
nagy létszámú törvényhozás helyett
magához vonta a kormány ellenőrzésé
nek és elszámoltatásának jogosítványát,
és erőteljesen élt is vele. Többször érte
a testületet az a vád, hogy kritikája egy
ben bizalmatlanság is a kormánnyal
szemben, a kormányok pedig gyakran
10. kép
érezték úgy, hogy szándékaikat nehe Deák egyik legbefolyásosabb híve,
zebb érvényesíteniük a pénzügyi bizott Csengery Antal (1861)
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sággal, mint az ellenzékkel szemben”.39 Széll ennek a bizottságnak az
előadójaként, Csengery jobbkezeként a Deák-kör fontos tagjai közé
emelkedett. Szakmai hozzáértése révén a pártpolitikai állásfoglaláso
kat is mellőzhette felszólalásaiban, és így a mai szóval élve technokrata
fiatal szakember szerepét játszhatta el, ügyelve arra, hogy nyíltan ne
szegüljön szembe a kormány álláspontjával.
Jellemző erre például az, ahogyan 1869. december 3-án a köz
ponti bizottság véleményét indokolta több adófajtával kapcsolatban.
Kijelentette, hogy az előző évi adótörvények és általában „jelenlegi
adórendszerünk mindnyájunk által hiányosnak van elismerve és olyan
nak, mely beható, gyökeres reformra vár”. A szakmai álláspont termé
szetesen igaz volt, hiszen 1867-ben az új magyar vezetés gyakorlatilag
csak átvette az előző, osztrák adminisztráció adórendszerét, későbbre
halasztva annak alapos reformját, nagy csalódást okozva mindazoknak,
akik a közterhek csökkentését remélték az alkotmányos rendszertől.
Széll azonban kritikus véleményének
élét tompítva sietett megjegyezni – is
mét szakmai álláspontként –, hogy „a
reformok minden neme között az adó
reform az, mely legkevésbé rögtönöz
hető, amennyiben az tanulmányozást
és beható munkálatokat igényel”.40
A kormány és a kormánypárt kö
zötti viszony általában sem volt harmo
nikusnak mondható. Ennek legfőbb
okaként Deák Ferenc magatartását je
lölhetjük meg. A kiegyezés létrehozása
után az idős politikus semmilyen kor
mányzati tisztséget nem volt hajlandó
elvállalni, de óriási tekintélye folytán
mégis minden kérdésben figyelembe
kellett venni álláspontját. Egyes esetek
ben ez a befolyás odáig terjedt, hogy
egyenesen ő maga diktálta le a kormány
által beterjesztendő javaslatok vagy ren
deletek szövegét.41 Eötvös József vallás11. kép
és közoktatásügyi miniszter Andrássy
Kormányzati pozíció nélkül is a kormánypárt
vezére: Deák Ferenc, a haza bölcse
hoz írt egyik levelében így panaszkodott
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a helyzetről: „a párt egészen Deáktól függ s ha ő ellenünk nyilatkozik bár
mily kérdésnél, […] elhagyna […], s a kérdés csak az, tovább viseljük
e a nyűgöt, mely azon természet elleni helyzetnek következése, hogy a
ház többsége oly férfinak kezében van, ki a ministeriumon kívül áll?
vagy pedig dobjuk oda tárczáinkat, azokra hárítva a következéseket, kik
azt okozták?” Deáknak olyan nagy volt a tekintélye, hogy Eötvös szerint
„ő ellene a pártnál nem számolhatunk semmi támaszra”.42
A kormány persze igyekezett bővíteni mozgásterét. Különö
sen Lónyay pénzügyminiszter panaszkodott sokat Deákra, akiből
szerinte „a legszerencsétlenebb pénzügyér lenne”. Meg is mondta
neki: „be kár, hogy nincs gyermeke s legalább egy uradalma, akkor
egészen másképp gondolkoznék a pénzügyi dolgokról”,43 mert szá
mos, olykor rögtönzött felszólalásával igencsak megnehezítette
a kormány és a miniszterek dolgát. Úgy tűnik, az egyes kérdéseket
magasabb erkölcsi szempontok alapján néző Deákból hiányzott az
a fajta kormányzati érzék, amelyet Lónyay nélkülözhetetlennek
tartott az ügyek vitele szempontjából. Számára a kormány parla
mentáris ellenőrzése és az állampolgárok szabadsága és boldogulá
sa előrébb való volt, mint az államérdek, így a konfliktusok a régi
típusú szabadelvűség és a kormányzati szempontok között elkerül
hetetlenek voltak.
A mindössze 27. évében járó, de távlatos ambíciókkal rendelke
ző Széll Kálmán számára a simulékonyság és a szakemberi imázs
megőrzése továbbra is nagyon fontos lehetett. Ennek megfelelően
igyekezett szorgosan dolgozni és elsajátítani a gazdasági szakkérdé
sek lényegét. A korszakban kulcsfontosságú vasútépítés engedélyeit
megvitató vasútügyi bizottság előadójaként a népszerűtlen kamat
biztosítást védelmezve, de annak hátrányait is elismerve támogatta
a többségi álláspontot. Sokoldalúságát és nagy munkabírását jellem
zi, hogy a szűkebben vett pénzügyi és költségvetési kérdések mellett
a közlekedésfejlesztés több ágával is foglalkozott, így például 1870.
júniusban a Dunát és a Tiszát összekötő Ferenc-csatorna új engedély
okmánya kapcsán beszélt, március 1-jén pedig a pénzügyi bizottság
előadójaként a neves közgazdász, Kautz Gyula helyettesítőjeként
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium költségvetéséhez szólt hozzá.
Növekvő szakértelmével és a konfrontációt kerülő stílusával is ma
gyarázhatjuk, hogy ismét a delegáció tagja, sőt jegyzője lett, s annak
hadügyi bizottságában is nagy aktivitást fejtett ki.
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Bizonyára közmegelégedéssel folytatott parlamenti szereplésé
vel hozható összefüggésbe, hogy 1870 tavaszán Széll kormányzati
felkérést kapott. Sajnos csak az Andrássy miniszterelnöknek szóló
1870. május 15-i válaszlevelet ismerjük, s abból nem derül ki egyér
telműen, milyen pozíciót szánt a miniszterelnök a fiatal képviselőnek,
aki udvarias válaszában jelezte, hogy a jövőben is „mint képviselő,
mint a párt igénytelen tagja” szeretné szolgálni a közös célokat.44
Nem tudjuk, milyen formában kellett volna Széllnek Andrássy
„oldala mellett” dolgoznia, de a tény, hogy maga a miniszterelnök
kereste meg a fiatal képviselőt, jelezte, hogy Széll Kálmán csillaga
emelkedőben volt.
Erre utalt a néhány hónappal későbbi újabb felkérés is. 1871
elején Rajner Pál belügyminiszter idegbaja miatt kénytelen volt le
mondani, és Andrássy a belügyi államtitkársággal kínálta meg Széllt.
Ráadásul azzal a további ígérettel, hogy – mint azt a képviselő szülei
nek írta – „elhatározásomtól függ az, kit nevez ki miniszternek”. Sőt
Rajner utóda, Tóth Vilmos is órákon át győzködte, mondván, csak
az ő államtitkársága mellett vállalkozna a miniszterségre. Széll azon
ban ismét habozás nélkül nemet mondott,45 mint ahogy visszautasí
totta Horvát Boldizsár lemondása után az igazságügy-miniszteri
tárcát is 1871 tavaszán, mert „már akkor el volt tökélve s ez eltökélé
sében Deák Ferenc tanácsa is megerősítette, hogy a pénzügyek és
a közgazdaság terén fogja érvényesíteni tehetségét” – emlékezett
vissza az egykori iskolatárs Halász Imre.46
1870 májusában a közös pénzügyminiszteri rangot kapott Ló
nyay Menyhért Bécsbe távozott, Csengery pedig ezzel közel egy idő
ben lemondott a pénzügyi bizottság éléről, ami sok tekintetben új
helyzetet teremtett. A pénzügyminiszteri pozíciót „a 67 utáni kor
szak egyik legeredetibb alakja”,47 Kerkapoly Károly, a pápai református
főiskola bölcseleti tanára, majd ekkor már a pesti egyetem államtu
dományi professzora, az egyik legjelentősebb magyarországi hegeliá
nus gondolkodó vette át. A bizottság élére pedig Bittó István, Deák
belső körének egy másik bizalmas tagja került, akinek azonban nem
voltak Csengeryhez mérhető ismeretei és ambíciói a pénzügyek te
rén. Így Széllnek sokkal nagyobb tér nyílt a munkára. Ezt mutatta az
1871. évi költségvetés kidolgozásában és parlamenti vitájában ját
szott kulcsszerepe is. A pénzügyminiszter mellett a pénzügyi bizott
ság előadójaként egyértelműen ő volt a legaktívabb kormánypárti
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képviselő, így Széll szakmai és politikai sikere is volt a költségvetés
elfogadása. Mindezt azonban beárnyékolta apja halála. 1871. április
6-án este fél 9-kor, a szentségekkel megerősítve, házassága huszonki
lencedik, életének hetvenedik évében „idült szívbaj okozta szélhűdés
következtében” meghalt Széll József. Holttestét a táplánfai családi
sírboltba temették, április 9-én.48

A LÓNYAY-KORMÁNY

1871. novemberben Ferenc József Andrássy Gyulát nevezte ki a Monar
chia közös külügyminiszterének, utóda Lónyay Menyhért lett. A kor
mánypárt többsége által bizalmatlanul fogadott miniszterelnök49 hóna
pokig kénytelen volt az elődje által beterjesztett törvényekhez asszisztálni.
Ezek közé tartozott például az 1872.
évre szóló költségvetési törvény, amely
nek parlamenti vitájában Széll Kálmán
ismét fontos szerepet játszott. A korszak
jeles nemzetgazdasági szakértője, Mat
lekovits Sándor a pénzügyi bizottság je
lentéséről megállapította, hogy ez az
„első jelentés, mely magasabb színvona
lon bírál”, ugyanis a nagyrészt ismét
Széll nevéhez köthető szöveg szembené
zett az ország valós költségvetési helyze
tével, a növekvő hiánnyal, és sürgette olyan
büdzsé megalkotását, amely a költség
vetés kiadásait és bevételeit állandó és
változó részekre osztva tartalmazza.
Ezenfelül egyes tételek redukálásával és
törlésével a bizottsági javaslat a kormány
által 52,5 millió forintra tervezett hiányt
37 millió forint alá vitte.
Széll Kálmán beszédeiben elis
merte, hogy a hiány veszélyeket is
rejthet magában, de azzal védekezett,
12. kép
hogy az évszázados mulasztásokat
A tehetséges, de népszerűtlen miniszterelnök,
pótló beruházásokra mindenképpen
Lónyay Menyhért
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szükség van. Érvelése szerint ráadásul azok a nagy tőkeberuházá
sok, amelyek nagy összegű hiányként jelentkeznének, hosszabb tá
von fejtik ki hatásukat, ezért nem is feltétlenül kell az adott évhez
elszámolni őket. Optimistán úgy vélekedett, hogy ekkora hiányt
néhány évvel korábban még nem bírt volna ki az állam, s ez is
a fejlődést mutatja. Bizakodott, hogy a felhalmozott deficit nem lesz
veszedelmes, mert a jövő nemzedékek, amelyek majd a beruházások
áldásait élvezhetik, képesek lesznek fizetni a hiány fedezésére felvett
hitelek kamatait. Ugyanakkor belátta, hogy feltételezései elsősor
ban reménykedésre vannak alapozva: hogy „mit fog különben
a jövő hozni, t. ház: az a sors kezében van”.50
A kiegyezést követő, valóban nagyszabású beruházási politi
kához ugyanis a költségvetés forrásai már nem voltak elegendők.
Ezért a kormányzat kénytelen volt kölcsönöket felvenni, hogy
azokból fedezze a nélkülözhetetlennek ítélt beruházásokat. Ezek
egy része valóban igen célszerűnek bizonyult, mint például az
1870-ben a fővárosi Duna-part kiépítésére (és ezáltal a kereskede
lem fellendítésére) felvett ún. sorsolási kölcsön, amelynek egy részé
ből az állam megvásárolta a Lánchidat. (1838-ban, illetve 1840-ben
ugyanis a Sina Simon báró által vezetett konzorciummal olyan
szerződéseket kötöttek, hogy a pénzcsoport jogosult további Du
na-hidak építésére, amire persze nem mutattak szándékot, ugyan
akkor másnak erre nincsen joga. A főváros fejlesztése érdekében
tehát mindenképpen szükséges volt ezt a terhet vállalni.) Hasonló
stratégiai beruházásként tekintettek az állam vezetői a vasútépítés
re is.51 1871 szeptemberében a törvényhozás engedélyezte egy
újabb, 30 millió ezüstforintos vasútfejlesztési kölcsön felvételét is.
Ez utóbbi javaslat mellett Széll is felszólalt, kijelentve, hogy az
újabb hitelfelvételre szükség van, mert „ezen investitiók költségei
rendes közjövedelmekből, általában az állam bevételeiből nem fe
dezhetők”, de szükségesek, mert a kölcsönből megvalósult beruhá
zások élénkítik a gazdaságot, és ezáltal az adóképességet is emelik,
vagyis egy idő után könnyedén vissza lehet majd fizetni az amúgy
is kedvező körülmények között felvett hitelt.52 Látható tehát, hogy
bár a fiatal Széll felszólalásaiban gyakran hívta fel a figyelmet az
eladósodás veszélyeire, összességében mégis következetesen támo
gatta a kormányok gazdaságpolitikáját, és nem fogalmazott meg
alternatívát ezzel szemben.
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Ismerve Lónyay feszült viszonyát
saját miniszter- és párttársaival, nem
tarthatjuk meglepőnek, hogy ő is kísér
letet tett Széll Kálmán megnyerésére.
Mivel Kerkapoly pénzügyminiszter a
kormány megalakulásakor eleinte nem
is akart Lónyayval együttműködni,
ezért természetesnek mondható, hogy
a miniszterelnök puhatolózott a fiatal
pénzügyi szakpolitikusnál, nem vállal
ná-e el a miniszterséget. Ám Széll ismét
nemet mondott, Halász Imre utólagos
értékelése szerint azért, mert „nem kí
vánt túl gyorsan előre törtetni, hanem
13. kép
várt és tanult, [ami …] csak kedvező
Filozófus, politikus, pénzügyminiszter:
színt vet egyéniségére”.53 A visszautasí Kerkapoly Károly
tás hátterében persze az is állhatott,
hogy Széll legfőbb mentora, Deák egyre kevésbé nézte jó szemmel
Lónyay működését, és néhány látványos gesztussal jelezte is ellenérzé
seit a kormányfővel szemben.
A saját pártján belül is elszigetelt Lónyay pozícióját azzal kíván
ta megerősíteni, hogy az 1872-es parlamenti választásokon saját sze
mélyes híveit igyekezett mandátumhoz juttatni. Fáradozásait összes
ségében alig koronázta siker, mert ugyan a kormánypárti
padsorokban feltűnt mintegy 40-50, Lónyayhoz hű képviselő, de ez
kevés volt ahhoz, hogy a kormánypárt legerősebb, meghatározó cso
portját adják. Széll Kálmán különösebb gond nélkül védte meg
szentgotthárdi mandátumát. Már 1872. május 11-én is több százan
hallgatták meg, amint magyar és német nyelven előadott, „ékes, ta
pintatteljes, higgadt szónoklatával világosan, érthetően s tudomá
nyos szakismerettel előadta országgyűlési működését”, részletezte,
milyen törvények születtek, és kifejtette, mi lesz a következő ország
gyűlés célja.54 A választókerületéért is sokat tett fiatal politikus ellen
ugyan fellépett egy Cseh Sándor nevű ellenzéki, de mikor látta, hogy
a szavazás így is, úgy is Széll elsöprő győzelmével ér véget (délben
a kormánypárti jelöltre már 251, Csehre csak 5 szavazatot adtak le),
inkább visszalépett, így a szabályok szerint Széll egyhangúlag lett az
újabb ciklusra is a szentgotthárdi választókerület képviselője.55
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A választások után néhány hónappal Lónyaynak távoznia kel
lett, s bár a miniszterelnök egyénisége, stílusa is messzemenően
hozzájárult az ellene irányuló ellenszenvnek, már a kortárs megfi
gyelők is az 1867-ben kialakult pártkeretek bomlásával hozták ös�
szefüggésbe a kormányválságot.56 A kiegyezést védő kormánypár
ton belül túl sok, egymással is vitázó csoportosulás működött.
A legmarkánsabb csoport tagjai Deák személyes hívei közé tartoz
tak; mint láttuk, Csengery, Bittó, maga Széll Kálmán, továbbá Tre
fort Ágoston és Horváth Mihály is ide tartozott. Külön csoporto
sultak, de Deákhoz szintén közel álltak a mintegy húszfős, ún.
„szabadelvűek” Horvát Boldizsár és Gorove István vezetésével.
A választások után komoly erőt jelentett a Lónyay-klikk, akik külön
állásuk jelzésére rendszeresen külön vacsoráltak, amiért a gúnyos
„vacsora-párt” elnevezést kapták. Összetartottak a különböző minisz
tériumok hivatalnokai is, akiknek az akkori szabályozás még lehe
tővé tette, hogy képviselők legyenek. Kerkapoly pénzügyminiszter
nek is volt néhány személyes híve is, és meg kell emlékezni az
1872-ben ismét aktivizálódó konzervatívokról is, akik Sennyey Pál
báró vezetésével markáns, olykor kormányellenes álláspontot fog
laltak el – a kormánypárton belül.
A csoportokra széthulló kormánypártot már senki nem tartot
ta össze. Deák idős volt és betegeskedett, Andrássy külügyminisz
terként Bécsből (elvileg) nem szólhatott bele a magyar belpolitiká
ba, és a Lónyay utódaként a miniszterelnöki székbe került Szlávy
Józsefet (1818–1900) egyénisége és maga által is elismert szeré
nyebb politikai képességei sem tették alkalmassá arra, hogy úrrá
legyen a kormánypárti klikkek intrikáin, és határozottan, egy
irányba vezesse a parlamenti többséget.57
Az 1873. évre szóló költségvetés tárgyalásakor felhasználták
a pénzügyi bizottság jelentését, amely egyúttal az 1867 óta eltelt
évek állami pénzügyeiről is összefoglalást adott. Ezt Széll készítette,
ami tovább öregbítette szakmai hírnevét. Mivel a korábbi évek
költségvetéseiről készült számvevőszéki jelentésből kiviláglott a defi
cites gazdálkodás, többen, így Széll is, hangsúlyozták a takarékos
ság szükségességét. Mindamellett hitet tett a korábbi politikai irány
folytatása mellett: „financziális politikánknak alap és fő kérdése
a haladásban rejlik. […] fő sulyt kell fektetnünk az ország culturális
és közgazdasági érdekeinek előmozdítására. Ez azon irány, mely
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nek alapeszméje az, hogy szabadság, alkotmány nincs, nem létez
hetik, nem állhat fön műveltség és vagyon nélkül; ezen irány az,
melynek végczélja az országot erőssé, míveltté és vagyonossá tenni;
ezen iránynak kiváló ápolása az, mely a legtermékenyebb és leg
messzebb ható gyümölcsöket fogja megteremteni pénzügyeink ren
dezésére nézve is.”58

AZ 1873-AS NAGY VÁLSÁG ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

1873 májusa Széll és a Monarchia szempontjából is gyászos hónap
volt. A képviselő alig 30 évesen elárvult, hiszen 5-én este meghalt
Széll Kálmán édesanyja, akit férje mellé temettek, Táplánfán. 9-én
pedig pánik tört ki a bécsi tőzsdén, és a továbbgyűrűző válság elsö
pörte a nem eléggé biztos lábakon álló vállalatokat. Az 1873-as vál
ság volt a 19. századi Európa legnagyobb gazdasági visszaesése, rá
adásul a modern válság Magyarország esetében „régi típusú”
nehézségekkel: rossz terméssel és kolerajárvánnyal párosult.
Az államkincstár helyzete 1873 nyarán válságosra fordult, ezért
Kerkapoly pénzügyminiszter novemberben beterjesztette javaslatát
egy újabb, minden eddiginél nagyobb összegű államkölcsönről. Az
eddig inkább elkerülni kívánt, Rothschild-érdekeltségeket is magában
foglaló alkalmi konzorciumtól59 igen kedvezőtlen feltételekkel sikerült
153 millió forint névértékű hitelt szerezni, az államjószágokat kellett
lekötni érte. Magyarország kénytelen volt mégis ezt az utat választani,
mert – ahogy a törvényjavaslat beterjesztésekor Széll Kálmán előadó
fogalmazott – „más utat, mint azt, hogy a kölcsön utján szabaduljon
az ország e helyzetéből, nem láttak”.60 Széll pontosan fogalmazott:
„Sok munkába, fáradságba, lemondásba, nélkülözésbe és áldozatkész
ségbe fog ez [ti. a kölcsön visszafizetése] kerülni, de […] e föladatot
közakarattal, mindnyájunk közremunkálásával lehetséges lesz elérni.
Hogy […] a jövő számára dolgozhassunk, a jelent kell először meg
menteni […]. Mert nem egyébről van szó, mint az ország fizetéskép
telenségének elkerüléséről és hitelének megmentéséről.”61
Az ellenzék hevesen támadta a kormányt a bekövetkezett csőd
közeli helyzetért. A Ghyczy Kálmán vezetésével a Balközépből kivált
Középpárt szónoka, Horn Ede egyenesen azt hirdette, hogy a Ker
kapoly-féle hitelfelvételnek „az európai kölcsönügy újabbkori törté
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nelmében” nincs hasonmása. „Alkotmányos állam, békés időben ily
terhes feltételek alatt kölcsönt soha föl nem vett.”62 A támadások ke
reszttüzébe került, hazai és külföldi hitelét elvesztett Kerkapoly
pénzügyminiszter erre benyújtotta lemondását, és december köze
pén távozott, de éles viták után a többség jobb híján megszavazta
a javaslatot (1873. évi XXXIII. tc.), és a magyar állam igénybe ve
hette a kölcsön első felét, 76,5 millió forintot, amellyel sikerült elke
rülnie a fizetésképtelenséget.
Szlávy miniszterelnöknek nem sikerült megtalálnia Kerkapoly
utódát, hiába ajánlotta fel a miniszterséget a korszak tekintélyes
pénzügyi szakértőinek, Korizmics Lászlónak, Weninger Vincének és
Széll Kálmánnak is, mindenkitől kosarat kapott. Az egymással is
harcoló frakciókra bomlott kormánypárt és a szintén átalakulóban
lévő ellenzék nem adta meg a szükséges politikai stabilitást ahhoz,
hogy a pénzügyi válságot biztos háttérrel lehessen menedzselni,
ezért különösen a fiatal Széll esetében érthető, hogy a népszerűtlen
intézkedésekkel járó feladatra nemet mondott. Széll inkább várt, re
mélve, hogy a válság mérsékelni fogja a kormánypárti és ellenzéki
oldal felelős politikusait, és egy új politikai felállás kellő bázist jelent
het a pénzügyi válság kezelésére. Így azután Szlávy miniszterelnök
kénytelen volt maga vezetni a pénzügyminisztériumot is, de az igazi
döntésekbe már ekkor igyekezett bevonni minden fontos tényezőt.
1873. december végén a képviselőház pénzügyi bizottsága ne
vében Széll Kálmán előadó javasolta, hogy a parlament küldjön ki
egy 21 fős bizottságot, amely javaslatokat dolgozna ki az államház
tartási hiány csökkentésére. A szokatlan gyorsasággal felállított testü
letben „[b]enne vannak a miniszterek és a pártok fejei. Minden irány
nyilatkozhatik… a Deák-pártból is a legfüggetlenebb elemek, mond
hatni a különböző töredékek fejei vannak a bizottságban” – írta
a bizottság elnöke, Csengery.63 Úgy tűnik, az érdemi pénzügyi ki
bontakozási javaslatokon túl a politikai kiút keresésére is szolgált vol
na a testület, ám az ellentétek túl nagyok voltak, és az 1874. januári
üléseken inkább politikai deklarációk hangzottak el, mint érdemi ja
vaslatok. Csengery javaslatára ezért egy kilencfős albizottságot vá
lasztottak, amely sokkal kötetlenebbül, a nyilvánosság kizárásával
tárgyalt, így munkája is hatékonyabb volt. A szakminiszterek, állam
titkárok és más szakértők segítségével sorban áttekintették az egyes
minisztériumok és a közigazgatás működését, azt vizsgálva, hogy hol
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lehetne megtakarításokat foganatosítani, illetve általában hogyan le
hetne hatékonyabbá tenni az állami szerveket. A jelentést Csengery
betegsége miatt a tárgyalások során is fontos szerepet játszó Széll
Kálmán, az albizottság jegyzője terjesztette a parlament elé.
1874 márciusában a kilences bizottságban heves vita alakult ki
az 1875-re és 1876-ra szóló hiány fedezésének módjáról. Az adóeme
lésről szóló javaslatot a helyzet súlyosságát átlátó Ghyczy Kálmán,
Széll és Kerkapoly ugyan támogatta, de „Tisza, Sennyey, természe
tesen Lónyay is adóemelés vagy általános jövedelmi adó ellen sza
vaztak”, s végül a többség az adóemelést elvetette – összegezte nap
lójában a tárgyalások menetét Ghyczy.64 (A pénzügyi bizottságban
olyan nagyok voltak az ellentétek, hogy Széll végül leköszönt előadói
tisztségéről, és nem vállalta a személyes nézeteivel ellenkező többségi
vélemény képviseletét a plénum előtt.) A javaslatokból így semmi
sem lett, és a Magyar Keleti Vasút korrupciós botránya miatt lemon
dásban lévő Szlávy-kabinet helyett sem lehetett szélesebb alapon új
kormányt létrehozni. A király, miután nem jött létre a megegyezés
a kormánypárt és a Balközép között, Bittó Istvánt nevezte ki minisz
terelnöknek, ám a feltűnően alacsony termetű65 politikusnak mind
a hátországa, mind a személyes tekintélye hiányzott ahhoz, hogy új
életet leheljen a politikai és pénzügyi válság által is sújtott ország
vezetésébe. Nem is titkolta, hogy átmeneti kormányként csak addig
kíván hatalmon maradni, amíg megnyugtató politikai kibontakozás
nyomán egy erősebb kabinet veheti át helyüket.

GHYCZY KÁLMÁN PÉNZÜGYMINISZTERSÉGE

Bittónak nem volt könnyű pénzügyminisztert találni. Sennyey, miután
Tisza Kálmán kimaradt a kabinetből, nem állt kötélnek, és kitért
a megbízás elől Széll Kálmán is, aki egyszerűen betegnek tettette ma
gát,66 így Ferenc József személyes rábeszélésére végül Ghyczy Kálmán
vállalta el a népszerűtlen feladatot.67 A veterán politikusnak igen mos
toha helyzettel kellett szembenéznie, hiszen az államadósság 1873 vé
gére már elérte az 500 millió forintot, ennek megfelelően az állami
kiadások több mint harmada az adósságszolgálatra ment el. Igen ma
gas volt a költségvetés hiánya is; a képviselőház pénzügyi bizottsága
számításai szerint 1873. decemberben közel 33 millió forint.68
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A nyilvánosságra került adatok hatására a magyar kormány
nemzetközi pénzügyi megítélése jelentősen romlott, az angol befekte
tőket például a kölcsönök gyakorisága, növekvő összege és csökkenő
árfolyama már a török kölcsönök stílusára kezdte emlékeztetni, ami
nem volt túl hízelgő ránk nézve,69 hiszen a szultán birodalma pénzügyi
szempontból is „Európa beteg embere” volt. Ghyczy önmagát nem
kímélve látott munkához. Minisztériumi beosztottjai feljegyezték,
amint „viseltes öltönyben, hosszú szárú fedetlen, fekete cseréppipával
találták a hivatalos iratok között, nagy figyelemmel dolgozgatva”.70
A költségvetési hiányát csak kül
földi hitelekből finanszírozni képes
Magyarország adósságcsapdába került.
A hitelező konzorcium bankárai, „a ha
talmas pénzkirályok szinte paczkáztak
a meggyengült, súlyát vesztett magyar
állammal” – emlékezett vissza egy kor
társ.71 1874. szeptemberben sikerült
Ghyczynek nyélbe ütnie az újabb köl
csönszerződést. 6%-os kamatra adták
a pénzt, és az államjavakat le kellett
kötni fedezetként. Összességében tehát
a kölcsönt súlyos feltételekkel vette fel
a magyar kormány, de a fizetésképte
lenséget kerülte el ezzel.72
Bár a hitel segítségével Ghyczy el
érte, hogy fennmaradjon az állam fize
tőképessége,
tisztában volt vele, hogy
14. kép
A pénzügyi konszolidáció előkészítője,
az államháztartási reform elkerülhetet
Ghyczy Kálmán, még mint a Balközép
len. Már miniszteri első szónoklataiban
egyik vezetője 1870 körül
is őszinteséget ígért, és ennek jegyében
bátran előállt az adóemelés addig mindenki által került, nagyon nép
szerűtlen gondolatával. Jóllehet a tervezett adófajták (például biliárdadó,
kocsiadó, tekeadó stb.) egyfelől látványosan a gazdagok luxuskiadásainak
megadóztatására törekedtek, és ezzel a közvéleményt is az adóemelés
mellé próbálták állítani, ebből legfeljebb pár millió forintos bevétel
volt remélhető. A „luxusadó” mellett ezért Ghyczy egyes illetékek
megemelésére és az egyenes adók után kivetett 5%-os pótadóra is ké
szült.73 A hatékonyabb adóbehajtás érdekében szorgalmazta a pénz
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ügyi hivatalnokoknak és a törvényhatóságoknak az együttműködését,
de ehhez a megyék és Szapáry Gyula gróf belügyminiszter aktívabb
támogatására lett volna szükség. Ghyczy jól látta, hogy az adóbehajtás
azért is haladt nehézkesen, mert a pénzügyminisztériumnak nem vol
tak használható helyi szakközegei, ezért létre akarta hozni az adófel
ügyelői intézményt és egy külön illetékkiszabási hivatalt. Az adóügyi
bizottság azonban nem támogatta javaslatait.74
A pénzügyminiszter így csak felületi kezelést adhatott az államház
tartás krónikus bajaira, hiszen a nagyobb szabású adóemelést az ellenzé
ki és kormánypárti politikusok zöme hevesen bírálta. Persze tulajdon
képpen érthető, hogy alig fél évvel a választások előtt a politikai vezetők
nem voltak hajlandók nevüket adni az adóemeléshez. Ezért is tűnik fon
tosnak, hogy Széll Kálmán – Csengeryvel és másokkal együtt – kiállt
Ghyczy politikája mellett, és mikor a pénzügyi bizottság többsége lesza
vazta az 1875. évi költségvetési tervezetet, lemondott előadói tisztségéről
is. Ez a látványos szolidaritás persze végeredményben megelőlegezett
hálaként is értelmezhető, hiszen ahogy Halász Imre írta, „Ghyczy törte
meg az utat utóda, Széll Kálmán adópolitikája számára. Az adófeleme
lések igazi apja Ghyczy volt. Széllnek már csak az adoptív-apa szerepe
jutott. Ghyczy magára merte venni az adófelemelés indítványozásával
járó szörnyű ódiumot […]. Neki köszönhető, hogy ez ódium súlya alatt
utódjának, Széll Kálmánnak – különben szintén elég erős – vállai össze
nem roskadtak”.75 Bár persze úgy is fogalmazhatunk, hogy az adóeme
lés kollektív bölcsesség eredménye volt, hiszen mint maga Ghyczy is be
vallotta pénzügyminiszteri reformjairól: azok „legnagyobb részben nem
is az én találmányaim, hanem a IX-es bizottság által javasoltak”.76
Széll gyakran fogalmazott ezekben a nehéz hónapokban úgy, hogy
„nem léteznek bűvszerek a pénzügyi válság megoldására”. Ghyczy sem
állt elő ilyenekkel. De a felvetett javaslatai, ha túl aprólékosak is voltak,
a helyes irányba mutattak. Jelentőségüket nem csak abban láthatjuk,
hogy elsőként merte felvállalni az adóemelés népszerűtlenségének ódiu
mát, hanem abban is, hogy programjának elutasítása rámutatott a poli
tikai támogatottság nélkülözhetetlenségére. A részekre szabdalt kor
mánypárt és a hatalomra jutását leső Balközép zilált pártpolitikai
viszonyai között a szigorú pénzügypolitika sorsa csakis a bukás lehetett.
Ez a bukás azonban az ország bukásával is fenyegetett, ezért a köztiszte
letnek örvendő politikus miniszteri kudarca minden korábbinál erősebb
érvekkel sürgette a politikai kibontakozás szükségességét.
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A FÚZIÓ: ÚT A PÉNZÜGYMINISZTERSÉGHEZ

Az utolsó Deák-párti kormányok dolgát az is megnehezítette, hogy
„a haza bölcse” betegsége miatt egyre kevésbé volt abban az álla
potban, hogy személyesen befolyásolhassa az eseményeket. 1873.
június óta nem szólalt fel a parlamentben, és egy novemberi szív
görcs után már nem is nagyon látogathatta az üléseket. Ezzel
a kormánypárt elveszítette azt a megfellebbezhetetlen tekintélyt,
aki puszta létével a klikkekre bomló párt egyben tartásának és akció

15. kép
Ebben a ma már nem létező házban, Széll Kálmánéknál volt Deák Ferenc utolsó pesti lakása

képességének legfőbb záloga volt. Gyámleánya kérte, költözzön
hozzájuk, de erre csak akkor volt hajlandó, ha a maga lakrészének
költségeit ő állhatta. 1874. szeptember elején költözött be Széllék
nek az Egyetem téren, az egyemeletes Hadik-házban lévő új laká
sába, ahol két szobát kapott: az első szobában volt az ágy, de
a belső volt a hálószoba, a nagy karszékkel, ahol napközben legin
kább tartózkodott. Betegeskedése ellenére legbensőbb bizalmasai
(Csengery, Bittó, Pulszky Ferenc) és rokonai (Nedeczky István és
persze elsősorban Széll) értesítették őt a pártban felmerült mozza
natokról, és a miniszterelnök is gyakran felkereste.
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Az ország mélyreható változások előtt állt. Alapvetően két irány
ban volt elképzelhető a politikai kibontakozás. Az 1872-től ismét ak
tívabb konzervatívok kifejezetten a rendszerváltás igényével léptek fel,
rendszeres kritikát gyakoroltak a fennálló viszonyok felett, és például
a közigazgatás centralizálását célzó komoly reformjavaslataik is vol
tak. Felszólalásaikban a szigorú takarékosság is központi helyet kapott,
akár az állam csekélyebb szerepvállalása árán is. Vezetőjük, Sennyey
Pál báró ugyan kifejezetten népszerűtlen volt, pártját arisztokratikus
nak és ultramontánnak, vagyis túlságosan katolikusnak vélték, de egy
konzervatív jellegű, esetleg az elégedetlenkedő Lónyayval kiegészített
kormányzat fő támaszának eleve az udvart gondolta mindenki. A De
ák-párt liberálisai azonban mindenképpen el akarták kerülni ezt
a fordulatot, hiszen régi eszményeik, sőt esetleg az ország önállóságá
nak 1867-ben kiharcolt vívmányai is veszélybe kerülhettek volna
a kiegyezés előtti rezsim egyik vezetőjének visszatérése esetén. A kon
zervatívok aktivizálódása, a hagyományos „kultúrállami” programmal
szemben Sennyey, Zsedényi Ede vagy Lónyay részéről megfogalma
zott pénzügypolitikai alternatívák arra ösztönözték a liberálisokat,
hogy tegyék félre vitáikat. „Maga azon tény, hogy egy conservativ
párt programmot tűz ki, úgy hiszem, jelszó azon liberális párt tömö
rülésére, amely, nézetem szerint, szükséges az ország érdekében” –
mondta a Deák-párti Tarnóczy Gusztáv,77 de hasonlóan vélekedett
Horvát Boldizsár volt igazságügyi miniszter is. Szerinte „[s]züksé
günk van arra, hogy a szabadelvűség régi zászlaját minden hanyatlás
tól, minden stagnatiotól, minden visszaeséstől megóvjuk, és ezért első
sorban szükséges […] egy compact majoritás teremtése”.78
Ebből a megközelítésből is elsőrendű politikai kérdéssé vált az
államháztartás helyzete: ha Magyarország néhány éves önállósága
alatt csődbe megy, az könnyen felhasználható érv lehetett volna élet
képtelensége bizonyítására, és a dualista rendszert egy centralizál
tabb Habsburg-berendezkedés követhette volna. Természetesen en
nek megvoltak a hívei Ausztriában, és egyes feltételezések szerint
bizonyos külföldi pénzügyi körök is szívesebben látták volna az egy
központból irányított birodalmat a kettős monarchia helyén.79
A kormánypárt többségét adó liberális felfogásúak ezért is vá
lasztották a másik opciót: a megegyezést Tisza Kálmánnal. Maga
Deák Ferenc is ezt helyeselte. Tisza pártja ugyanúgy a liberális és
önálló Magyarország eszméit képviselte, csak a kiegyezés adott for
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májának elutasítása tette kormányképtelenné Ferenc József szemé
ben. Végeredményben tehát az volt a kérdés, Tisza és pártja hajlan
dó-e elvállalni a kormányzást eredeti programjának feladása vagy
felfüggesztése árán, illetve hogy az uralkodó hajlandó-e együttmű
ködni az addigi rendszer ellenzőjével. A folyamat hosszú volt, hiszen
a kölcsönös bizalmatlanság oldódása lassan ment, továbbá az egyes
szereplők taktikai manőverei is elodázták a megegyezést.
A döntő elhatározást állítólag egy 1875. januári 23-i délutáni
találkozás eredményezte, amikor Andrássy külügyminiszter fi
gyelmeztette Tiszát, hogy a Balkánon hamarosan olyan fordulat
következhet be, amely „a monarchiá
nak azonnali nyomatékos közbelé
pését kívánatossá tehetné”, ahhoz
azonban egy erős magyar kormány
nélkülözhetetlen.80 Tisza Kálmán
1875. február 3-i képviselőházi be
szédében a nyilvánosság előtt kije
lentette, hogy az ország nehéz hely
zetében a közjogi kérdések helyett
az égető kérdésekre kell koncentrál
ni, s bár nem volt hajlandó feladni
elveit, elismerte, hogy a jelen hely
zetben a közjogi kérdést ki kell kap
csolni. Tisza bejelentésével lényegé
ben eldőlt a kibontakozás iránya is,
és a háttértárgyalásokból előbb Lónyayt,
majd február végén már Sennyeyt is
16. kép
kihagyták. Miután a parlament meg
Sennyey Pál báró, a konzervatívok vezére
szavazta a költségvetést, Bittó bead
ta a kormány lemondását, majd javaslatára február 16-án a király
fogadta Tisza Kálmánt.
A Deák-párt és a Balközép kormányalakítási tárgyalásain az
alig több mint 31 éves Széll Kálmán is kulcsszerepet játszott. Jellem
ző, hogy jelenlétéhez a másik párt vezére, Tisza Kálmán ragaszko
dott. Tisza Széll iránt megnyilvánuló bizalma elsősorban a fiatal
politikus pénzügyi tekintélyének szólhatott. Mivel a pártok közeledé
sére is elsősorban a katasztrofális pénzügyi helyzet adott okot, és an
nak kezelését tartották fő feladatuknak, ezért a hozzáértő Széll jelen
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léte nélkülözhetetlen volt. A fiatal politikust Tisza minden bizonnyal
már ekkor pénzügyminiszternek szánhatta, annál inkább, mert a Bal
közép nem bővelkedett kiemelkedő tehetségekben, ahogy azt egy
audiencia alkalmával maga a király is maliciózusan megjegyezte.81
A megegyezés legnehezebb eleméről, a Széll által nélkülözhetetlen
nek mondott jelentős adóemelésről kompromisszumos döntés szüle
tett szűk körben. Csengery, a miniszterelnöki posztra javasolt Wenck
heim Béla báró, Tisza és Széll Kálmán február 25-én megegyeztek,
hogy ha szükséges lesz, a választások után sort kerítenek a népszerűt
len adóemelésre is.82
Széll már 1875 elején készült
a pénzügyminiszteri szerepre, így pél
dául már ekkor tárgyalt Weninger
Vincével, a Hitelbank vezetőjével
esetleges további államkölcsönökről.
Bár a politikai visszatérésére készülő
és ennek kudarca miatt ismét csaló
dott Lónyay nem értette, „miért kell
a Deák-párt zöméből Széll Kálmán
Tiszának”,83 mi megadhatjuk rá a vá
laszt: Lónyay és Kerkapoly bukása
után nem is nagyon volt más komoly
tekintéllyel rendelkező pénzügyi szak
ember, akire a továbbra is válságos
állapotban lévő költségvetést rá le
hetett volna bízni. Kecskeméthy
Aurélhoz hasonlóan sokan gondol
17. kép
ták, remélték, hogy Széll a legalkal Tisza Kálmán, a Balközép vezére (1865 körüli kép)
masabb arra, hogy a válságon úrrá
legyen: „Széll Kálmán nehány év óta jegyzője vagy előadója
a pénzügyi bizottmánynak; s úgy beletanult az államháztartás
rendszerébe, összes részleteibe, hogy nincs a házban, ki vele ver
senyezhetne. Ha tehát a pénzügyminiszteri állásra elég volna
a parlamenti téren elérhető financismeret, és az, hogy kívülről
tudja a budgetet: akkor Széll Kálmán egyéb kitűnő tulajdonságai:
szorgalma, alapossága, solid esze, s komoly jelleme mellett kitünő
pénzügyminiszter fogna lenni.”84
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SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM
SZÉLL KÁLMÁN PÉNZÜGYMINISZTERSÉGÉNEK
POLITIKAI KERETEI

A következőkben alapvetően két történelmi szituációt elemzünk Széll
Kálmánra fókuszálva: azt, amelyikben Magyarország pénzügymi
nisztere lett, és azt, amelyikben megszűnt annak lenni. A kezdő- és
a végpont között – mintegy logikai kapocsként – Széll Kálmán pénz
ügyminiszteri működésének fontosabb eredményeit vázoljuk fel.
Ennek megfelelően először a Szabadelvű Párt megalakulá
sának körülményeit, Széll Kálmánnak a fúzió létrehozásában
játszott szerepét, utóbb pedig a kormány szempontjából válsá
gos 1878-as év, azon belül is kiemelten Bosznia-Hercegovina
megszállásának nehézségeit ismertetjük. A Széll Kálmán távo
zásának hátterében meghúzódó események ismertetése során
törekedtünk a tömörítésre, elsősorban a terjedelmi korlátok, másod
sorban a közelmúltban megjelent, Széll Kálmán lemondásáról
szóló írásunk 1 miatt.

AZ 1875-ÖS PÁRTFÚZIÓ ÉS SZÉLL KÁLMÁN

A Deák-pártban az 1870-es évek elejétől egyre fontosabb emberré
váló Széll Kálmánt Szlávy József miniszterelnök 1873–1874 fordu
lóján felkérte pénzügyminiszternek, ő azonban visszautasította az
invitálást. Ezzel jó taktikai érzékről tett tanúbizonyságot, a magyar
államháztartás ugyanis az 1870-es évek első felében, különösen az
1873-as gazdasági válság után nagyon nehéz helyzetbe került. Az
állami kiadások 1868 és 1873 között 147,5 millió forintról 251,2
millióra, vagyis mintegy 70%-kal növekedtek. A kiadások megug
rásával a bevételek nem tudtak lépést tartani, 1868–1873 között
154,1 millióról csak 18%-kal, 181,7 millióra emelkedtek. A hiányt,
valamint a kiemelten fontos állami beruházásokkal (például vasút
építésekkel, építkezésekkel) kapcsolatos kiadásokat ezért az állam
kölcsönökből fedezte: 1867–1872 között mintegy 193 millió forint
nyi hitel felvételére került sor.2
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A több szempontból válságos 1873-as év nyarán Magyarorszá
got csak egy hajszál választotta el a csődtől, Kerkapoly Károly pénz
ügyminiszter ugyanis július végén még nem tudta, hogy augusztus
ban miből fogja kifizetni az állami tisztviselőket. Az utolsó napokban
összekoldult rövid lejáratú hitelekből tengődött az állam, míg az év
végén sikerült egy újabb 153 millió forintos kölcsönhöz jutni, igen
súlyos feltételek mellett.3 Az állami beruházásokat szinte teljesen le
állították, és ettől kezdve az államháztartás konszolidációja vált az
egyik legsürgetőbb feladattá.
A józanul gondolkodók – közéjük sorolhatjuk Széll Kálmánt is –
azonban tudták, hogy mindehhez elengedhetetlen a szigorú takaré
kosság és az adóterhek jelentős megemelése. A népszerűtlen intézke
dések következményét viszont csak egy erős és egységes kormánypárt
által támogatott pénzügyminiszter viselhette el. A kormányzó Deák-
párt bomlási folyamata viszont éppen ezekben az években gyorsult fel.
Egyre inkább önállósodott a Sennyey Pál körül szerveződő konzerva
tív csoport, továbbá a volt miniszterelnök, Lónyay Menyhért szemé
lyes hívei (a „vacsorapárt”) is külön frakciót alkottak.4 Az 1875-ös párt
egyesülés előtt Széll nem látta megfelelőnek a hátteret pénzügyi
elképzelései megvalósításához. Persze nem ő volt az egyetlen, aki így
gondolkodott: 1873 decemberében, mikor Kerkapoly Károly lemon
dott, Szlávy miniszterelnök senkit sem talált pénzügyminiszternek, így
egészen 1874 márciusáig ő volt kénytelen vezetni a tárcát.5
A Deák-párt és a Balközép Párt valamilyen formában történő
egyesülésének gondolatát nem csak a financiális problémák idézték
elő, hiszen már viszonylag korán, 1868–1869 fordulóján elindultak
a kezdeti tapogatózások.6 A pénzügyi összeomlás réme mindazonáltal
erőteljes lökést adott az amúgy nehézkesen haladó folyamatnak.7 Ghy
czy Kálmán, a Balközép elnöke és „egyetlen valódi pénzügyi kapacitá
sa”8 előbb kilépett pártjából, majd 1873 decemberében létrehozta
a mintegy 30 főt számláló Középpártot. Az 1874 márciusában meg
alakuló Bittó-kormányban pedig – a király és más vezető politikusok
hosszas rábeszélésére – elvállalta a pénzügyi tárcát.9 Hosszú távon ő is
csak adóemeléssel, szigorú megszorításokkal és az adóbehajtás haté
konyságának fokozásával tudta elképzelni az állami pénzügyek rende
zését. Az 1875. évi költségvetés kapcsán beterjesztette ezzel kapcsola
tos javaslatait, felvállalva a népszerűtlenséget. Az össztűz nem maradt
el, a Deák-párt és a Balközép soraiból is támadták az adóemelési kon
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cepciót, Tisza Kálmán a költségvetési tervezetet még a részletes tár
gyalás alapjául sem volt hajlandó elfogadni. Ghyczy pénzügyminisz
tersége mindazonáltal úttörő jellegű volt, mert a fúzió után Széll
Kálmán többé-kevésbé az ő javaslataira támaszkodva kezdett hozzá
a pénzügyi konszolidáció megvalósításához.10
A várva várt pártfúzióra végül 1875. március 1-jén került sor,
amit február folyamán hosszas tárgyalássorozat előzött meg. Az ese
mények Tisza Kálmán február 3-i képviselőházi beszéde után gyor
sultak fel, aki kijelentette, hogy a súlyos pénzügyi helyzet miatt
a közjogi kérdéseket háttérbe kell szorítani.11 Tiszát február 15-én
fogadta az uralkodó, akit megelégedéssel töltött el Tiszának a közjogi
kérdések tekintetében megváltozott álláspontja, legalábbis úgy gon
dolta, hogy meg lehet vele egyezni.12
Ezen a ponton már Széll Kálmán is aktív részese volt az esemé
nyeknek, egyrészt a Deákkal való kommunikációban, másrészt a fú
ziót közvetlenül megelőző február 19-i és 25-i, szűk körű egyezteté
sekben játszott fontos szerepet. Deák Ferenc megromlott egészségi
állapota miatt 1874-től személyesen már nem vett részt a pártélet
ben. Ettől függetlenül még mindig jelentős tekintélye volt a kor
mánypártban, a fontosabb ügyekről tájékozódott, illetve tájékoztatták,
kikérték a véleményét.13
Bár Tisza Kálmán a február 15-i audienciáján „a közjogi nehéz
ségeket illetőleg megnyugtatta ő Felségét”,14 Ferenc József kívánságára
a Balközép és a Deák-párt néhány vezetője között további egyeztetésre
került sor, hogy kiderüljön: a belpolitika egyéb kérdéseiben sincs-e
köztük jelentős nézeteltérés. Ezen a február 19-én tartott megbeszélé
sen a Deák-pártot Szlávy József, Csengery Antal, Gorove István és
Széll Kálmán képviselték, míg a Balközép részéről Tisza Kálmán, Si
monyi Lajos, Péchy Tamás és Várady Gábor voltak jelen.15 Móricz
Pál visszaemlékezése szerint ők, azaz a balközépi képviselők tanácsol
ták Tiszának, hogy mindenképpen vonja be a megbeszélésbe Széll
Kálmánt.16 Csengery Antal is kiemelte, hogy Széllt Tisza különös kí
vánságára hívták meg.17 Mindez arra enged következtetni, hogy Tisza
az új kormányban Széllt szánta pénzügyminiszternek, ezért az állam
háztartás rendezésének mikéntjét illetően szükségét érezte a vele való
egyeztetésnek. Az értekezleten ugyanis hamar kiderült, hogy a két párt
közötti egyetlen komoly vita a közeljövő pénzügyi politikájának kérdé
sében van. A Deák-pártiak a kiadások szigorú csökkentése mellett az
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azonnali és jelentős adóemelést is elengedhetetlennek tartották, sőt
akár még a Ghyczy által javasoltnál is nagyobb mértékben. Széll Kál
mán számszerű adatokkal alátámasztva, részletesen bemutatta, hogy
adóemelés nélkül 1876 elejére Magyarországnak igen súlyos helyzettel
kellene szembenéznie. A megszorításokat Tiszáék is szükségesnek vél
ték, és bizonyos, nem túl jelentős adók bevezetését is támogatták.18
A nagyobb horderejű, 4%-os általános jövedelmi pótadót viszont hatá
rozottan ellenezték, hiszen Ghyczy ezen javaslatát korábban hevesen
támadták az országgyűlésben, így „a politikai morál kényszere alatt
állván, lehetetlennek tartották ez évben – erre különös súlyt helyeztek –
az adóemelés bármely módjába beleegyezniök”.19 Az értekezleten
nem is sikerült eldönteni a kérdést, csak abban egyeztek meg, hogy ezt
a feladatot majd az új kormánynak kell elvégeznie.20
A leendő kabinet összeállítása
február 21-én, Ferenc József Buda
pestre érkezése után kezdődött. A mi
niszterelnök kiválasztása elhúzódott,
a szóba jöhető személyek ugyanis
vagy nem vállalták a feladatot, illet
ve vagy a királynak, vagy Andrássy
Gyula közös külügyminiszternek vol
tak fenntartásai velük szemben. Vé
gül átmenetileg, a nyári választásokig
Wenckheim Béla bárót bízta meg az
uralkodó kormányalakítással.21 Széll
Kálmánra pénzügyminiszterként szá
mítottak.
Tisza Kálmán kezdeményezésé
re Wenckheim egy újabb értekezletet
hívott össze, ezúttal konkrétan a pénz
ügyi kérdésekben elfoglalt különböző
álláspontok megvitatására. Ez a tanács
18. kép
kozás február 25-én este zajlott Wenck
Wenckheim Béla báró,
heim lakásán. A Deák-pártból Széll
a fúzió átmeneti miniszterelnöke (1875)
Kálmán, Csengery Antal, Gorove István,
Kerkapoly Károly, Horváth Lajos, Pulszky Ferenc és Wahrmann
Mór, míg a Balközép részéről Tisza Kálmán, Tisza László, Simonyi
Lajos, Várady Gábor, Péchy Tamás, Nikolics Sándor és Móricz Pál
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voltak jelen. Azt ugyan többen hangoztatták, hogy az állami pénz
ügyek rendezési módozataiban képviselt eltérő álláspontoknak sem
szabad meggátolniuk a fúziót, a részletkérdésekben a február 19-i
értekezlet óta nem történt közeledés a felek között. Széll ismét azon
aggodalmának adott hangot, hogy az állami jövedelmek jelentős és
haladéktalan fokozása nélkül 1876 elején beáll a fizetésképtelenség.
Tisza viszont úgy gondolta, hogy előbb a végletekig kell elmenni a
takarékoskodásban, aztán a lakosság adózóképességét kell növelni
(vagy legalábbis elindítani a folyamatot), valamint a jegybank, a vá
mok és a fogyasztási adók kapcsán mielőbb meg kell kezdeni a tár
gyalásokat az osztrákokkal. Ha még ezek után is szükséges, csak akkor
lehet az adókat tovább emelni. A balközépi képviselők ezúttal is
a korábban már említett „politikai morálra” hivatkoztak, miszerint
1875-ben nem tehetik meg, hogy támogatják az adóemelést, de jelez
ték, hogy utána viszont már hajlandóak lennének rá. Széll erre azt
felelte, hogy az állami jövedelmek fokozása nélkül számításai szerint
1876-ra mindössze 17 millió forintot lehet átvinni 1875-ről, holott 53
millióra lenne szükség. Ez akkora különbség, hogy azonnali adóeme
léssel sem lehet kiegyenlíteni, hitelre lesz szükség. Viszont már csak
azért is szükséges a bevételek növelése, „mert oly nemzet, mely még
készséget sem tanúsít önerején, bár erőfeszítéssel is, segíteni magán,
a hitel használásához sikerrel nem folyamodhatik, vagy igen drágán
kénytelen azt megfizetni”.22 Csengery kijelentette, hogy nem tudna
támogatni olyan kormányt, amely nem a Ghyczy és Széll által is szor
galmazott pénzügyi politikát folytatná.
A legtöbben lógó orral, kiábrándultan távoztak az értekezletről,
és csak Csengery, Wenckheim és Széll maradtak ott Tisza Kálmán
nal. Ebben a szűk körben végül sikerült kompromisszumra jutni,
Tisza megígérte, hogy a törvényhozás következő ülésszakának elején,
azaz az 1875. nyári választások után, ha a szükség úgy hozza, már
támogatni fogja az intenzív adóemelést. Ezt az ajánlatot a többiek
elfogadták, továbbá abban is megállapodtak, hogy néhány új adóne
met minél hamarabb keresztülvisznek az országgyűlésben, a nyári
választásokat mielőbb megtartják, az új törvényhozást pedig már
szeptemberre összehívatják a királlyal.23
Mindezek után viszonylag gyorsan eldőlt az is, hogy a fúzió
utáni új párt Sennyey Pál konzervatív csoportja és Lónyay Menyhért
vacsorapártja nélkül fog megalakulni. Tisza ugyan kezdeményezett
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tárgyalásokat Sennyeyvel és Lónyayval is – Beksics Gusztáv, Tisza
későbbi híve és harcostársa szerint Tisza február 3-i beszéde egye
nesen a „koalíció eszmekörében mozgott”24 –, a további fejlemények
ismeretében azonban úgy tűnik, hogy Tisza részéről mindez in
kább taktikai húzás volt.25 Bár Sennyey bevonását az új kormányba
Wenckheim is szerette volna, a szélesebb koalíció gondolatát egyrészt
Ferenc József és Andrássy sem támogatta, másrészt kérdéses, hogy
maga Sennyey mennyire akart a létrejövő új párton belül maradni.26
A vacsorapárttal már más volt a helyzet, ők igenis szerettek volna az
események aktív alakítóivá válni és egy esetleges koalícióban minél
jelentősebb szerepet játszani. Lónyay is reménykedni kezdett a ha
talomba való visszatérésben, ami Széll Kálmán pénzügyminiszter
sége szempontjából sem volt mellékes. Lónyay hívei azt ajánlották
Tiszának, hogy a Deák-párt magja helyett inkább velük egyesüljön,
cserébe pedig mindössze annyit kértek, hogy Lónyay kapjon tárcát
az új kormányban.27 Lónyay előéletét tekintve nagy valószínűség
gel a pénzügyminiszteri posztra gondoltak, legalábbis Rákosi Jenő
– a csoport oszlopos tagja – sorai erre engednek következtetni: „Meg
voltam győződve arról, hogy Tisza nem megy anélkül a kabinetbe,
hogy a pénzügyi siker garanciáit (legalábbis Lónyay képében) magá
val bele ne vigye. Erősen hiszem, hogy nem tudnak a pénzügyi tárcá
val bánni. Sok tudományuk lehet, Széllnek csak is ismerete van sok,
de a gyakorlat, a hozzávaló genie az egyedül Lónyayban van meg.”28
Várakozásaik azonban nem teljesültek. Egyrészt Tisza nem fogadta
el az – amúgy jelentősen megkésett – ajánlatot, mert attól tartott,
hogy ezzel „esetleg magunk ellenzékbe szorítanánk a kormánypárt
legjobb tagjait”,29 másrészt Lónyay a király szemében is ellenszenves
volt.30 Így hát a megbeszélésekbe sem vonták be, ellentétben Széll-lel,
akihez már a február 19-i értekezlet előtt is ragaszkodtak.
Széll Kálmán volt tehát a pénzügyminiszteri poszt egyértelmű
várományosa. Február utolsó napjaiban a Wenckheim-kormány töb
bi tagját is kiválasztották. Tisza Kálmán – bár ennek ideiglenességé
vel mindenki tisztában volt – belügyminiszter lett, így rá hárult
a nyári választások lebonyolításának feladata. Az előre megbeszélt
forgatókönyv szerint március 1-jén, a Hungária szálló dísztermében
gyűlt össze a Deák- és a Balközép Párt, hogy megalakítsák a Sza
badelvű Pártot, majd bemutatkozott az új kormány, végül mindan�
nyian átvonultak a Dorottya utcába, a volt Deák-párt klubjába.
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A SIKERES PÉNZÜGYMINISZTER

Az 1875 nyarán rendezett választásokat a Szabadelvű Párt hatalmas
fölénnyel nyerte meg, az ősszel megnyíló országgyűlésben 80%-os
többséggel rendelkezett. Az állami pénzügyek rendezéséhez szüksé
ges politikai háttér immár adott volt. Ferenc József októberben Tisza
Kálmánt nevezte ki miniszterelnökké. Láthattuk, hogy az adóemelé
sek kérdésében februárban milyen ne
hezen született meg a kompromisszum
Tisza és Széll között. Ősszel, rövidesen
Tisza miniszterelnöki kinevezése után
újabb véleménykülönbség alakult ki
közöttük. A magyar kormány ugyanis
novemberben tárgyalásokat kezdemé
nyezett az osztrák kormánnyal a – leg
többször csak gazdasági kiegyezésnek
nevezett – vám- és kereskedelmi szö
vetség módosításáról.31 Három pon
ton szerettek volna Magyarországra
nézve előnyösebb feltételeket kialkud
ni: kedvezőbb vámtételek, a fogyasz
tási adók elosztásának újraszabályo
zása, valamint önálló magyar vagy
legalábbis a teljes paritás alapján álló
jegybank (esetleg kartellbank).32 Tisza
19. kép
Tisza
Kálmán miniszterelnöksége kezdetén
tehát korábbi ellenzéki programjának
(1875
körüli kép)
legalább néhány elemét megpróbálta
kiharcolni – és így maga mellett tarta
ni régi híveit –, továbbá az új gazdasági kiegyezéstől a magyar állami
bevételek jelentős növekedését is várta. A nehéz tárgyalások hosszan
elhúzódtak – csak 1878 februárjára sikerült megkötni az új kereske
delmi és vámszövetséget – és a kormány energiáinak jelentős részét
lekötötték. Széllre mint pénzügyminiszterre az alkudozások során
természetesen kiemelt szerep hárult.
Széll nem helyeselte Tisza tárgyalási stratégiáját, a miniszter
elnök ugyanis a jegybankkal kapcsolatos követeléseit állította a kö
zéppontba, Széll viszont inkább a fogyasztási adókra helyezte vol
na a hangsúlyt, mert az adott körülmények között önálló magyar
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jegybank felállítását nem tartotta célszerűnek (és lehetségesnek sem).
Politikai belátásból azonban nem bírálta nyilvánosan a miniszterel
nök törekvéseit.33 A tárgyalások végül nem a várt mértékben hozták
meg a sikert. A vámok kérdésében kompromisszum született az oszt
rákokkal (a pénzügyi, az ipari és a mezőgazdasági behozatali vám
tételeket is megemelték), a fogyasztási adók elosztása tekintetében
viszont nem sikerült a Magyarország számára hátrányos szisztémán
változtatni, csak annyit értek el, hogy a kieső bevételekért a magyar
állam részleges kárpótlást kapjon Ausztriától.34
A bankügyben 1877 februárjában született meg az egyezség, az
országgyűlés viszont – szenvedélyes vitáktól kísérve – csak 1878 júniu
sában szavazta meg az Osztrák–Magyar Bank felállításáról és szaba
dalmáról szóló törvényt (1878. évi XXV. törvénycikk).35 A magyar
kormány az önálló jegybank – amúgy is kissé utópisztikus – létesí
tése helyett 1876-tól kartellbankban, végül teljes paritáson alapuló
új „jegybanktársulatban” gondolkodott, de még ennek kiharcolása
sem ment simán, elsősorban az Osztrák Nemzeti Bank (ONB) szí
vós tiltakozása miatt. Az ONB dualista alapon történő átszervezését
a Tisza-kormány csak 1877. február 7-i lemondásával tudta kicsikar
ni. Az uralkodó személyesen lépett közbe az osztrák kormánynál és
a jegybank vezetésénél a kompromisszum érdekében, majd február
26-án újra kinevezte a Tisza-kabinetet. A jegybankot Osztrák–Ma
gyar Bankká (OMB) keresztelték, és kötelezték, hogy Budapesten
a bécsivel egyenrangú igazgatóságot létesítsen, növelje magyarorszá
gi fiókjainak számát, valamint a magyar pénzpiac igényeinek kielé
gítésére minimum 50 millió forintnyi tőkét biztosítson a budapesti
főintézet rendelkezésére. A bank élén felváltva egy magyar és egy
osztrák kormányzó állt, Bécsben és Budapesten egy-egy alkormány
zó székelt, akiket az uralkodó nevezett ki. A főtanács további 12 tag
jából nyolcat szabadon, kettőt-kettőt viszont a bécsi és a budapesti
igazgatóság jelöltjei közül választott a közgyűlés.36
Az új vám- és kereskedelmi szövetség, valamint az OMB felál
lítása Magyarország szempontjából a legoptimistább számvetés sze
rint sem volt több részsikernél, viszont ezeknek az eredményeknek
az elérése is jelentős energiát igényelt a kormánytól. Széll Kálmán
a tárgyalások során és az országgyűlésben is hathatósan működött
a kompromisszumok érdekében. Miután a fejleményekkel elégedet
len Simonyi Lajos földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
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1876 májusában lemondott, a tárgyalásoknak az ő tárcájára vonat
kozó részeit is Széll Kálmán koordinálta. Simonyi helyére 1878-ig
nem is került senki, a tárcát ideiglenesen Trefort Ágoston vallás- és
közoktatásügyi miniszter vezette. Széll 1877 februárjában már
Tiszával vállvetve küzdött a jegybank dualizálásáért, és tulajdonkép
pen együtt „zsarolták” ki az uralkodóból (illetve általa az ONB-től)
az engedményeket.37 A kortársak is kiemelték Széll 1878. február 4-i,
terjedelmes képviselőházi beszédének fontosságát, amelyben a sokat
támadott vámszövetség és tágabb értelemben az új gazdasági kiegye
zés védelmében szállt síkra. Számításokkal igazolta az osztrák–ma
gyar egységes vámterület, valamint az új védővámok hasznosságát,
hogy az így „természetessé” váló, Lajtán túli piac mekkora előnyt je
lent a magyar agrárexportnak. Arra is kíméletlenül felhívta a figyel
met, hogy az Ausztriával való gazdasági közösség már csak azért is
előnyös, „[m]ert mi vagyunk az ismeretlenebb, az újabb állam, mert
mi vagyunk a gyengébb társ ebben a szövetségben. (Élénk mozgolódás
a baloldalon.) Ez így van, és ezt nem fogják Önök semmiféle protesta
tiókkal, semmiféle exclamatiókkal mássá tenni”.38 A Szabadelvű Párt
egyik 1878. januári értekezletén is kifejtette, hogy nézete szerint az
adott politikai, gazdasági és pénzügyi helyzetben jobb egyezséget
nem lehet elérni, a tárgyalásokat pedig mielőbb le kell zárni.39
Áttérve a magyar államháztartás konszolidálására, Széll prog
ramja négy alapvető elemet tartalmazott: szigorú takarékosság; az
adóbevételek növelése; a pénzügyi adminisztráció és az adóbeszedés
hatékonyságának javítása; a korábban felvett, kedvezőtlen államköl
csönök konverziója.
Széll a minisztériumok kiadásait a lehető legkisebbre, mint
egy 8,6 millióval csökkentette, lehetőség szerint leállította az álla
mi beruházásokat, még a királyi törvényszékek számának szűkíté
sét is kiharcolta.40 Mindez természetesen nem azt jelentette, hogy
a kiemelten fontos, több éve zajló infrastrukturális beruházásokat is
félbehagyták, hiszen – csak néhány példát említve – 1876 áprilisá
ban a Margit hidat, 1877 októberében a déli vasúti összekötő hidat
adták át a forgalomnak. Fiume városának (elsősorban a kikötőnek)
1872–1873-ban megindított, stratégiailag kiemelten fontos és igen
költséges fejlesztése is folytatódott. Az 1876-os költségvetés vitájában
mindezzel kapcsolatban Széll úgy fogalmazott, hogy „[a] kiadások
megszorításának megvan a maga határa. Ezen határt megvonják
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az ország védképessége, közigazgatási, törvényhozási és culturalis
institutioinak fenntartása és a jövő fejlődésének tekintetei. Azontúl
a megtakarítás rombolássá változik át, és […] az adóképességnek
megtámadását jelenti”.41
Ebben a kérdéskörben sajátos helyet foglal el a Magyar Keleti
Vasút felvásárlása 1876-ban. A Keleti Vasút42 hosszú agóniája tulaj
donképpen már születése pillanatában, az 1868-as „gründoláskor”
megkezdődött, nagy pénzügyi és politikai botrányokat kavarva.43
A 75 millió forintos alaptőke az építkezés felére elfogyott, 1871-ben
a fő kivitelező és a befektetők többsége kihátrált, az átadási határidők
csúsztak. Kezdetben a magyar állam, majd egy bécsi bank nyújtott
segítséget a társaságnak. A forgalom 1873 augusztusában ugyan
megnyílt a vonal teljes hosszában, a krach után azonban a fenti bank
és az állam sem tudta tovább pénzelni a társaságot, így az hamaro
san csődbe ment. A keleti vasút lehetőség szerinti államosításáról az
1875. november 21-i minisztertanácson döntöttek, a feladatot Széll
Kálmánra és Péchy Tamás közmunka- és közlekedésügyi miniszter
re bízták.44 Ők 1876. január 13-án vázolták fel a minisztertanácsnak
a megvásárlás módozatát és pénzügyi vonatkozásait.45 A szerződést
január 20-án kötötték meg, az 1876. évi L. törvénycikkel pedig az
országgyűlés is jóváhagyta a felvásárlást. Eszerint a magyar állam
5%-os kamatozású, 9.989.300 forint értékben kibocsátott államköt
vényekkel fizette ki a részvényeseket. Az akció mérlegének megraj
zolása nem egyszerű feladat. Kétségtelen, hogy az állam nagy vo
lumenű üzletet kötött, viszont a csődbe ment vasúttársasággal mást
nem is igazán lehetetett volna kezdeni, továbbá a kamatgaranciát
– német mérföldenként (7,5 km) 46.750 forintot – amúgy is ki kel
lett volna fizetni. A Keleti Vasút ráfizetéses volt, és hosszú távon is
csak alacsony jövedelmezőséggel kecsegtetett, ráadásul a vonalnak
Brassónál vége szakadt, a Tömösi-szoroson keresztül a romániai
Ploieşti-tel csak 1879 végén létesült összeköttetés.46 Másrészről vi
szont mégiscsak állami kézbe került egy több mint 600 km hosszú,
stratégiailag fontos vasútvonal, ami hosszú távon jövedelmezővé vált,
és az állam hitelképességén is javított, továbbá a korszakon átívelő
vasút-államosítási folyamatnak egyik jelentős mérföldkövét képezte.
Széll Kálmán az adórendszer reformjába is hamar belefogott.
Az 1875 februárjában Tiszával kötött megállapodás értelmében
az általános jövedelmi pótadót csak 1876. január 1-től vezették be
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(1875. évi XLVII. törvénycikk). Ebből Széll az 1876-os költségve
tésben mintegy 8 millió forint bevételre számított.47 A többi, 1875-ben
bevezetett (illetve módosított) adó hatálya viszont 1875. január 1.
volt, tehát már tárgyévre vonatkoztak. Sor került a kereseti adó újra
szabályozására.48 További új, egyenes adónemként ekkor vezették be
az ún. „fényűzési” adót,49 a bányaadót, a nyilvános számadásra kötele
zett vállalatok adóját, a tőkekamat- és járadék-, a szállítási, valamint
a vadászati és fegyveradót.50 Megindították az új földadókataszterfelmérés munkálatait is.51
Jóval nehezebbnek ígérkezett a közvetett adók reformja, mert
azokat a magyar kormány nem szabályozhatta kizárólag saját száj
íze szerint. Közismert módon az Ausztria és Magyarország közöt
ti vám- és kereskedelmi szövetség értelmében a Monarchia egésze
egy vámterületet képezett. A vámbevételeket teljes mértékben
a közös költségek fedezésére fordították.52 A vámunió viszont a fon
tosabb közvetett adók egységes szabályozását is maga után vonta,
hiszen vámhatár hiányában nemkívánatos következményekkel járt
volna, ha a termékek árába épülő fogyasztási, valamint jövedéki
adók értékei a két országban eltérnek egymástól. A vám- és keres
kedelmi szövetségről szóló törvény ezért felsorolta azokat a közve
tett adónemeket (só- és dohányjövedék, valamint a cukorra, sörre
és égetett szeszre kivetett adók), amelyek „mindkét államterületen
e szerződés ideje alatt egyenlő törvények és igazgatási rendszabályok
szerint fognak kezeltetni”, továbbá úgy rendelkezett, hogy az így
megalkotott adótörvények „ismét csak közös egyetértéssel, törvé
nyes úton változtathatók meg”.53
A vámok és a fenti közvetett adók mértékének újraszabályo
zását tehát csak az osztrák kormánnyal együttműködve lehetett
megoldani. A cukor- és a szeszadóról szóló törvényeket végül 1878
februárjában, az új vám- és kereskedelmi szövetséggel kapcsolatos
törvénycsomag részeként szavazta meg az országgyűlés.54 A borra és
húsra kivetett fogyasztási adó módosításáról viszont már 1875-ben
döntöttek.55 Az 1876. évi IV. törvénycikk a dohánytermékek után
fizetendő illeték mértékét növelte meg. Széll tehát a közvetett adók
ból is szeretett volna minél nagyobb állami jövedelemre szert tenni,
az adórendszer szerkezeti átalakítása során a bevételek súlypontját
azonban végül csak az 1880-as évek második felére sikerült áthelyez
ni a közvetett adókra.
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Széll a pénzügyi adminisztráció és az adóztatás hatékonyabbá
és pontosabbá tételét, az adóhátralékok behajtásának szigorítását
is programja markáns részévé tette,56 hiszen a törvények által előírt
adókat be is kellett szedni. Ezen a téren bőven volt hová fejlődni,
a magyar társadalom adózási morálja ugyanis nagyon alacsony
szinten állt. „Az akkori generáció perhorreszkált minden adót, […]
s személyes bántalomnak vette a fizetési kötelezettséget. Virtust csi
nált belőle, ha kijátszhatja az adószedőt.”57 Az 1870-es években az
egyenes adók mintegy felét csak erőltetett behajtás és végrehajtás
útján lehetett beszedni.58 A közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV.
törvénycikk igyekezett a fenti problémát orvosolni.
A fenti intézkedésekkel sem sikerült Széllnek teljesen meg
szüntetnie, csak jelentős mértékben csökkentenie a hiányt. Egyrészt
emiatt, másrészt a korábbi adósságok kiváltása céljából ő is kölcsön
felvételére szorult. Már 1875 szeptemberében bejelentette, hogy mi
előbb konverzálni szeretné az ínséges időkben, kedvezőtlen feltéte
lekkel felvett 153 milliós hitelt, lehetőleg járadékkölcsönné alakítva
azt.59 Az 1875. december 6-i minisztertanácsban Széll bemutatta
a tárgyalásai eredményeként már megkötött hitelszerződést és az ez
zel kapcsolatban beterjeszteni kívánt törvényjavaslatát egy 80 milliós
járadékkölcsön felvételéről, amelyet a kormánytagok jóváhagytak,60
az országgyűlés pedig rövidesen megszavazta a javaslatot.61 A ma
gyar állam 80 millió aranyforint névértékű, 6%-os kamatozású já
radékkötvényt bocsátott ki, két részletben, amelyeket a nemzetközi
tőkepiacon kívánt elhelyezni.62
Képviselőtársa, Móricz Pál szerint „el kell ismerni, hogy olyan
memóriája volt Széll Kálmánnak és olyan iskolázott nyelve, hogy a
számok tömkelegében soha egy betűt sem hibázott, oly tárgyi isme
retével bírt ezen költségvetéseknek, melyek másokat csodálkozásra
buzdítottak, oly kitartó szorgalmat tanúsított, melyhez hasonlót keveset
vagy éppen nem mutathattak fel azelőtt”. Széll előadásai „értelme
sek”, bár sokszor „igen terjedelmesek” voltak.63
Összességében megállapítható, hogy Magyarország pénzügyei
Széll Kálmán miniszteri időszaka alatt kedvező fordulatot vettek. Az
államháztartási hiány 1874-ben mintegy 61,5 millió forintra rúgott.
A deficitet Széllnek sem sikerült megszüntetnie: 1875-ben 7,9; 1876ban 31,3; 1877-ben pedig 26,5 millió mínusz mutatkozott. A rendkí
vüli közös ügyi kiadásokat (31,9 millió) nem számolva az 1878-as év
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27 milliós hiánnyal zárult.64 A deficit tehát 1876–1878 között végig
jelentős maradt, Széll miniszterségének pozitív hatásai (adóreform,
takarékosság, korábbi hitelek konverziója) azonban ettől függetlenül
is érvényesültek, ő maga is úgy gondolta, hogy politikájának sikerei
igazán az 1880-as évekre értek volna be. Ezt azonban már nem várta
meg, ugyanis sokak meglepetésére 1878 nyárutóján Széll saját maga
vetett véget miniszterségének. A közvélemény szemében váratlannak tűnő
lemondás indítékai természetesen már hosszabb ideje munkálkodtak.

A VÁLSÁGOS 1878-AS ÉV

Széll Kálmán 1878. szeptemberi lemondása kapcsán fontos kiemel
ni, hogy a kormány helyzete – Széll sikeres pénzügyminiszteri műkö
désétől függetlenül – az év során egyre nehezebbé vált, és a folyamat
még jóval Bosznia és Hercegovina megszállásának elindítása előtt
kezdődött; az okkupáció hónapjai tulajdonképpen már a végkifej
letet jelentették, ami a kabinet októberi lemondásához vezetett. Bár
Tisza a minisztereknek, a királynak és az október végén megnyíló új
törvényhozásnak is Széll kiválásával indokolta a kormány lemondá
sát,65 az 1878. nyári események miatt az új országgyűléssel akkor is
meggyűlt volna a baja, ha Széll a posztján marad.
Az új vám- és kereskedelmi szövetség, illetve az új jegybank-sza
badalom politikai és gazdasági tekintetben is lényegesen alulmúlták
az előzetes elvárásokat. A kudarc hatására sok csalódott képviselő
kilépett a Szabadelvű Pártból, a korábbi 80%-os többség kezdett
lemorzsolódni. Már 1876 májusában, a gazdasági kiegyezési tár
gyalások első sikertelenségei miatt kilépett egy jelentősebb csoport
(kb. 70–75 fő) Simonyi Lajos exminiszter vezetésével, akik Függet
len Szabadelvű Párt néven alakítottak frakciót a képviselőházban.66
Őket 1878 februárjában, az új vám- és kereskedelmi szövetséggel
kapcsolatos törvényjavaslatok parlamenti tárgyalása után, követte
egy újabb, mintegy 20 fős disszidens csapat, többek között Szilágyi
Dezsővel, Kerkapoly Károllyal, Horánszky Nándorral és Pulszky
Ágosttal.67 Ezek a laza pártalakulatok 1878. április 12-én egyesül
tek a Jobboldali Ellenzékkel, az így megalakuló, mintegy 115 főt
a sorai között tudó új pártot pedig Egyesült Ellenzéknek nevezték
el.68 Persze ez az elvileg a kiegyezés alapján álló csoport közel sem
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volt homogén, a függetlenségiek csak
„habarékpártnak” nevezték őket. Az
egyéni pártváltások, ki- és visszalépé
sek is gyakoriak voltak, emiatt nehéz
1878 tavaszán a pontos pártarányokat
meghatározni. Annyi viszont bizo
nyos, hogy a kormánypárt most már
jobb- és baloldalról is számát tekint
ve jelentős ellenzékkel nézett szembe,
többsége mintegy 235–240 főre apadt.
Ráadásul a megmaradt szabadelvű
képviselők támogatása sem volt magá
tól értetődő, sem az új gazdasági ki
egyezési törvényjavaslatok, sem a kül
politikai kérdések tekintetében. Ilyen
körülmények között a keleti válság
kiéleződése komoly veszélyt jelentett
a kormány számára, ugyanis a legne
hezebb hónapok (1878 tele és tavasza)
egybeestek a gazdasági kiegyezési tör
20. kép
Szilágyi Dezső, a fiatal képviselő (1875)
vényjavaslatok képviselőházi vitájával.
A Monarchia 1875 előtt konzer
vatív töltetű status quo balkáni politikát folytatott, nem utolsósorban
azért, mert ennek volt belső támogatottsága: mind a magyar, mind
az osztrák kormány ellenezte volna a nagyobb aktivitást.69 Az 1875-ben
kezdődő keleti válság következtében azonban a magyar közvélemény
a továbbiakban már nem helyeselte a Monarchia tartózkodó kül
politikáját, erőteljesebb érdekérvényesítést, Oroszországgal szembe
ni (akár fegyveres) fellépést szeretett volna, és nyíltan törökbarát volt,
Törökország területi integritását meg kívánta őrizni.70 A Monarchia
diplomáciájának irányítói viszont 1875 elején éppen a magyar köz
véleménnyel ellentétes irányba mozdultak el.
Már a budapesti pártfúzió előtt, egy 1875. január 29-i, Ferenc
József, Andrássy és a legfelső katonai vezetők részvételével tartott
titkos tanácskozáson eldőlt, hogy a Monarchia megpróbál Török
ország rovására balkáni területekre szert tenni.71 Andrássy külügy
miniszterként éppen azért szorgalmazta a mielőbbi pártfúziót, hogy
adott esetben a Monarchia energikusan léphessen fel a Balkánon,
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ehhez ugyanis szüksége volt egy stabil magyar kormányra.72 Egy
részről a magyar közvélemény, másrészről a Monarchia legfelső dip
lomata- és katonai körei által szorgalmazott külpolitikai célok közötti
alapvető ellentét komoly nehézségeket vetített előre a Tisza-kormány
számára, holott a helyzet előidézésében nem játszott szerepet, mint
egy megörökölte azt. A nyilvánosság előtt ugyanis fel kellett sorakoz
nia a Bécsben egyeztetett külpolitikai irányvonal mögé, és idehaza
meg kellett védenie azt az ellenzék támadásaitól, még akkor is, ha
azzal maga sem értett feltétlenül egyet. Például Bosznia-Hercego
vina megszerzését a közvélemény mellett Tisza sem akarta, idehaza
mégis támogatóan nyilatkozott, és régi harcostársait is azzal nyugtat
gatta, hogy az okkupáció egyáltalán nem lesz káros Magyarországra
nézve.73 A gyakori interpellációkra reagálva Tisza „élesen beszélt, ha
ez szükséges volt, konciliánsan, ha ez lehetőnek látszott, de mindig
eltalálta azt a hangot, amellyel meg tudta akadályozni, hogy a nép
mozgalom megzavarja Andrássy terveit”.74
Az oroszoknak az oszmán csapatok felett aratott átütő győzel
mei után, 1877. december 16-án nagyszabású tömegmegmozdu
lásra került sor Budapesten. Miután mindinkább egyértelművé vált
a kívülállók számára is, hogy a Monarchia Bosznia, Hercegovina és
esetleg további török területek elfoglalására készül, a függetlenségi
ellenzék által szervezett népgyűlés fegyveres beavatkozást sürgetett
Oroszország ellen, az Oszmán Birodalom integritásának megóvá
sa érdekében. Este a katonaság bevetésével kellett helyreállítani
a rendet az utcákon. Ezek után a kormány a fővárosban és vidéken
is korlátozta a gyülekezési szabadságot.75
A Monarchia 1878 februárjában állt legközelebb a háborúhoz.
A február 24-i közös minisztertanácson Andrássy Gyula és Tisza
Kálmán a magyar közvéleményt képviselve az oroszokkal szembeni
fegyveres fellépést szorgalmazták. A minisztertanács többi résztvevő
je azonban a háború ellen szavazott. Andrássy érveit magáévá téve
február 7-én még Ferenc József is az oroszok elleni, gyors és teljes
erőbedobással történő támadást indítványozta – méghozzá a két
parlament kikerülésével –, február 24-ére azonban ő is felülírta ko
rábbi álláspontját. Ebben bizonyára a rideg számok józanító hatása
is fontos szerepet játszott. Arthur von Bylandt-Rheidt közös hadügy
miniszter szerint a haderő teljes mozgósításához és a felduzzasztott
sereg háromhavi fenntartásához 310 millió forintra lett volna szük
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ség. Leopold von Hofmann közös pénzügyminiszter közölte, hogy
ezt az összeget csak fedezetlen kölcsönök felvételével lehetne elő
teremteni, és mindenképpen szükséges a két parlament jóváhagyása.
Véleménye szerint a Monarchia csak úgy vállalhatott volna háborút,
ha azt a szövetségesként számításba jöhető Anglia finanszírozza. Az
angolok részéről azonban nem érkezett Bécsbe kielégítő válasz, így
a február 24-i közös minisztertanácson már az uralkodó is ellenezte
a háborút a birodalom rossz anyagi helyzetére hivatkozva. Döntés
született arról, hogy a Monarchiának egy európai konferencián kell
érvényesítenie balkáni érdekeit, valamint felhatalmazást szereznie
Bosznia és Hercegovina megszállására. A résztvevők elhatározták,
hogy az akció költségeire márciusban 60 millió forint hitel felvételé
hez fognak engedélyt kérni a delegációktól.76
Március elején Hofmann mellett Széll Kálmánt és osztrák
kollégáját, Sisinio de Pretis-Cagnodo báró pénzügyminisztert is be
vonták a tanácskozásba, ugyanis fedezetet kellett találni a 60 milliós,
„előre nem látott rendkívüli hadi költség” címén igényelt kölcsönre.
Mindannyian aggályaiknak adtak hangot, és végül salamoni döntést
hoztak: a delegációk előtt kerülni kell a hitel fedezetének kérdését,
arról majd később határoznak.77 A magyar delegáció ellenzéki tagjai
biztosítékot szerettek volna Andrássytól, hogy a kért összeget nem
Bosznia és Hercegovina megszerzésére fogják fordítani. A külügymi
niszter viszont minden ilyen indítványt határozottan visszautasított,
amiből mindenki levonhatta a következtetést. Andrássy – saját fon
tosságának tudatában – felvetette a bizalmi kérdést, mire a magyar
delegáció tüntető egyhangúsággal megszavazta a kért összeget.78
A magyar országgyűlés május 20-ra elfogadta a hitelre vonatkozó
törvényjavaslatot. A 60 millió Magyarországra eső része a kvóta
(31,4%) értelmében 18 840 000 forintot tett ki, amit Széll 6%-os
kamatozású aranyjáradék-kötvények értékesítése, valamint egyéb
hitelműveletek útján vélt finanszírozhatónak.79 Miután június 8-án
az osztrák parlament is megszavazta a hitelt, Ferenc József már más
nap elrendelte az okkupáció végrehajtására kijelölt seregtestek moz
gósítását, hadi létszámra emelését,80 noha az osztrák–magyar–török
határt csak július 29-én lépték át a csapatok.
A berlini kongresszus (1878. június 13. – július 13.) kezdetének
napján a kormány arra kérte a királyt, hogy idő előtt, és lehetőleg sze
mélyesen rekessze be az országgyűlést, aminek Ferenc József június
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30-án eleget tett.81 Így a Bosznia-Hercegovina, valamint a novibazári
szandzsák megszállására vonatkozó mandátumot csak az október vé
gén összeülő új országgyűlés tudta tárgyalni. Hasonló volt a helyzet
Ausztriában is, ahol a külpolitikai fejlemények már a nyár elején kor
mányválságot okoztak: Adolf von Auersperg kabinetje július 1-jén le
mondott, a Reichsrat szünetelt, és csak október 19-ére hívták össze.82
Tisza a választásokat is igyekezett mielőbb lebonyolítani, még
sem sikerült azokat az okkupációs hadműveletek megindítása (július
29.) előtt megtartani. Így az augusztus 5. és 14. között megrendezett
választásokra már a boszniai veszteségekről szóló hírek is rányomták
bélyegüket, különösen a magláji és a tuzlai kudarc váltott ki heves re
akciókat országszerte. A Szabadelvű Párt mandátumainak száma az
1875-ös választásokon szerzett 332-höz képest 93-mal, 239-re csök
kent. A kormánypárti többség tehát 58%-ra apadt, pedig Tisza iga
zán nem sajnálta a pénzt a jelöltek támogatására.83 Ezt az eredményt
közvetlenül a választások előtti pártarányokkal (220–240 fős többség
a 413 fős képviselőházban) összevetve megállapítható, hogy a Szabad
elvű Párt lényegesen nem növelte többségét, de nem is veszített abból.
A korábban 115 fős Egyesült Ellenzék csak 75 főt tudott a parlament
be juttatni. A Függetlenségi Párt viszont több mint megkétszerezte
képviselőinek számát (76), továbbá 9 nemzetiségi és 14 párton kívüli
képviselő szerzett mandátumot.84 Először maga Tisza is alulmaradt
Debrecenben, és végül Sepsiszentgyörgyön szerzett mandátumot,85
Széll Kálmánt viszont ismét megválasztották Szentgotthárdon.86
A választások után sem egyszerűsödött a helyzet. A Dunántúl
és az Alföld déli vármegyéiben különösen megnőtt az elégedetlenség,
mert ezekről a területekről rendelték ki a földműveseket hosszú kato
nai fuvarokra. Több vármegyében megpróbálták a kabinet intézke
déseivel való szembeszegülést, ezeket a kísérleteket azonban erélyesen
felszámolták,87 és a főispánokat utasították a kormány rendeleteinek
kivételes rendszabályok alkalmazása melletti végrehajtására.
A stratégiai szempontból fontos szlavóniai vasutak (Dalja [Dá
lya]–Vinkovci–Brod közötti szakasz) gyorsított építése és üzembe
helyezése alkotmányossági problémákat is felvetett, nem beszélve
a 3–4 milliós többletkiadásról.88 Az ősz közeledett, az okkupáció
pedig a hadvezetés és a két kormány reményeivel ellentétben las
san haladt. Augusztus folyamán újabb közös hadosztályokat kellett
bevetni, sőt egy honvéd dandárt is, amelynek az országhatáron
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kívüli alkalmazásához – mivel az augusztusi választások után az
országgyűlés még nem alakult meg – a minisztertanács hozzájá
rult.89 A mozgósított csapatok számával párhuzamosan a költségek
is gyorsan emelkedtek. Ezek a fejlemények határozott lépésre sar
kallták Széll Kálmánt, akiben már szeptember elejére megérlelő
dött a lemondás szándéka.

SZÉLL KÁLMÁN LEMONDÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI

Azt mindenki sejthette, hogy a Bosznia és Hercegovina megszállásá
hoz szükséges rendkívüli kiadások veszélyeztetik Széll addigi ered
ményeit, tüntetőleges lemondása mégis általános megdöbbenést kel
tett. Úgy tűnik, távozásának hátterében két ok állt: a hadügyi vezetés
– szerinte – túlzó anyagi követelései, valamint feltételezett további
hódító törekvései, amelyeknek mindenképpen gátat szeretett volna
szabni. De a kettő közül vajon melyik volt a nyomósabb indok?
Széll Kálmán a századfordulón, miniszterelnöki éveiben
másként emlékezett vissza a történtekre, mint ahogy azok Széll
1878. nyári–őszi leveleiből, illetve a közös és magyar miniszterta
nácsi jegyzőkönyvekből kirajzolódni látszanak. Halász Imrének90
a Nyugat 1915/17-es számában írt cikkéből, Szilágyi Dezső beszé
deinek 1906-ban megjelent első kötetéből,91 Klein Ödön 1922-ben
megjelent munkájából92 és Wertheimer Ede Andrássy-monográfiá
jából93 is – minimális eltérésekkel – ugyanaz az eseménysor elevene
dik fel. Eszerint Széll Kálmán az okkupációt nem ellenezte, a költ
ségek miatt sem háborgott, viszont amikor tudomására jutott, hogy
a telhetetlen katonai vezetők egészen Szalonikiig akarják folytatni
a hódítást, tiltakozásul lemondott, és ezzel megmentette a Monarchiát
a biztos összeomlástól. Az információk forrásaként a szerzők/szer
kesztők minden esetben magát Széll Kálmánt jelölték meg.94 Ter
mészetesen a kortársak között is voltak olyanok, akik óvatosabban
fogalmaztak, mint például 1915 novemberében Lukács László, aki
inkább az okkupáció magas költségeire helyezte a hangsúlyt.95
Elsődleges források sajnos csak nagyon korlátozottan állnak
rendelkezésünkre a lemondás valós történetének feltárásához,96 vi
szont ezekből is egyértelműen kiderül, hogy a Széll által a század
forduló éveiben elmondottak több ponton sem állják meg a helyüket.
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A pénzügyminiszter lemondásáról Tisza Kálmán az 1878.
szeptember 29-i minisztertanácson értesítette a magyar kormány
többi tagját.97 A miniszterelnök tájékoztatása szerint Széll már szep
tember 7-én levelet küldött neki Ostendébe (Tisza ott töltötte nyá
ri szabadságát családjával), amelyben jelezte azt a szándékát, hogy
„miután ő a Bosznia occupatiojából felmerülő költségek miatt az
államháztartás költségeinek fedezését maga részéről lehetetlennek
tartja, beadja lemondását”.98 Ezt a levelet Tisza csak hazaérkezése
után kapta meg. Bécsben azonban szeptember 15-én személyesen is
találkoztak, ahol a pénzügyminiszter szóban tájékoztatta szándéká
ról. Tisza természetesen próbálta maradásra bírni Széllt. Felhívta rá
a figyelmét, hogy lemondásával az egész kormányt magával rántja.
Azt javasolta, beszéljenek Ferenc Józseffel a költségek csökkentése ér
dekében, illetve a 60 millió feletti összeget közös kölcsön felvételével
próbálják meg fedezni. Mindez mutatja, hogy a kialakult helyzetet
illetően Széll és Tisza nézetei inkább gyakorlati, mintsem elvi szinten
ütköztek. Széllt azonban nem lehetett szándékától eltéríteni, ezért
Tisza a teljes kormány lemondását javasolta a minisztertanácsnak,
amivel a többiek egyetértettek.99
S. Halász Teréz hosszasan idézi Széll szeptember 20-i, Tiszá
hoz írott levelét, amelyben hivatalosan is megerősíti szándékát.
„A szerencsétlen boszniai okkupáció, mely ellen mindig oly erősen
kikeltem, tönkreteszi az országot. […] kijelentettem számtalanszor,
hogy 30 millión túl én előteremteni nem vagyok képes pénzt. […]
Én nem bírom és mert nem bírom a magam módja szerint, nem
akarom előteremteni a további szükségletet, sőt a novemberit sem,
mert én csak desperátus pénzügyi rendszabályok lehetőségét látom
már, ezekhez pedig én nem nyúlok. Augusztus 19-én el nem mehet
tem, mert a ház égett. Most van a perc. És én végleg határoztam.”100
Tisza minisztertanácsi beszámolójából és Széll leveléből tehát ki
tűnik, hogy későbbi állításával szemben a pénzügyminiszter korábban
is kikelt a megszálláshoz szükséges összegek miatt. Nem a hadművele
tek végének közeledtével, hanem már augusztus 19-én megfordult fe
jében a lemondás, és szeptember 7-ére végleg el is határozta magát.
Egy másik, Szélltől Ghyczy Kálmánhoz küldött, 1878. október
27-i (tehát egy hónappal a lemondás után kelt) levél is a fenti következ
tetéseket erősíti meg, bár ebben a levélben már felfedezhetünk Széll ré
széről némi mentegetőzést, miszerint szántszándékkal félrevezették őt.101
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A közös minisztertanácsi jegyzőkönyvekből inkább az derül ki,
hogy mind Andrássy, mind a katonai vezetők valóban abban a meg
győződésben voltak, hogy 79 000 katonával el lehet foglalni Bosz
nia-Hercegovinát.102 Augusztus elején azonban a kezdeti kudarcok
hatására már rádöbbentek, hogy az akcióhoz nem a kellő nagyságú
haderővel kezdtek hozzá. Augusztus 13-án újabb kettő, augusztus
19-én pedig még további négy hadosztály bevetését határozták el.
Ezekkel az intézkedésekkel a Bosznia-Hercegovina megszállására
mozgósított sereg létszáma meghaladta a 270 000 főt.103 Mindezt
már nem lehetett a 60 milliós hitelből finanszírozni. Bylandt-Rheidt
közös hadügyminiszter erről tájékoztatta is augusztus 19-én az egy
begyűlteket.104 Számításai szerint összesen 81–82 millió forintra
lett volna szükség. Az osztrák miniszterek, bár nem örültek a fejle
ményeknek, támogatták ebben, mert meg akarták előzni a hadse
reg fiaskóját. Andrássy és a magyar kormány tagjai azonban nem
értettek egyet a fokozott erőfeszítés szükségességével, és az összeg
is aggasztotta őket – különösen Széllt, aki azt kérte, maradjanak
a már eddig is mozgósított csapatoknál. Ferenc József azonban ha
tározottan állást foglalt a hadsereg igényeinek kielégítése mellett, és
a kormányokra rótta a kívánt összegek előteremtését.105
A fejlemények nagyon nyugtalanították Széllt, Wenckheim Béla
király személye körüli miniszter szeptember 2-án Széllnek küldött
levele legalábbis erre enged következtetni: „Tudom jól, mennyi gon
dot és álmatlan éjszakát okoz neked a 7 millió többletnek előterem
tése – sed quid deinde [Mi jöhet még]?”106 A kívánt összeget Széll végül
a közös kormány rendelkezésére bocsátotta, viszont – mint Tisza
beszámolt róla – szeptember 7-ére már elhatározta, hogy lemond.
A szeptember 17-i bécsi közös miniszteri konferencián – ame
lyen a megszálló sereg kiadásainak fedezését tárgyalták november–
decemberre, valamint 1879 első félévére vonatkozóan – hasonló
jelenet játszódott le.107 Bylandt-Rheidt előterjesztette a hadsereg
igényeit: november–decemberre további 30 millió forintra tartott
igényt. Az újabb költségekhez már az osztrák miniszterek sem tudtak
hozzájárulni. Széll Kálmán közölte: teljesen mindegy, hogy a végső
summa pár millióval több vagy kevesebb lesz-e, mert a magyar kor
mány amúgy sincs abban a helyzetben, hogy a továbbiakban ilyen
horderejű összegeket előteremtsen. Ő mindig is figyelmeztetett arra,
hogy a Monarchia nem vállalhat magára tartós megerőltetéssel járó
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akciót, a jelenlegi helyzetet pedig kilátástalannak érzi. Széll a vita
során később is kijelentette, hogy a magyar államháztartás kime
rült.108 Hiábavaló volt azonban minden érvelés, az uralkodó hatá
rozott állásfoglalása már az elején eldöntötte a vitát. Mint mondta,
„az összeg nagyságáról lehet ugyan vitatkozni, de arról, hogy azt elő
kell-e teremteni, nem”.109 A feszültség az egyébként igen „tapinta
tosan” megszerkesztett jegyzőkönyvből is kiolvasható, ugyanis Széll
tovább ellenkezett az uralkodó határozott álláspontjával. Végül Fe
renc József kijelentette, hogy a pénzügyminiszter felelőssége annak
a kitalálása, hogy a magyar kormány milyen módon tudja a pénz
előteremteni, de azt a közös hadügyminiszter rendelkezésére kell
bocsátani. Az uralkodónak abban természetesen igaza volt, hogy
végzetes következményekkel járna, ha a Monarchia nem tudná kellő
határozottsággal végrehajtani a Berlinben vállalt feladatot.110
Ami a katonai vezetők túlzott expanziós törekvéseit illeti, való
ban mutatkozott szándék Bosznia-Hercegovinán és a novibazári
szandzsákon túli balkáni területek megszerzésére. A keleti válság
során különösen Albrecht főherceg (a hadsereg főfelügyelője) és Fried
rich von Beck (Ferenc József katonai kabinetirodájának vezetője)
jártak élen e tekintetben.111 Az ilyen ambíciókat azonban a közös
minisztertanácsokon a diplomáciai szempontok és a pénzügyi felté
telek hiányának hangoztatásával mindig sikerült kordában tartani.
A kínkeserves boszniai pacifikálás tapasztalatai 1878. augusztus végére
a korábban még nagy terveket szövő katonákat is kijózanították,
nemcsak a nagyszabású déli hadjáratról, hanem a novibazári szan
dzsák Boszniához hasonló módon történő megszállásáról is letettek.
Szeptember 7-én egy, az uralkodó, Andrássy és a katonai vezetők
részvételével tartott titkos megbeszélésen a szandzsákkal kapcso
latban úgy határoztak, hogy a Monarchia Berlinben kapott jogait
ugyan fenn kell tartani, de az akciót egyelőre elhalasztják.112
Bár a Monarchia csapatai augusztus 19-én elfoglalták Szarajevót,
ezzel még korántsem uralták Boszniát, az ellenállók továbbra is jelen
tős erőt képviseltek, szeptember elején mintegy 65 000 főre tehető
a számuk.113 Legyőzésüket a különösen kedvezőtlen terepviszonyok és az
utánpótlás akadozása is nehezítette, a Monarchia részéről tehát indokolt
volt a harcoló alakulatok számának jelentős növelése. A megerősített se
reggel október végére sikerült az utolsó ellenállási gócokat is felszámolni,
novembertől pedig megkezdődött a csapatok számának csökkentése.114
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Izgalmas és egyértelműen nem megválaszolható kérdés, hogy
a további balkáni hódításokról Széll által 20-30 évvel később elő
adottakban vajon mennyire hihetett ő maga. Nem Széll Kálmán volt
ugyanis az egyetlen, aki 1878 őszén aggódott a katonai párt feltétele
zett tervei és lobbiereje miatt.115 A magyar kormány pénzügyminisz
tere azonban a jól informált emberek közé tartozott, maga is jelen
volt több fontos megbeszélésen, ahol a berlini megállapodások pon
tos betartásának szükségességéről született megállapodás. Érdekes,
hogy Széllben éppen azokban a hetekben (augusztus végén, szep
tember elején) érlelődött meg a lemondás szándéka, amikor a had
sereg vezetői sorra letettek kockázatos terveikről. Úgy tűnik, hogy
a pénzügyminiszter a kétségtelenül kritikus helyzetet még a valósá
gosnál is borúsabban látta. Érthető módon emberileg is megviselhet
te az, ahogy látta veszélybe kerülni az államháztartás konszolidáció
jáért folytatott háromévnyi kemény munkájának eredményeit.
Első pillantásra úgy tűnt, hogy Széll távozása további nehéz
ségeket zúdít Tisza és a kormány nyakába, valójában azonban ép
pen az ellenkezője történt. A pénzügyminiszter kiválása alapos in
dokot nyújtott az egész kabinet leköszönésére, amit a király el is
fogadott. Az októberben megnyíló országgyűlésre az ellenzék
a nyári „alkotmánytiprások” miatt össztűzzel készült, hivatalban
lévő kormány hiányában azonban nem volt kire lőni. Széll az októ
berben megnyíló országgyűlésen nem jelent meg, csak több mint
egy év elteltével, az 1880-as költségvetés vitájában szólalt fel újra,
és közben az üléseken sem vett részt.
A viharfelhők elvonulása után, december 5-én Ferenc József
ismét a Tisza-kormányt nevezte ki.116 Széll helyét a pénzügyminisz
térium élén Szapáry Gyula gróf vette át. Bosznia és Hercegovina
megszállása a Monarchia mindkét országában belpolitikai válságot
eredményezett, és a vártnál sokkal nagyobb katonai és anyagi erő
feszítést igényelt. Végül azonban sem Ausztria, sem Magyarország
nem rokkant bele, a sikeres akcióval viszont a Monarchia bizonyítot
ta életképességét, és megőrizte nagyhatalmi státuszát.

112

Schwarczwölder Ádám 2015.
Katus László 2007: 81.
3
Uo. 82. A kölcsön első felét már 1878-ban vissza kellett fizetni.
4
Csengery Antal 1928: 332–333; Katus László 2012: 358.
5
Katus László 2012: 360.
6
Deák Ágnes 2004: 312.
7
A „fúziós frazeológia” szerint a két párt egyesülésére eleve azért volt szükség, hogy így
az eddig megosztott erőknek eztán összefogva sikerül kilábalniuk a pénzügyi válságból
(Szász Zoltán 1979: 1170). Valójában a fúzió nélkül mind a Deák-pártra, mind a Balkö
zép Pártra elgyengülés és bomlás várt volna.
8
Halász Imre 1915: 946.
9
Az eseményeket részletesen elemzi: Szigeti István 2012: 282–284; 290–293.
10
Uo. 295; 302–305. Halász Imre 1915: 947–948; Matlekovits Sándor 1894: II. kötet, 3–6.
11
Csengery Antal 1928: 333; Deák Ágnes 2004: 320. 1874-ben főleg azért futottak zá
tonyra a koalíciós egyezkedések, mert Tisza fenn kívánta tartani szabadságát a kiegyezé
si törvény megváltoztatására.
12
Bár a beszélgetés tartalmát nem ismerjük, a különböző beszámolók alapján erre lehet
következtetni (vö. M. Kondor Viktória 1959: 137). Oláh Gyula szerint Tisza kihallgatá
sára február 16-án került sor (Oláh Gyula 1908: 302).
13
Deák Ágnes 2004: 318–319.
14
Csengery Antal 1928: 335.
15
Oláh Gyula 1908: 308–307.
16
Móricz Pál 1892: 152–153.
17
Csengery Antal 1928: 335.
18
Például az ún. fényűzési (vadászatra, cselédtartásra, tekére, játékhelyiségekre, kocsitar
tásra kivetett) adókat.
19
Csengery Antal 1928: 339.
20
Az értekezletről: Oláh Gyula 1908: 307–308; Csengery Antal 1928: 336–339.
21
M. Kondor Viktória 1959: 139–140.
22
Csengery Antal 1928: 340–341.
23
A február 25-i értekezletről: Oláh Gyula 1908: 309–310; Csengery Antal 1928:
339–344.
24
Beksics Gusztáv 1907: 15.
25
Vö. M. Kondor Viktória 1959: 135–136; Oláh Gyula 1908: 295–296.
26
Cieger András 2008: 405–406; M. Kondor Viktória 1959: 140. Sennyey és hívei nem
léptek be a Szabadelvű Pártba, mert nem értettek egyet annak programjával. 1875.
március 2-án – tehát egy nappal a fúzió után – külön pártot alakítottak Jobboldali Ellen
zék néven (Németh Nikoletta 2008: 26–27).
27
Oláh Gyula 1908: 303–305.
28
Rákosi Jenő február 21-i levelét Dóczy Lajoshoz idézi: Cieger András 2008: 404–405.
29
Oláh Gyula 1908: 305.
30
Cieger András 2008: 406. A „vacsorapárt” rövid időn belül felbomlott, amiről részle
tesen lásd: uo. 407–409.
31
Az a szakirodalomban is gyakran olvasható megállapítás, miszerint a Tisza-kormány
„felmondta” a gazdasági kiegyezést, nem állja meg a helyét. Felmondani ugyanis kilenc év
1

2

113

után lehetett volna a szerződést, öt év elteltével módosító tárgyalásokat lehetett kezdemé
nyezni, amit a másik fél nem utasíthatott el. Vö. 1867. évi XVI. tc. XXII. cikkely.
32
A fogyasztási adót a gyárak fizették annak az országnak, ahol a telephelyük volt.
A Magyarországon eladott sör és cukor nagy részét osztrák gyárak termelték, amelyek
Ausztriának fizették az adót. A magyar államot így ért veszteséget 6–13 millió forintra
becsülték (Katus László 2012: 362). A jegybankot illetően a magyar kormány is többféle
elképzelést „lebegtetetett” (vö. Kövér György 1993a: 221–223).
33
Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 45–49. „Magától Széll Kálmántól hallottam,
hogy a kiegyezési alkudozások elején azt mondta Tiszának: Adok egy esztendei időt
a bankügyben, addig nem nyilatkozom az önálló bank ellen. Csináljátok meg, ha tudjá
tok” (Halász Imre 1915: 950).
34
A kiegyezési tárgyalásokról, az eredményekről és a belpolitikai következményekről
részletes leírást ad: Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 154–164; Szász Zoltán 1979: 1173–
1180; Szilágyi Dezső 1906: 7–137.
35
A jegybankkal kapcsolatos koncepciókról, tárgyalásokról és vitákról lásd: Kövér
György 1993a: 221–259.
36
Szász Zoltán 1979: 1177–1178; Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 161–162; Kövér
György 1993a: 230.
37
Vö. Szilágyi Dezső 1906: 18–19.
38
KN 1875–1878. XIV. kötet, 389. Vö. Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 163.
39
Szilágyi Dezső 1906: 26.
40
Katus László 2007: 82; Szász Zoltán 1979: 1171.
41
Idézi: Matlekovits Sándor 1894 II: 4.
42
A társaság a Nagyvárad–Kolozsvár, illetve a Kolozsvár–Marosvásárhely, a Kolozsvár–
Tövis–Segesvár–Brassó és a Tövis–Gyulafehérvár közötti vonalakat építette ki.
43
A Magyar Keleti Vasút építését és csődbe jutását részletesen bemutatja: Kövér György
2002: 274–282.
44
MNL. OL. K27. Az 1875. november 21-i minisztertanács jegyzőkönyve, 3. na
pirendi pont.
45
Uo. Az 1876. január 13-i minisztertanács jegyzőkönyve, 2. napirendi pont.
46
Kövér György 2002: 281–283.
47
Matlekovits Sándor 1894: II. kötet, 4. A törvény a jövedelmi pótadó adókulcsának
mértékét 1876-ra 3,5%-ban határozta meg, a későbbiekre nézve pedig úgy rendelkezett,
hogy azt évről évre a költségvetési törvényben fogják megszabni (1875. évi XLVII. tör
vénycikk, 10. §).
48
1875. évi XXIX. törvénycikk.
49
1875. évi XXVI. törvénycikk a cselédtartásért, tekeasztalokért, játékhelyiségért, kocsiés lótartásért fizetendő adóról.
50
1875. évi XX.; XXI.; XXII.; XXIV.; XVII. törvénycikkek.
51
1875. évi VII. törvénycikk a földadó szabályozásáról.
52
Az adott évi közös költségekből először levonták a vámbevételeket, az így fennmaradó
összeget pedig a kvóta arányában osztották szét az osztrák és a magyar kormány között.
53
1867. évi XVI. törvénycikk, XI. cikkely.
54
1878. évi XXIII. és XXIV. törvénycikkek.
55
1875. évi XXVIII. törvénycikk.
56
Matlekovits Sándor 1894: II. kötet, 5.
57
Hoitsy Pál 1927: 96.

114

Szász Zoltán 1979: 1172.
Matlekovits Sándor 1894: II. kötet, 7.
60
MNL. OL. K27. Az 1875. december 6-i minisztertanács jegyzőkönyve, 1. napi
rendi pont.
61
1875. évi XLIX. törvénycikk.
62
Katus László 2007: 83. Az államadósság konverziójáról részletesen lásd Kövér György
tanulmányát.
63
Móricz Pál 1892: 58.
64
Az államháztartás éves adataira lásd: Matlekovits Sándor 1894: I. kötet, 477 (1874);
642 (1875). II. kötet, 71 (1876); 105–106 (1877); 177–178 (1878).
65
Lásd: MNL. OL. K27. Az 1878. szeptember 29-i minisztertanács jegyzőkönyve,
5. napirendi pont. Továbbá: KN 1878–1881: I. kötet, 57–58.
66
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 159; Szilágyi Dezső 1906: 11–12; Németh Nikoletta
2008: 32.
67
Szilágyi Dezső 1906: 32; Apponyi Albert 1926: 88–89.
68
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 163; Szilágyi Dezső 1906: 197–198. Vö. Németh Niko
letta 2008: 42.
69
Vö. Palotás Emil 1982: 9.
70
Az orosz–török háborúval és az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikai törekvései
vel kapcsolatban lásd: Palotás Emil 1981: 187–205; Diószegi István 1979: 1181–1193.
A 67-es alapon álló Jobboldali Ellenzék szempontjából elemzi az eseményeket: Apponyi
Albert 1926: 92–103.
71
Palotás Emil 1982: 9.
72
M. Kondor Viktória 1959: 134.
73
Lásd Tisza Andrássyhoz írt, 1878. május 22-i levelét. Idézi: Kozári Monika 2003:
309–310. Továbbá Szigeti István 2012: 312.
74
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 175.
75
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 176; Szász Zoltán 1979: 1195. A Monarchia hadvezeté
sének Bosznia-Hercegovinára vonatkozó terveiről lásd: Bencze László 1987: 11–53;
Palotás Emil 1981: 187–205.
76
MNL. OL. X, 1026-os tekercs. Az 1878. február 7-i és február 24-i közös miniszterta
nácsok jegyzőkönyvei.
77
Bencze László 1987: 45.
78
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 176–177; Apponyi Albert 1926: 100–101. Apponyi 60
helyett tévesen 80 milliós hitelre emlékszik. Mint írja, „érezte mindenki, hogy azt [a hi
telt] megtagadni, és ezzel képviselőnk helyzetét az európai kongresszuson gyengíteni,
egyszerűen lehetetlenség”. Az osztrák delegáció kevésbé mutatkozott készségesnek,
március 20-án csak 39 : 20 arányban szavazták meg a kölcsönt (Bencze László 1987: 46).
79
1878. évi IX. törvénycikk.
80
Bencze László 1987: 52.
81
Szász Zoltán 1979: 1195–1196; Kozári Monika 2003: 313.
82
Wertheimer Ede 1913: 205.
83
Kozári Monika 2003: 313–314.
84
A választási eredményekről lásd: Boros Zsuzsa – Szabó Dániel 2008: 156.
85
Kozári Monika 2003: 314.
86
Széll Kálmán 1943-as életrajzában a szerző tévesen állítja, hogy ezen a választáson
Széll alulmaradt a függetlenségi jelölttel szemben, és Pozsony 2. számú választókerületé
58

59

115

ben jutott mandátumhoz (Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 58). Az eset a követ
kező, 1881-es választások alkalmával történt meg, akkor Helfy Ignác csakugyan legyőz
te Széllt Szentgotthárdon. Lásd: Sturm Albert 1897: 253.
87
MNL. OL. K27. Az 1878. augusztus 26-i és a szeptember 27-i (7. napirendi pont)
minisztertanács jegyzőkönyvei.
88
MNL. OL. K27. Az 1878. augusztus 9-i minisztertanács jegyzőkönyve, 1. napirendi
pont; MNL. OL. X, 1027-es tekercs, az 1878. augusztus 10-i közös minisztertanács
jegyzőkönyve.
89
MNL. OL. K27. Az 1878. augusztus 21-i minisztertanács jegyzőkönyve.
90
Halász Imre 1915: 953–955. Halász Imre (1841–1918) a korszak neves újságírója,
fiatal koruktól kezdve jó viszonyt ápolt Széll Kálmánnal.
91
Szilágyi Dezső 1906: 239–241.
92
Klein Ödön 1922: 77. Klein Ödön (1853–1924) újságíró, 1882-től a miniszterelnök
ségi sajtóiroda munkatársa, majd több ízben vezetője volt.
93
Wertheimer Ede 1913: 211–214.
94
Minderről részletesen lásd: Schwarczwölder Ádám 2015: 65–69.
95
Lukács László: Széll Kálmán. In: Pester Lloyd, 1915. november 14., reggeli kiadás, 17.
96
Széll Kálmán személyes irathagyatéka 1945-ben megsemmisült, az 1943-as életrajz
ban csak néhány idézett levéltöredék szerepel. Ezek mellett a magyar és a közös minisz
tertanácsok jegyzőkönyvei segíthetik az események felvázolását.
97
MNL. OL. K27. Az 1878. szeptember 29-i minisztertanács jegyzőkönyve, 5. napiren
di pont.
98
Uo. 5.
99
Uo. 6–10.
100
Idézi: Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 61–62.
101
A most először publikált levelet teljes terjedelmében lásd Kövér György tanulmányá
nak függelékében.
102
Bencze László 1987: 29.
103
Uo. 155.
104
MNL. OL. X, 1027-es tekercs. Az 1878. augusztus 19-i közös minisztertanács jegy
zőkönyve.
105
Uo.
106
Idézi: Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 58. A kvóta értelmében a 22 milliós
többlet Magyarországra eső része 6 908 000 forintot tett ki.
107
MNL. OL. X, 1028-as tekercs. Az 1878. szeptember 17-i közös minisztertanács jegy
zőkönyve.
108
Uo.
109
Uo. 455.
110
Uo. 457.
111
Palotás Emil 1981: 190–191.
112
Vö. Palotás Emil 1981: 200; Palotás Emil 1982: 60–61.
113
Bencze László 1987: 157–159.
114
Uo. 220. A Monarchia teljes embervesztesége a hadjáratban kb. 3300 halott és 6700
sebesült volt.
115
Vö. Palotás Emil 1982: 60–62.
116
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 180.

116

KÖVÉR GYÖRGY
ÁLLAMHÁZTARTÁSI VÁLSÁGTÓL AZ ARANYJÁRADÉKIG:
SZÉLL KÁLMÁN PÉNZÜGYMINISZTERSÉGE

A dualista korszak politikai boszorkánykonyháját belülről ismerő új
ságíró, Halász Imre szerint „Széll Kálmán mindig pénzügyminisz
teri működését tekintette politikai pályája legértékesebb részének”.1
S valóban, bizton állítható, hogy Széll Kálmán 1875 tavaszán felké
szülten vette át a pénzügyminiszteri tárcát. A legapróbb részletekbe
menően ismerhette a magyar államháztartás válságának minden tit
kát. Mint a képviselőház pénzügyi bizottságának előadója, éveken
keresztül feladatai közé tartozott vizsgálni a benyújtott költségvetést,
s jogában állt azon módosításokat is javasolni.
Amikor 28 évesen, az 1871-es büdzsé tárgyalásakor felszólalt
ebben a tisztségében, megfogalmazta az alapvető dilemmát: „va
jon csakugyan mindaz, mi a költségvetésbe fölvétetett, szükséges-e?
és vajon minden a mi szükséges, csakugyan fölvétetett-e a költség
vetésbe?”.2 Már akkor szembesült azzal, hogy az előző évinél jó
val nagyobb összeg szerepelt „szükséges és hasznos állandó érté
keket képező beruházásokra”.3 Alig két évvel később, az 1873-as
költségvetéssel kapcsolatos bizottsági jelentés már szinte történeti
tanulmányként foglalta össze a magyar pénzügypolitika múltját,
s próbált választ keresni arra, hogyan is jutott a magyar államház
tartás odáig, ahol tart. Miután 1872-ben a kormány által felvett
adósságállomány 6 millióval több lett, mint amennyire Kerkapoly
Károly pénzügyminiszternek felhatalmazása volt, a bizottság meg
állapította, hogy ennek oka az előző évek (1870, 1871) pénztári
eredményeiben rejlik. Ezért is szánta rá magát a bizottság – szinte
vizsgálóbírói precizitással – a történet feltárására. „Hogy erre vo
natkozólag a bizottság, a tényállást teljes világossággal felderítse,
kénytelen vissza menni azon évek előirányzatára és pénztári ered
ményeire. Ezen visszatekintés az azokból merített adatok elősorolá
sa egyébiránt az egész pénzügyi helyzet áttekintése miatt is nagyon
szükséges.”4 A jelentés végső soron „az államháztartás pénzügyi
bajainak okait” két forrásra vezette vissza. A beruházások „roha
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mos haladása” mellett kárhoztatták,
hogy „kiadásainkat évről-évre azon
mértékben, sőt az előirányzatokban
azonfelül engedtük emelkedni, a mily
arányban a jövedelmek emelked
tek”.5 A szöveg mögül a historizmus
érvrendszerébe öltöztetve bontakozik
ki a kiegyezés vezérkarának gene
rációs élménye: „Teljes joggal veszi
e nemzedék igénybe az ország hitelét
azon kiadások fedezésére, a melyek
mint »gyümölcsöző beruházások«
kamatostul pótolják a jövedelmek
szaporítása által az érettük elvállalt
áldozatokat, és ez által ellensúlyozzák
a terheket, melyeket okoztak.” Az el
adósodásból fakadó terhek következő
21. kép
generációkra hárításának indoklása
A nagy feladatok előtt álló pénzügyminiszter,
mellett felbukkan ugyanekkor a defi
a fiatal Széll Kálmán
cites gazdálkodás korlátaira történő
utalás is: „nem szabad kölcsönből fedezni azon kiadásokat, melyek
az állam folyó szükségletét képezik, és az államszervezet functióinak
minden irányban rendben tartására szükségesek”.6 Ennek a szigo
rú elvnek a kimondásából adódott a nem kevésbé szigorú határoza
ti javaslat: „utasítsa a ház a pénzügyminisztert arra, hogy addig is,
míg az adótörvények reformja által az összes adózási rendszer gyö
keresen és végleg szabályoztatni fog, terjesszen mielőbb részletes és
kimerítő javaslatokat a ház elé, az állam rendes jövedelmeinek oly
mértékben fokozása iránt, hogy addig is, míg az adó megállapítása
megtörténhetik, az 1873. évi költségvetési előirányzatban a rendes
hiány elenyésszék, és az összes rendes kiadások a folyó jövedelmek
ből fedeztessenek”.7
Tudvalevő, hogy az így meghirdetett programjavaslatokat
orkánként mosta el az 1873-as krach, mégis e dokumentum pon
tosan kifejezte, hogy a válság előtt milyen elvek és előfeltételek
keretei között gondolkodott a magyar államháztartás jövőjéről
a Deák-párti parlamenti elit, s ennek sorában maga az akkor har
mincéves, ifjú Széll Kálmán.
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22. kép
A Bolond Miska karikatúrája a kölcsönkérés fokozódó nehézségeiről (1873)
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1873-at a „három k” éveként emlegették hajdanán (kiállítás, ko
lera, krach). Eleinte még a bécsi világkiállítás május eleji megnyitásá
tól várta mindenki, hogy a gazdaság fölött gyülekező felhők békésen
elvonulnak. Aztán május 9-én beütött a bécsi tőzsdekrach, amely ter
mészetesen nem korlátozta pusztítását Ausztriára, hiába reményked
tek ebben egy ideig a pesti „City” egyes vezéralakjai. A tőzsdekrízisből
súlyos kereskedelmi és hitelválság kerekedett. S közben egy nemzet
közi járvány hazai leágazásaként könyörtelenül szedte áldozatait a ná
lunk utolsó nagy kolerajárvány. Az úgynevezett régi típusú válság és
a modern pénzügyi krízis jelenségei szorosan összefüggtek. Kerkapoly
Károly pénzügyminiszter 1873-ban, Szent István ünnepén tárta fel
a kétségbeejtő helyzetet és a válságkezelés csapdáját a miniszterta
nács előtt: „A kolera által amúgy is zaklatott népet az egzekúció zak
latná, anélkül, hogy a célba vett adóbehajtás eléretnék, amennyiben
még attól is tarthatni, hogy a lefoglalt tárgyak a mai pénzviszonyok
között s amellett, hogy vásárok majd sehol sem tarthatók, nem értéke
síthetők; továbbá ugyanazon tárgyak összehalmozásával és értékesí
tés végett való elszállításával, az eddig járványmentes helyekbe éppen
a kormány által ültethetnék át.” Hírlett, hogy már az állami tiszt
viselők fizetésére sincs fedezet. Ilyen helyzetben a pénzügyminiszter
előbb rövid lejáratú váltókölcsönökért házalt a Magyar Általános
Hitelbanknál, annak bécsi társintézeténél, a Creditanstaltnál, majd
eljutott a Rothschild–Disconto-Gesellschaft nemzetközi konzorcium
hoz, mivel más nem tudott hitelt nyújtani számára. Így került sor
a középlejáratú (5 éves futamidejű) 153 millió forintos 6%-os kincstári
utalványok első felének kibocsátására, amelynek fedezeteként a ma
gyar államjavak egy részét is le kellett kötni biztosítékul.8
Nemhogy a rendes kiadások rendes jövedelmekből fedezése
nem következett be, az adóreform is a még távolabbi jövő felé tolódott.
Mindezt csak tovább súlyosbította a minden korábbinál nagyobb és
súlyosabb feltételekkel járó kölcsönkötvény-kibocsátás. A pénzügyi bi
zottságnak és annak előadójaként Széll Kálmánnak a kölcsönre vonat
kozó törvény vitájában az egész folyamatról véleményt kellett alkotnia.
„A kedvezőtlen körülmények egész sora következett be, melyeknek
mindegyike a legnyomasztóbb hatást gyakorolta összes anyagi vi
szonyainkra és következtetéseiben a legérzékenyebben sújtotta
az állampénztárt. A rosz [sic!] termés, a hitel- és pénzviszonyok
megrendülése, egyéb csapások, melyek az országot érték, az ál
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lampénztárra a legkedvezőtlenebb befolyást gyakorolták.”9 A ren
des és rendkívüli jövedelmek egyaránt csökkentek. Saját, egy évvel
korábbi jelentésüket az aktuális helyzethez igazítva (át)értelmezték.
S bár kerülték a drámai fogalmazást, a 153 milliós kölcsön felvé
telét elkerülhetetlennek nyilvánították. Széll a jelentéshez fűzött
szóbeli előterjesztésben is csak jövő időben és feltételes módban
beszélt krízisről: „hogy a jövő számára dolgozhassunk: a jelent kell
először megmenteni; meg kell menteni a jelent a bekövetkezhető
válságtól, s ez a föladata a mai napnak, ez a célja a jelen törvény
javaslatnak. […] Mert nem egyébről van szó, mint az ország fize
tőképességének, hitelének megmentéséről, s ezen szempontból én
a tisztelt háznak ezen törvényjavaslat elfogadását ajánlom.”10
A közvetlen fizetésképtelenség veszélyének elhárításán túl
a jelentésben megfogalmazódott az igény a helyzet mélyebb elem
zésére. A válság léte ugyan kimondva nem volt, ám mégis válság
intézkedések sorát javasolták (beleértve a költségvetés felülvizsgálatát):
„a bizottság, a helyzet kényszerűségénél fogva elkerülhetetlenül szük
ségesnek tartja tüzetes vizsgálat tárgyává tenni azt, nem lehetne-e
az 1874-ik évre megállapított, de költségvetési törvénybe még nem
foglalt kiadásokat bizonyos arányokban leszállítani. […] Állami
háztartásunk végleges rendezésére azonban ez még korántsem elég.
A jelen súlyos helyzetből tartósan és biztosan csak akkor bontakoz
hatik ki az ország, ha a legkomolyabban és mindenek felett első sor
ban államháztartásunk bajainak felismerésére, és e bajok gyökeres
orvoslására fordítja figyelmét. Ezen törekvéseknek végcélja legyen az
ország közadministratiójának és az egész államháztartás rendszeres
és gyökeres átvizsgálása, s adórendszerünk teljes reformja által az
ország pénzügyeinek végleges rendezését eszközölni”.11

A 9-ES BIZOTTSÁG JEGYZŐJE

A válságos helyzet mélyebb elemzésére, az elkövetkező évek stra
tégiájának megvitatására állt fel 1873 végén az úgynevezett 21-es
bizottság, majd annak tagjaiból választották a speciális kérdésekkel
foglalkozó, ún. 9-es albizottságot. Miniszterek, exminiszterek és
a parlamenti pártok képviselői társaságában Széll Kálmán mindket
tőben részt vett. A tágabb bizottság 1873. december 22-én alakult
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meg, és 1874. március 27-ig ülésezett. A szűkebb 9-es albizottság
1874. január 24-től március 27-ig tanácskozott.12 A 21-es bizottság
nagy összefüggésekben és távlatokban gondolkodott, amennyiben
a vitákban összekapcsolódott az államigazgatási és az államháztartá
si reform problémája.13
A 9-es albizottságot a 21-es bizottság azért küldte ki saját kebe
léből, hogy két kérdést vizsgáljon meg:
1. „Minő megtakarítások lennének szükségesek és lehetségesek
az államháztartás kiadási részében, és mily intézkedések volná
nak szükségesek ezen megtakarítások keresztülvitelére?”
Majd később arra utasították a „kilenceseket”, hogy előbb a testület
2. „terjessze ki tárgyalásait az államháztartás födözeti részére,
kijelölvén azon rendszabályokat, melyek létesítendők és elkészí
tendők a célból, hogy az államháztartásban az egyensúly hely
reállíttassék”.14
Hogy igen alaposan megvitatták a témákat, az iránt nem lehet
kétség. Széll saját bevallása szerint 65 alkalommal üléseztek. Ki
indulópontként a kormánytól megkérték a minisztériumok három
évre, 1875–1876–1877-re szóló költségvetési előirányzatait. Ezzel
szemben, ennek revíziójaként tették meg saját javaslataikat. Igye
keztek lefaragni a kiadásokat, takarékoskodtak, de nem minden
áron. A rendes és rendkívüli kiadásoknál évente 11-12 millió forin
tot láttak megtakaríthatónak. A bevételek fokozását (új jövedelmi
források nyitásával, illetve a megyékhez „decentralizált” feladatok
leosztása révén) fokozatosan növekvő mértékben 13, 15, majd 17
millióval tartották elképzelhetőnek. Mindennek következtében az
éves hiány – a bizottság szerint – 1875-ben még 19 millió forintra
várható, 1876-ban már csak 14 milliót, 1877-ben pedig 13 milliót
tehet ki.15 Azzal is számoltak, hogy a jövő „gyümölcsöző beru
házásait” akár kölcsönből is folytatni, befejezni kell, ha növelni
akarják a jövedelmeket.
Hogy egy tanulságos példát kiragadjunk: az 1875–76. évekre
várható deficit kapcsán az adóemelések kérdésében a 9-es bizott
ságban megoszlottak a vélemények. Olyan tekintélyek, mint Lónyay
Menyhért és Tisza Kálmán az adóemelés ellen érveltek, Kerka
poly Károly és Széll a jövedelemadó bevezetése mellett. Csengery
nem volt jelen, helyette Ghyczy Kálmán elnökölt. Döntetlenre állt
a vita, de a határozathozatal érdekében Ghyczy nem szavazott, így
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Tiszáék javaslata szerzett többséget. Széllék azonban fenntartot
ták maguknak a jogot, hogy tovább képviselhessék álláspontjukat
a 21-es bizottságban.16 Nem tárgyalhatjuk itt részletesen a bizottság
munkáját, de egy ilyen kulcsfontosságú kérdés révén érzékeltethet
tük a jelentőségét. Különösen azért, hogy belátható legyen: mekko
ra tapasztalatszerzési lehetőség volt ez egy pályakezdő fiatalember
számára. Nemcsak látókörét bővíthette, koncepcióját csiszolhatta,
hanem vita- és tárgyalási stílust is módja volt tanulni. Az ifjú Széll
a harcedzett exminiszterek között teljesen egyenrangú partnerként
vett részt az üléseken. S nemcsak azért, mert mindenki Deák Fe
renc gyámleányának, Vörösmarty Ilonának a férjeként tekintett rá.

A PÉNZÜGYMINISZTERI PROGRAM

Az 1875. évi költségvetésről szóló pénzügyi bizottsági jelentést nem
Széll Kálmán jegyezte előadóként, ugyanis a harmadik ülés után
belátta, hogy a fedezetre vonatkozó elképzeléseit nem tudja érvény
re juttatni, ezért lemondott tisztéről.17 Pedig akkor még maga sem
gondolta, hogy 32 évesen pénzügyminiszterként ezt a költségvetést
majd neki kell végrehajtania. Időközben létrejött a Deák-párt és
a Balközép fúziója. Tisza Kálmán belügyminiszterként, Széll pénz
ügyminiszterként a kormány tagja lett. A fúziós tárgyalásokon végig
a pénzügyi helyzet, az államháztartási deficit és a hiány fedezésének
a kérdése állt a középpontban.18
Az 1875. március 4-én hivatalba lépett Wenckheim Béla kor
mány tízpontos programjának szinte mindegyike az államháztar
tás rendbetételét célozta (ideértve olyan, csak közvetve és távolról
kapcsolódó témákat, mint a vámszerződés megújítása és az ún.
bankkérdés).19 A kormány bemutatkozásakor a pénzügyminiszter
csak rövid beszédet tartott. Szimbolikusnak is tekinthető, hogy
a képviselőház elnökévé érdemesült Ghyczy Kálmán volt pénzügy
miniszter előtt tett tanúbizonyságot érett politikusra valló tartásá
ról:20 „Azt hiszem, hogy a háztartási időszak jelen stadiumában egy
kész és a ház által általánosságban már el is fogadott költségvetéssel
szemben, a kormány-alakulás első stadiumában nem fogja köve
telni a ház a kormánytól, hogy a jövőre kiható részletes pénzügyi
programm-tervezettel [!] álljon elő a közelebbi időben. A kormány
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igenis kötelességének fogja tartani tüzetesen előadni annak idején
nézeteit azon pénzügyi politika egészére és részleteire vonatko
zólag, melynek alapján az államháztartás végleges rendezésének
nagy munkáját végrehajthatónak véli; kötelességének ismeri akkor
előadni tervezeteit a jövőre nézve; de úgy gondolom, ennek akkor
leend helye, midőn a kormány saját költségvetését terjesztendi elő
az 1876-ik évre…”21
Most letett arról, hogy az általa helyeselt új adót már 1875-ben
„a letárgyalt törvényjavaslatok mértékén túl” érvényesítsék.22 Annál
is inkább, hiszen a folyó évi költségvetés „a létező rendszernek és
a tényleg működő organizmusnak alapjára van fektetve”. Ezért kérte
annak részletes tárgyalását. Jelezte ugyanakkor, hogy miként kíván
a gyakorlatban eljárni: „A ministerium ezen költségvetést oly maxi
mumnak tekinti, melyen túl költekezéseket tennie nem lesz szabad,
és lehetőleg tenni nem akar, és tenni nem is fog; melynek keretén
belül azonban – mert ez azt hiszem, meg van engedve mindig –
a lehető legnagyobb takarékosságot már ez esztendőben életbe lép
tetni, és – a mennyire a fönnforgó viszonyok közt lehetséges – minél
nagyobb összegeket megkímélni szándékozik.”23
Széll Kálmán betartotta ígéretét. Az 1876-os költségvetés elő
terjesztésekor felvázolta „pénzügyi politikájának” alapjait. „A fel
adat, melynek megoldásától függ ezen ország jóléte és jövője, abban
áll: a megzavart egyensúlyt helyreállítani oly eszközökkel, melyek
meg nem sértik az állami vitális életérdekek egyikét sem, helyreállí
tani oly alapokon, melyek a helyreállított egyensúly fennmaradását
biztosítani is képesek. Hogy ez rögtönözve be nem következhetik:
átlátja mindenki. […] A költségvetési mérleg színleges, erőltetett
helyreállítása nem vezet célhoz. Csupán a számok rideg politikája
nem hozza meg a sikert. Csak azon pénzügyi tervek fogják a mi idült
bajainkat gyökeresen megorvosolni, melyeket rendszeres, tervszerű,
nagyszabásokban mozgó általános politika támogat; oly politika,
mely intensív működéssel zajtalanul bár, de következetesen az állami
szervezet minden rétegén át megoldásra vezeti belkérdéseink leg
égetőbbjeit. Mindig az volt hitem, s most is az, hogy tisztán pénzügyi
rendszabályokkal állami pénzügyeink megjavítását nem lehet eszkö
zölni. Közéletünk minden ágazatára kiható gyökeres intézkedésekre,
közgazdasági, az ország anyagi erejének fejlesztésére irányzott rend
szabályokra is feltétlenül szükség van.”24
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A gazdaságpolitikai prioritások sorrendjénél nem elvekből, ha
nem a gyakorlat szükségleteiből, a „helyzetből” kívánt kiindulni, de
nem hiányzott belőle az önbizalom, s szembe mert nézni a kihívásokkal.
„E sorrend megválasztásánál állja ki a tűzpróbát a vezető kéz politikája.
Itt bizonyul be: valóban reális politika-e az, melyet valaki követ; olyan-e,
mely nem akarja az idők folyását vezetni, de megelégszik, ha a szerzés
követelményeinek eleget tehet.” Megismételte a múlt gazdaságpolitiká
jával kapcsolatos kritikáját, legfeljebb a kép színei mintha harsányab
bakká, a jelzők expresszívebbekké váltak volna. De a számadatok ön
magukban is könyörtelenek. „Vérmes számítással, lázas rohamossággal
az ország fejlődési képességét messze túlhaladó óriási beruházásokkal,
melyek 309 millió befolyt adóssági tőke legnagyobb részét absorbeálták;
22 évi kamattal és 600 mértföld [≈ kb. 4550 km] vasúttal, mely évi 15
millió erejéig kötötte le adózási képességünk forrásait; teremtettük meg
a helyzetet; ezek és intézményeink túlköltséges berendezése deficitjein
ket chronikussá tették.” Ez a „nem rendes helyzet” alapja. Világosan
felsorolta a helyzet kezeléséhez szükséges rendszabályokat:
1. az állam kiadásainak megszorítása;
2. az állami jövedelmek biztosítása, pontosabb rendesebb befolyása;
3. az állami jövedelem fokozása;
4. a kérdések gyors megoldása, „melyek közállapotaink javulá
sát minden irányban, az anyagi érdekek és adóképesség fejlesz
tését eredményezik és az áldozatok elviselésére képesítenek”.
„Mellékesen” még két megoldandó, eminensen közgazdasági kérdést
is megemlített: a valuta stabilizációját és a jegybankkérdést. Kirajzo
lódott, hogyan is értelmezi Széll a radikális reformokat: „ne tekintse
azért ezen költségvetést egészben és irányára nézve senki átmeneti
nek; részei változni fognak, és át fognak alakulni azon gyökeres re
formok hatása alatt; de a keretben, melyben a kiadások és bevételek
mérlegének fősommája mozog: le vannak rakva alapjai háztartásunk
rendezésének; mert ebben az általam megjelölt eszközök három else
je érvényesülést nyert. A reductiókat igyekeztünk érvényesíteni azon
határokig, melyeken túlmenni 1876-ban egy vonallal sem lehet”.25
Jó gazdához illően adatszerűen vázolta a megszorítások korlátait,
hogy miért nem lehet tovább menni: a megtakarítások ugyanis időbe
kerülnek, s lehetnek költségeik is! Nem kerülte meg az igazán kínos
kérdéseket sem: az állami hitel gyökeres megjavítását és az adóemelést.
„Nagy kérdések közelednek felénk” – hangzott az ezeket felvezető drá
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mai expozíció. Széll nem volt nagy szónok a kiemelkedő 19. századi
rétorok mezőnyében, de mindig célratörően és pontosan fogalmazott,
ami egy pénzügyminiszternél semmiképpen nem hátrány. „Minden
helyzetnek megvannak a maga consequentiái, melyeket elhárítani nem
lehet; mi megterheltük az országot 23 millió kamat teherrel és 15 millió
garantiával – főleg ama nagy beruházások létesítése miatt. Ezen terhet
mi helyettünk nem viselendi senki. Semmi mesterséges móddal nem
menekszünk e terhek hordozása alól, s azon circulusból, hogy annak
kell fizetni, aki a terhet vállalta, nem menekülhet senki.” Az adók eme
lése azonban önmagában nem járható út. „Nem elég venni: adni is
kell, hogy állandóan vehessünk.” De nem elégszik meg az adórendszer
részleges átszabásával: „a mi egyenes adótörvényeinkből egy egységes
alapeszmével bíró adórendszert kell csinálni. […] adórendszerünk ba
jai ugyanis a folytonos rendszernélküli foltozgatásból eredtek. A pilla
nat szüksége alatt keletkeztek és módosultak; pedig e téren is stabilitás
kell csak úgy, mint minden anyagi érdekeket érintő dologban”.26 Ennek
szimbolikusan is meghatározó elemének szánta az általános jövedelmi
adó bevezetését (amelyet tavasszal még kihagyott a Ghyczy által elin
dított költségvetési változásokból!). A pótadók bevezetését nem tartotta
igazságosnak, mert egyenlősíti az aránytalanságokat. Különös gondot
fordított az új adó arányosságára a különböző ágazatok között, hogy
csak a már adózott jövedelem feletti részt vegyék számításba. Korlátok
között tartotta a mentességeket (csak a „kézi munkások”, a családta
gok és az államadó-illetményűek esetében tett kivételt 3000 forintig).
A „hosszas számítások és tanulmányok” során kialakított adókulcs és
adótételek révén mintegy 80 milliós bevételt remélt. Bízott abban, hogy
„ezen adót elbírja az ország, mert a nemzet adóképességét, melyet el
ismerem, az utolsó évek csapása megingatott: én nem azon csapások
súlya alatt ítélem meg. E csapások alatt nem annyira az adóképesség,
de a fizetési képesség szenvedett, és remélni akarjuk mindnyájan, az
okok átmenetiek lévén, melyek előidézték: átmeneti lesz az eredmény
és ismét megerősödnek ama itt-ott megapadt források. És lehetetlen,
hogy nyom nélkül maradt az a sok beruházás, a sok költekezés, me
lyek miatt épen a helyzet előállott.” Vagyis remélte, hogy az addigi, sok
tőkét felemésztő beruházások előbb-utóbb mégis termőre fordulnak.
Miközben alapos és koncepciózus terveit ismertette, elárulta módszerét
is, ahogy a költségvetési tervezés során múlt és jövő szerves egységbe
kerül egymással. „Nem állítok én fel 3–4 jövő évi budgetekre részletek
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be menő számításokat: mert nincs csalékonyabb és veszedelmesebb do
log, mint képzeleti számokkal dolgozni. De rámutatok arra, a mi van s
a mi lesz. És nekem az is elég.” Kisvártatva azt is bemutatta, hogy mi
ként készül a „van” és a „közeljövő”: „így szoktam számítani, midőn
a jövő esztendő képét akarom magam elé állítani, és ezzel legyen sza
bad mérlegem alaposságát és valószínűségét indokolni: mi folyt be
tényleg, valósággal a múlt esztendőben? lehet-e, és mily tényezők alap
ján lehet okszerűen, helyesen és alaposan többre is számítani? és mi
akkor a végeredmény?” Módszerében bízva már nem is tűnik kincstári
optimizmusnak, amit sugall: „ezzel, t. ház, gondolom, bizonyíthatom
azt, hogy bár a természetben sincs ugrás és ily idült bajokat rögtön
orvosolni nem lehet, habár azért, hogy 1876-ban végleg a deficit el
nem tűnik, állíthatom, hogy ha mi a közelebbi években ezen az úton,
de csakis ezen az úton, az adóemelés elfogadása és a takarékosság
megtartása mellett és a többi javaslatba hozandó rendszabályok út
ján fogunk haladni: akkor bajainkból ki fogunk bontakozni s pár év
alatt pénzügyi állapotainkat végleg és alaposan rendezni fogjuk”.27 De
nem ringatta magát, a képviselőházat, az országot illúziókba. Jól tudta,
hogy „a jelennek bajait jövendő ismeretlen hypothetikus orvosszerek
kel nem gyógyítjuk meg”.28
A pénzügyminiszter nem csak expozét tart, hanem immár az új
választások után, Tisza Kálmán minisztereként helyt kell állnia a költ
ségvetés általános és részletes vitája során is. Széll azonban az általá
nos vita több napján hiányzott az ülésről, mert torokbaja miatt orvosai
megtiltották neki, hogy elhagyja otthonát. Így a vita jelentős részét
csak a gyorsírással készült naplókból ismerhette meg, azokból, ame
lyek nyomtatott változatából az utókor történésze is dolgozik. Amikor
végül megjelent a képviselőházban, hogy a kritikákra válaszoljon, még
mindig elnézést kellett kérnie hangjának gyengesége miatt.
Mindenekelőtt leszögezte, hogy a kiadások további lefaragása
nem lehetséges az államigazgatási célok veszélyeztetése nélkül. Vita
partnerei szemébe vágta: „oly rendszerváltoztatást én nem ismerek,
a mely ennek az országnak közadministratióját javítsa és egyúttal és
annyira olcsóbbá tegye, hogy önöknek ne legyen szükségük adóeme
lésre”. A vita hevében, a rendszerváltoztatás apropóján megfogal
mazta gazdaságpolitikai credóját is, amelyet egész működésére nézve
érvényesnek tekinthetünk. „Azt hiszik tehát, hogy nem fokozatosan,
hanem egyszerre, valami rettenetes nagy ugrással lehet e gyönyörűen
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szép európai állapotokba lépni oly sokszor emlegetett ez ázsiaiból?
Így értik a gyökeres rendszerváltoztatást? S hiszik-e, hogy az lehet
séges, hiszik-e igazán, ezt éppen azok ellenünkben, a kik a conser
vatív eszmék képviselőinek mondják magukat? Ha igen, akkor nem
e a mi álláspontunk conservativ, – kik e fokozatos fejlődést, a fokozatos
átalakítást, a fokozatos haladást tartjuk csak lehetségesnek? Mert azt
hisszük, hogy a stabilitás ebben az országban minden téren annyira
meg van ingatva, ha most egyszerre nekimennénk azon radicális és
legradicálisabb átalakításoknak, melyeket önök talán képzelnek, mert
nem mondották meg, hogy miben állanak: – akkor igen is azt hiszem,
hogy megzavarnók az országban a fejlődés folytonosságát, a javítás
fokozatosságát, azon javítást, amely egyedül hoz gyümölcsöket, azon
javítást, mely lassan bár, de folytonosan és minden irányban halad elő
re, és ezért egyedül működik sikerrel.”29
A fedezet kétségbevonását is visszautasította száraz, tényszerű
adatokkal. „Csak valóságos tényezők alapján lehet alaposan számí
tani. Én ezekkel számítottam és azt hiszem az én számításom a he
lyes. Én úgy számítottam, hogy mi jött be 1874-ben, ahhoz hozzá
vetettem, micsoda intézkedések történtek 1875-ben arra nézve, hogy
a jövedelem emelkedjék, micsoda intézkedéseket hozzak én javas
latba 1876-ra s ezen tényezők appretiátiójából, ezen adatok hozzá
vetéséből számítottam ki az én fedezetemet.” Ugyanakkor tisztában
volt azzal is, hogy nem lehet mindig a legrosszabbra számítani, akár
milyen „elmaradott agrikol ország” vagyunk is. „Mi szegény ország
vagyunk. Hogy megakasztatott és pang minden, arról nem tehetünk;
ez oly baj, amely ellen megtettük a lehetőt, de melyeket végre tűr
nünk kell. De meg vagyok győződve, hogy – ami csak el nem ma
radhat végképen – ha a javulás beáll: akkor az ország a maga rege
neratív képességével és elasticitásával le fogja küzdeni a szenvedett
csapásokat. Én nem vérmes reményű és legjobb évre számítottam;
hanem az 1874. és 1875. évi tényleges eredményekre, melyek bi
zony nem nagyon fényesek. Ha ezeket is nagyon meghazudtolná
a jövő: nagyon szomorú lenne. De ezt nem hihetem.”30 Fanyarul meg
állapította: ellenfelei vagy azért nem szavazzák meg az adóemelést,
a költségvetést, mert a deficit nagyobb lesz, vagy azért nem, mert az
ország a jelenlegi adókat sem bírja el, nemhogy a megemeltet, vagy
azért nem, mert kétségbe vonják a meglevő eredményeket. Ami biz
tos azonban, hogy e három együtt nem állítható.
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A jövőre is rávilágított: „ezen deficit, ha több lesz is mint 10 millió,
mit e dolog természete miatt megengedem, hogy lehetséges: már nem
aggaszt többé, lévén e mellett fedezve e deficittel együtt oly kiadások is,
melyeket jogosultan addig, míg az egyensúly tökéletesen helyre nem áll:
az első években kölcsönnel fedezhetünk; azt szándékozom tenni 1877
és 1878-ra. Azt, a mit évenkint az adósságból amortisálunk, a mit tény
leg beruházunk, azt jogosítva tartom, hogy ezen nemzedék kölcsönből
fedezze, miután előttünk áll az a kép, ha komolyan vizsgáljuk, hogy egy
pár év múlva a rendes kerékvágásba bele jövünk. Ha 15 millió lenne
is a deficit, rosz [!] viszonyok közt, még akkor is azt hiszem, hogy egy
pár esztendő alatt, az 1880-ik esztendő, mint azt a pénzügyi bizott
ságban jeleztem, és ebbeni állításomat most is fenntartom: meghozza
a súlyegyen helyreállítását, ha a jó Isten Magyarországtól ezen nehéz
időkben el nem fordul”. S még öntudatosan hozzátette: akárki is ül
a helyébe, ha nem ezen az úton jár, „nem fog sikerülni neki semmi”.31
Végül, a költségvetést az országgyűlés 265 igen, 60 nem ellenében
(távol volt 111 képviselő) a részletes vita alapjául elfogadta.32 Szintén
decemberben nyert szentesítést az általános jövedelmi pótadó is (1875:
XLVII. tc.), amely ugyan végül mégis csak pótadó lett, de a költségvetési
hiány lefaragásához az adott pillanatban erre volt legégetőbb szükség.
Kulcsát évről évre a deficit függvényében a költségvetési törvényben le
hetett megállapítani (valójában 1883-ig 3,5% maradt). Azzal igyekezett
az adórendszerben rejlő aránytalanságok további növekedését elkerülni,
hogy kiszámításánál különböző kulcsokat alkalmazott: míg a földbirtok
nál az előző évi egyenes adó ötszörösét, a tőkekamat és járadékadónál
hatszorosát, a harmadosztályú keresetadónál nyolcszorosát, s végül
a házosztályadónál tízszeres összegét vette alapul.33

A 6%-OS ARANYJÁRADÉK

Már az előterjesztés vége felé mondottakból is világosan kiderült,
hogy a következő évek reformcsomagjának egy fontos lépése még
hátravan: a pénzügyminiszter, akár csak hajdan a 9-es bizottság, az
zal számolt, hogy a válság utáni évek hiánya, majd a 153 milliós
törlesztéses kölcsön konverziója miatt az adósság néhány évig még
növekedni is fog. Széll nem késlekedett sokáig, hogy megtegye az
előkészületeket az adósság konszolidálásához.
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Már kinevezése másnapján fogadta
Weninger Vincét, a Rothschild–Credit
anstalt-Disconto-Gesellschaft csoport
hoz tartozó Magyar Általános Hitel
bank vezérigazgatóját, és biztosította
arról, hogy tisztában van azzal, mekko
ra szolgálatot tett 1873–74-ben a cso
port a magyar államnak.34 Rajta keresz
tül bizalmasan üzent a konzorciumi
partnereknek. Weningernek, aki bank
vezéri karrierje előtt a magyar, majd
a közös pénzügyminisztériumban töl
tött be osztálytanácsosi pozíciót, tehát
mind a pénzügyi bürokráciát, mind a
nemzetközi bankvilágot jól ismerte,
23. kép
fontos szerep jutott a következő évek
Weninger Vince, a Magyar Általános Hitelbank
kölcsöntárgyalásain.35 Nem lehetett
igazgatója
könnyű dolga, hiszen részben a magyar
pénzügyminisztert, részben a konzorciumi tagokat (különösen a berlini
Adolph von Hansemannt, a Disconto-Gesellschaft vezérigazgatóját)
kellett informálnia, úgy, hogy egyik fél se tekintse a másik ügynökének.
A kölcsöntárgyalások 1875 őszén jutottak döntő szakaszba. Ko
moly ellentét feszült a következő évi költségvetés miatt lépéskényszerben
lévő magyar pénzügyminisztérium és a nemzetközi pénzpiac „szomorú
viszonyai” miatt a nagy üzleteket halasztani akaró bankári konzorcium
között. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy 1875 a török államcsőd éve
volt, amikor a porta a balkáni mozgalmak miatt előbb felére csökken
tette adósságszolgálatát, majd 1876-ban be is szüntette azt.36 A Német
Császárságban a bank- és valutareform bejelentése keltett bizonytalan
ságot, ami nem kedvezett egy nagyobb szabású külföldi kölcsön kibo
csátásának. Hansemann a szerződés aláírása után, Bécsből visszatérve
számolt be a londoni Rothschild bankház fejének az eseményekről. Bár
1873-hoz viszonyítva elismeréssel szólt a magyar erőfeszítésekről, kifo
gásolta, hogy a kormány, tekintet nélkül a kedvezőtlen körülményekre,
idejekorán akar nekifogni az adósságkonverzióhoz, abban a reményben,
hogy majd „a dolgok lényegesen jobbra fordulnak”.37
Végül december elején Bécsben sor került a szerződés aláírásá
ra. Az üzlet 80 millió forint névértékű, 6%-kal kamatozó járadékköt
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vényről szólt, amelynek első felét fix, 82,5%-os árfolyamon vette át
a konzorcium (2% bankári jutalék felszámítása mellett, tehát nettó
80,5%-on). A második felére azonban csak opciót kötöttek ki, bár
a pénzügyminiszter ragaszkodott ahhoz, hogy azt már magasabb,
83,5%-os árfolyamon irányozzák elő.
A kölcsön lényegében hármas célt szolgált:
1. pénztári tartalékkészletek alkotását;
2. az állami kamatbiztosítást igénybe vevő vasúti társulatok be
ruházásainak segítését;
3. az 1873–1874-ben kibocsátott kincstári utalványok beváltá
sának megkezdését.38
Mint az 1. táblázatból látható, a szerződésben a londoni Rothschild
ház nem vett részt, a párizsi, frankfurti és bécsi Rothschildok együtt
40%-ban vállaltak az üzletért szolidaritást. Komoly szerepet kapott
a Credit-Anstalt vezette bécsi csoport, a berlinieket pedig a Discon
to-Gesellschaft dominálta.
1. táblázat
A konzorciumi tagok részesedése az 1875. december 6-i szerződés alapján
Név

Hely

%

Österreichische Credit-Anstalt

Bécs

18

Magyar Általános Hitelbank

Budapest

9

Moritz Wodianer

Bécs

5

Rothschild frères

Párizs

S. M. von Rothschild

Bécs

M. A. von Rothschild

Frankfurt

Direction der Disconto-Gesellschaft

Berlin

19,5

S. Bleichröder

Berlin

5

Bank für Handel und Industrie

Darmstadt

}

40

3,5
Forrás: RAL XI/111/10 A szerződés 14. cikkelye

Széll láthatóan édes gyermekeként szeretett a járadékkölcsönről
beszélni: „megcsináltam a magyar rentét, azt hiszem, jó társaság
ban” – írta a szerződés aláírásának másnapján barátjának, Falk
Miksának, a Pester Lloyd főszerkesztőjének. Csak az szegte kissé ked
vét, hogy a Bécsből kiszivárgott tárgyalások hírét a Pesti Napló nem
éppen meleg hangú cikkben kommentálta.39 Fáradtan, de felvilla
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nyozva tért haza, s 1875. december 8-án büszkén tette a ház asz
talára a 80 millió aranyforintos járadékkölcsön törvényjavaslatát.
Nem volt érkezése előtte személyesen beszámolni az uralkodónak
a vele egyébként is már szóban egyeztetett körülményekről, mert
a költségvetés hitelműveleti részéről folyó vitában kellett helytállnia.
Maga helyett Leeb Péter pénzügyminisztériumi osztálytanácsost
küldte Gödöllőre a felterjesztéssel, hogy Ferenc József legfelső el
határozását rávezesse. Táviratilag fogatot is rendelt Leeb számára
az uradalmi kasznártól a vasútállomásra. Leeb Széllel együtt részt
vett a kölcsöntárgyalásokon, mindenről felvilágosítással tudott szol
gálni, de még aznap vissza kellett térnie, hogy Széll megtehesse a
kölcsön előterjesztését,40 s megkaphassa a már megkötött szerző
désre a törvényi felhatalmazást.
A törvény beterjesztésekor Széll hangsúlyozta a járadékköl
csön-forma, „egy tiszta évjáradéki, minden mellékfeltételek nélküli
rente” előnyeit (itt a felvett tőkeösszeget nem, csak a kamatokat kell
visszafizetni!) a korábbi törlesztéses kölcsönökkel szemben. Ecsetel
te a „nagy conversio” megkezdésének jelentőségét s mindazt, amit
ettől a lépéstől várt. Feltűnő, ahogy mindenről egyes szám első sze
mélyben szólt. „Az általam kibocsátandó kötvények 6%-sek [percentes]
lennének. Én a 6%-es kötvénynek adtam minden körülmények
közt a mi viszonyainkat tekintve elsőséget. Azon nézetben vagyok
ugyanis, hogy a conversiónak keresztülvitele, különösen annak
majdan kiterjesztése az 1871-ben és 1872-ben kötött consolidált
és amortisationális kölcsönökre sokkal előnyösebben lesz végre
hajtható 6%-es kötvénnyel mint 5%-essel, miután azon adósságok
már 5%-es kötvénnyel vannak ellátva.” (Hogy mire alapozta ezt az
5%-os törlesztéses kötvényekre kiterjesztett konvertálás esetében,
annak magyarázatával adós maradt.) A költségvetési mérleg javítá
sa mellett abban bízott, hogy ezek az intézkedések „államhitelünk
consolidatióját, államadósságainknak, függő tartozásainknak con
solidatióját lehetővé teszik és biztos alapot teremtenek pénzügyeink
végleges rendezésére és az általunk megindított nagy horderejű in
tézkedések végrehajtására…”.41
Az indoklásban Széll kifejthette egyik kedvenc ideáját is a ma
gyar eladósodás természetéről, amelyet már a 9-es bizottság jelen
tésében is megpendített. „Az év elő hét hónapjára esik a kiadások
nak igen tetemes része és az év első hét hónapjában a mi egyoldalú
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közgazdászati viszonyainknál fogva a bevételek sohasem tartanak,
s nem tarthatnak lépést a kiadásokkal; a múlt évek hét első hónapjá
ban előállott pénztári hiány is ennélfogva mindig sokkal tetemesebb
volt, mint azon hiány, melyet a zárszámadások az év végén felmu
tattak; mert az év második felében a bevételek nagyobb mérvben
folyván be, az év első felének hiányainak egy részét fedezik.”42 Persze
nem hihetjük, hogy a magyar eladósodás pusztán szezonális jellegű
lett volna, de a függő adósság évenkénti felszaporodása bizonyára
összefüggött ezzel a jelenséggel (is).
A törvényi felhatalmazás után a konzorcium átvette az első 40
milliót, 1876 első felében kifizette érte a 32 200 000 arany forintot,
amely o. é. papírforintban 37 034 765 összeget tett ki, s amelyből
az értékesítési költségek levonása után tisztán 36 970 172 forint
32 krajcár folyt be az állampénztárba.43 A konzorcium az árfolyamok
kedvező alakulására várt, de az nem következett be. Az igazi kérdés
az volt – mint azt Hansemann már 1876 elején megfogalmazta –,
miként lehet a járadék kibocsátását a kincstári utalványok beváltá
sával kedvező módon összekapcsolni.44 A kedvezőtlen körülmények
huzamos fennállása miatt azonban a konzorcium tartósan tárcájá
ban tartotta a nála lévő járadékkötvényeket, s nem kezdett értékesí
tésükbe.45 Sőt a következő részletre sem élt opcionális jogával.
Nem maradt más hátra, mint hogy a pénzügyminiszter kényte
len volt elődjei oly sokat kárhoztatott útját folytatni, azaz függő köl
csönök létesítésére, 3 hónapos váltók kibocsátására szorult. A szer
ződés 1877. május 4-i megkötése előtt Weningernek ismét részletes
beszámolót kellett készítenie a magyar állampénzügyek helyzetéről.
Nem volt könnyű dolga. Beszámolója szerint a költségvetési deficitet
1876-ra 15 1/3 millióra irányozták elő, de 1877 tavaszán már látni
lehetett, hogy legalább 28-29 millió forint lesz. A 13-14 milliós mí
nuszt több ok magyarázta: az arany ázsióját alátervezték, ezért az
aranyban felvett kölcsönökre és a vasúti kamatgaranciára 15 millió
val többet kellett kifizetni, de az 1876. tavaszi árvíz miatt is jókora
adóbevételi kieséssel kellett számolni. Az 1873-as válság óta komoly
erőfeszítések történtek az egyensúly helyreállítására, de a célt még
távolról sem sikerült elérni.46
A szerződésbe foglalt elfogadványhitel kétféle tételből állt:
11 500 000 forint osztrák értékű papírforintban, illetve 10 millió
aranyforintban.
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2. táblázat
Az 1877. május 4-i előlegkölcsönben való százalékos részesedés

I. csoport
(osztrák értékű forintban)

Név

Birodalmi
márkában

11 500 000

18 975 000

Credit-Anstalt

III. csoport
(aranyforintban)

48,685

14,632

M. Wodianer

5,320

Magyar Általános Hitelbank

9,578

4 830 000

9 660 000

24,785

Rothschild frères

14,163

M. A. Rothschild

10,622

5 170 000

%

19,155

S. M. Rothschild

II. csoport
(aranyforintban)

%

10 340 000

26,530

Disconto-Gesellschaft

18,192

S. Bleichröder

4,928

Bank für Handel und Gewerbe

3,410

Összesen

100,000

100,000

100 osztrák értékű forint = 165 birodalmi márka; 1 aranyforint = 2 birodalmi márka = 2 1/2 frank
Forrás: RAL 637 – 1 – 45. 268.

A Monarchián belüli bankok és bankárok részesedése láthatóan
megnőtt a váltóelfogadók (és -forgatók) között, ha az első részlet ér
tékét birodalmi márkában összesítjük. Közelebbről vizsgálva a bécsi
tranzakciót, az első menetben 27 darab összesen 4 millió forintos
váltót az Osztrák Nemzeti Banknál nyújtottak be leszámítolásra,
miközben az államkassza számára folyósították a szerződés szerint
járó összeget.47 De az elfogadványi hiteleknek még többszöri megújí
tására is sort kellett keríteni.
Mindezek révén az állampénztár aktuális pénzgondjain rövid
lejáratú eszközökkel lehetett segíteni, de az aranyjáradék kibocsá
tása körüli vita még csak ezután érte el tetőfokát. A távirati érintke
zés (és az azt idéző levelezés egy része is) rejtjelezve folyt, de a tör
ténésznek megadatott a szerencse, hogy a rejtjelkulcsot megtalálja
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a londoni archívumban. A rejtvény
fejtés izgalmával ér fel, amikor ki
bontakozik szemünk előtt az álnevek
alól egy ilyen nemzetközi tranzakció
finom hálózata. Ahogy Moritz (We
ninger) ír Johann-nak (Hansemann),
s amit közölnek egymással Adolfról
(Széll pénzügyminiszterről) vagy an
nak nevében. A Rothschild házak
közül a bécsi Victor, a frankfurti Alfred,
a párizsi Ferdinand és a londoni Ber
nhard néven szerepelt. 1877 nyarán
leginkább a párizsi Rothschild ház
feje, Alphonse de Rothschild ellen
ezte az emissziót.48 Már nem volt
elegendő az írásos érintkezés: Albert
(a bécsi cég ura), Hornbostel (a Credit
anstalt vezérigazgatója), sőt Hanse 24. kép
Albert von Rothschild, az európai
mann is Párizsba látogatott, hogy el
bankárdinasztia bécsi házának feje
simítsa a konzorciumi tagok között
támadt ellentéteket. Utóbbi egyúttal Londonba is átutazott Lionel
Rothschildhoz, hátha rá tudná bírni a magyar járadékban való
részvételre. Nem sikerült, de kívülről támogatta az akciót.
Biztos nem tetszett volna egy függetlenségi magyar politi
kusnak, de még a szabadelvűeknek sem, ha tudják, hogy a kon
zorcium az osztrák (4%-os!) aranyjáradék árfolyamának emel
kedésétől tette függővé a magyar aranyjáradék emisszióját.49
Ráadásul időnként úgy tűnt, hogy még az osztrák–magyar kvóta
tárgyalások sorsa is a rente-alkudozások függvényévé vált 1877
nyarán.50 Hiába volt tehát a „kettős szuverenitás”, a pénzpiac
a külön-külön adósságokat, sőt a gazdasági közösség más ténye
zőit is együttesen ítélte meg.
Széll Kálmán mindent megtett, hogy maga is bekapcsolódjon
a vitába. Ugyan a bécsi Rothschildok üzletvezetőjével, az 1862-ben
lovagi címet szerzett Moritz Goldschmidttel nem sikerült találkoz
nia, de hazatérve, ismét csak Weningeren keresztül, igyekezett meg
osztani a konzorciumi tagokkal érveit. Egyrészt attól tartott, hogy
az ősz Párizsban a politikában mindig viharosabb, tehát a kora őszi
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időszak sokkal alkalmasabb a kibocsátásra (ebben egyébként igaza
lehetett). Másrészt kijelentette, hogy a mobilizációs, okkupációs hí
rek légből kapottak [?!], semmivel sem költ többet fegyverkezésre,
mint az előirányzat, s ha 1–1,5 millióval mégis nagyobb összegre
lenne szükség, annak fedezete az államkasszában rendelkezésre áll.
Ebben az összefüggésben a miniszter és a konzorcium közös érde
ke a mielőbbi kibocsátás.51 Egyáltalán nem biztos, hogy Széll érvei
győzték meg Alphonse Rothschildot, mindenesetre megnyugtatólag
hatottak.52 Sokkal nagyobb súllyal esett a latba, hogy Párizsban az
árfolyamok stabilnak mutatkoztak.53 Közeledtek ugyan az álláspon
tok, de a nyitott kérdésekben még komolynak tűntek a nézeteltérések.
Széll például határozottan kijelentette, hogy miközben elfogadja az
aláírásra bocsátott összeg csökkentésére vonatkozó javaslatot, a ki
bocsátási árfolyam 79%-ra leszállításával – a törvényi felhatalmazás
miatt – nem tud egyetérteni.54
Széllt láthatóan megviselték a nyári események. Visszahúzódott
rátóti birtokára, hogy kipihenje a fáradalmakat, valamilyen köhögés
sel súlyosbított hurutos megbetegedés kínozta, s mint írta, „kétszere
sen nehezemre esik ezen állapotban visszamenni Budára”.55
Végül az újabb 120 millió aranyforintot kitevő II. kibocsátású
aranyjáradék-kötvény nyilvános aláírását 1877. október 9–10-ére
hirdették meg Londonban, Párizsban, Bécsben, Berlinben, Frank
furtban, Brüsszelben, Amszterdamban és Budapesten. Ténylegesen
azonban csak 80 millió aranyforintot kínáltak, s ezúttal a konzorci
um mint bizományos eladó lépett fel. A londoni prospektus szerint
a 8 000 000 millió font sterling névleges tőkéből 4,5 milliót szántak
az 1873-as kincstári utalványok beváltására.56
Az aláírást megelőző sajtóhírek még kedvező várakozá
sokat sugalltak. 57 Az csak előzetes belső információ volt, hogy
Weninger bizalmasan közölte az igazgatótanáccsal, hogy „az
aláírás alá bocsátott 80 millióban a consortium részéről csak
20 millió foglaltatik”.58 Annál nagyobb volt a csalódás a kiszi
várgott eredmények ismeretében. 59 A tényleges aláírási összeget
még maga a pénzügyminiszter sem ismerte, ugyanis a konzor
cium úgy értelmezte a májusi egyezményt, hogy nem köteles
beszámolni a saját tulajdonát érintő eladásokról. A május 4-i
egyezmény szerint a járadék értékesítéséből befolyt összegeket
három célra kellett felhasználni:
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1 . 90/160 résszel az I. kibocsátású, 1873-as 6%-os kincstári
utalványok beváltására;
2. 30/160 résszel a magas kincstárnak adott előleg lerovására;
3. 40/160 résszel a konzorcium tulajdonát képező, első részlet
ként 40 milliós értékben átvett járadékkötvények értékesítésére
(s ez utóbbira vonatkozó információk csakis a konzorciumot
illették).60
Annyit azért tudunk Párizsból, ahová az aláírás fő súlypontját tervez
ték, hogy nem voltak kielégítők az eredmények, mindössze 7 millió
forintnyi jegyzésről számoltak be egymásnak a konzorciumi társak.
Az okot elsősorban a brit és a német leszámítolási kamatláb emelé
sében látták.61 Londonból egészen másként kommentálták az esemé
nyeket. Részben annak tulajdonították a csekély érdeklődést, hogy az
1871–1872-es kölcsön bankárai, a Raphael-Erlanger csoport nagy
bani eladásba kezdtek a régi fondokból, miközben a sajtó is ellen
ségesen viseltetett az új kibocsátással szemben.62 Végül azt közölték
Párizzsal, hogy Londonban összesen £ 47 850 névleges tőkét írtak
alá, s ebből az összegből mindössze £ 4 510 történt 1873-as kincs
tári utalványok ellenében. Hol volt ez a tervezett 45%-os beváltási
aránytól? A Disconto-Gesellschaft viszont azt írta Londonba, hogy
„Németországban és Ausztria–Magyarországon a publikum többet
jegyzett, mint a kincstári utalványok idején [1873–1874-ben!], és
még többet is sikerülhetett volna, ha nem esett volna az aláírás épp
egybe a Ritterschaftliche Privatbank befizetéseinek időpontjával”.63
A Disconto-Gesellschaft október 25-i teljes konzorciumi elszá
molása szerint az aláírás összes eredménye 42 607 700 aranyforint
névértéket tett ki. Az így elárusított összegből 6 502 100 forint telje
sen készpénzben, 36 105 300 forint viszont részben kincstári utalvá
nyokban történt.64 Azt is ténynek fogadhatjuk el, Weninger előzetes
állítását mintegy megerősítve, hogy az év vége felé a bécsi Creditans
talt kérte a II. kibocsátású aranyjáradék-kötvényből 20 millió névérték
kiszolgáltatását, amelyből 7 490 500 forintnyit „a párizsi és londo
ni aláírások fedezésére” Párizsba és Londonba akart kiküldeni. De
a fennmaradó részt is francia bélyeggel kívánta ellátni, ami nyilván
az ott tervezett értékesítésre utal.65 Ezzel szemben a Pénzügyminisz
térium későbbi hivatalos jelentése 31 955 775 aranyforint jegyzésé
ről tudósított. A különbözet abból adódott, hogy a május 4-i egyez
mény alapján az aláírások egynegyedét (40/160) a konzorcium által
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már korábban fixen átvett 40 milliós mennyiségből kellett fedezni,
tehát a II. kibocsátású 6%-os aranyjáradékból valóban csak mintegy
32 millió került most aláírásra. Ami a kincstári utalványokkal történt
beváltást illeti, ez a publikált forrás az aláíráskor „készpénzfizetés
gyanánt beszolgáltatott” 1 641 150 £-ról, a konzorciumtól „aláírás
útján bevásároltatott” 246 400 £ névérték beszállításáról tájékoz
tat.66 Akárhogy is számítjuk, a felkínált 80 milliónak kevesebb mint
a fele került aláírásra. Ezen adatok alapján értékelte az eseményeket
nemcsak a korabeli sajtó, hanem az első feldolgozások is.67
Ahol látványos sikerrel járt az aláírás, az éppen Magyarország
volt. Széll nem mulasztotta el, hogy rögtön beszámoljon a „fényes ered
ményről”.68 Arról azonban nyilván nem tudósította a partnereket, hogy
előzetesen igyekezett „megdolgozni” a hazai piacot. Október 4-én le
vélben fordult öt nagy magyar bank- és biztosítóhoz, kérve tőlük a jegy
zés támogatását. Remélte, hogy az igazgatóságok felismerték a magyar
járadékkölcsön „rendkívüli fontosságát”, s személyes hangot megütve
felhívta az intézeteket „az általam megindított, hazánk pénzügyi és
egész anyagi jövőjére oly nagy horderővel bíró műveletnek erélyes tá
mogatására”.69 Ezen túl, utasítást adott az általa felügyelt alapoknak,
hogy meglévő értékpapír-állományukat 6%-os magyar aranyjáradék
ra cseréljék.70 A sajtó (és a konzorciális levelezés is) előszeretettel han
goztatta, hogy a magyar jegyzések bőségéhez bizonyára hozzájárult
az 1877. évi kiváló termés is. Amikor 1878 januárjában elkövetkezett
az aranyjáradék-szelvények legközelebbi beváltásának ideje, akkor
a Magyar Általános Hitelbank azt javasolta a Pénzügyminisztérium
nak, hogy az aranyban fizetendő összegeket az októberi aláírások ará
nyában osszák fel az egyes kifizetőhelyek között. Ha a kifizetésre szánt
aranyértékeket (font sterling, frank, Napóleon-arany, márka) osztrák ér
tékbe átszámítva összegezzük, akkor pontosabb áttekintést nyerünk az
egyes országok valószínűsíthető aláírási részesedésére. Eszerint: a Dis
conto-Gesellschaft 40,43%-kal, a párizsi Rothschild-ház 16,42%-kal,
a londoni N. M. Rothschild mindössze 1,18%-kal fogadott el aláíráso
kat 1877 októberében. Miközben a kettős Monarchia pénzpiacainak
teljesítménye Bécsben, a Credit-Anstaltnál 14,05%-ot tett ki, Pesten,
a Magyar Általános Hitelbanknál ennek kétszeresére, 27,92%-ra rú
gott.71 Az biztos, hogy a tényleges piaci arányok jelentős mértékben
eltértek a konzorciális szerződésben előzetesen rögzítettektől. S az ak
tuális likviditási problémákat továbbra is kezelni kellett.
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A pénzügyminiszter számára nem maradt más lehetőség, mint
az elfogadványi hitelek további három hónappal való prolongálása
(ami folytatódott 1878 során is). A párizsi Rothschildok közben még
azt is megpendítették, hogy esetleg fel kellene mondani, vagy leg
alább módosítani kellene a meglévő szerződéseket, de Hansemann
nem engedett a nyomásnak. S vészesen közeledett december elseje,
az I. kibocsátású 1873-as kincstári utalványok általános beváltásának
ideje. Nem is beszélve a mozgósítás és okkupáció költségigényeiről.
Széll az utolsó aranyjáradék-kibocsátással kapcsolatos előlegköl
csön-szerződést 1878. szeptember 8-án kötötte meg a konzorciummal,
ami egyben a korábbi kölcsönök egységesítését is szolgálta.72 A törvé
nyes felhatalmazások alapján újabb 60 millió III. kibocsátású arany
járadék emissziójában állapodott meg a konzorciummal. Augusztus
végéig ugyanis nemcsak a január 28-i szerződés szerint eladásra szánt
88 millió kelt el, hanem az elfogadványok biztosítékaként visszatartott
40 millióból is 6 millió.73 A hitelszámvevőség 1878. október elején még
összesítette az aranyjáradék kibocsátásának addigi eredményeit:
3. táblázat
Kimutatás a 6%-os aranyjáradék forgalomba hozatalának állásáról (1878. október 6.)
Aranyforint
névérték
1877. december 31. előtt
1. A konzorcium tulajdonában

29 348 075

2. 1877. október 9–10-i aláírás folytán

42 607 700

1878. január 1. és szeptember 6. között
1. 1878. január 27-i pótszerződés alapján szabad kézből eladva

83 000 000

2. Az 1877. május 4-i pótegyezmény 3–4. § folytán átvéve és értékesítve

44 225

3. 1878. május 4-i pótszerződés alapján eladatott

11 000 000

Összesen

94 044 225
Forrás: MNL. OL. K 255. 1878 – 8 – 3565.

Közben 1878 nyarán megnövekedett az érdeklődés a magyar arany
járadék-kötvények iránt. Először a Credit-Anstalt igazgatója kérte,
hogy az „utóbbi hetekben mutatkozó értékesítési viszonyok” miatt
inkább nagyobb, 1000 forint névértékű címleteket küldjenek a III.
sorozatú kötvényekből.74 Néhány héttel később a Magyar Tengerészeti
Hatóság jelentette Fiuméből, a máltai konzulra hivatkozva, hogy
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„máltai tőkepénzesek” Londonban nagyobb mérvű magyar aranyjára
dék-vásárlásokba fogtak. Magyarázatul a nemzetközi összefüggésekre
is rámutattak: „eddigelé főleg egyiptomi és tuniszi kölcsönökbe fektet
tek, utóbbi időkben ezek iránt elvesztették bizalmokat”.75
Miközben nagyban folyt a II. kibocsátású aranyjáradékok
bizományi úton történő tőzsdei értékesítése, hanyatlottak az
árfolyamok. Széll utódja, a következő pénzügyminiszter vissza
tekintő jelentése, az ingadozások szélsőségeit tekintve, meglehe
tősen drámai fejleményekről számolt be: eszerint 1878 folyamán
– berlini paritás alapján aranyban számolva – a legmagasabb
(81,75%) az árfolyam július 9-én volt, a legalacsonyabb pedig
október 31-én (69,25%).76
Ha a budapesti tőzsde árfolyamait vesszük szemügyre (1. ábra),
itt is világosan kivehető a visszaesés.77 Tendenciáját tekintve 1878
elején, majd nyarán még emelkedett, azután július közepétől no
vember elejéig valóban lefelé lejtett a pesti tőzsdén az aranyjáradék
kurzusa. A hanyatlás sokkal kevésbé érintette az 1874-es kibocsá
tású 6%-os kincstári utalványokat. A pénzügyminiszter azonban
nyilván úgy érezte, hogy a májusi szerződés alapján a mozgósítás
1. ábra
A magyar 6%-os kincstári utalványok és a 6%-os aranyjáradék árfolyama
(1878. január 1. – 1879. március 1.)

Forrás: Mihók Sándor (szerk.) 1879: XLIV–XLV; Pester Lloyd 1878.78
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fedezésére hirtelen áruba bocsátott 11 millió forintnyi járadékkal
megkezdődött a piac telítődése, és a rövid távú beavatkozás hosszú
távon rontotta az egész rente-tranzakció sikeres lebonyolítását.
Minden nehézség ellenére mintha 1878-ban, a keleti kérdés te
tőpontján változott volna Magyarország pénzügyeinek nemzetközi
megítélése.79 Az utolsó szerződés megkötésekor, szeptember elején
– természetesen Boszniát leszámítva – Hansemann sem ítélte tartha
tatlannak Széll helyzetét.80 Valószínűleg mindenkit meglepetésként ért
a pénzügyminiszter lemondása. A konzorcium az elmúlt esztendők ke
mény munkáját látta veszélyeztetve. Több mint szimbolikus, hogy ép
pen a legtöbb konfliktus másik pólusán felbukkanó párizsi Alphonse de
Rothschild fejezte ki reményét, hogy „hazafias buzgóságból” Széll felül
vizsgálja álláspontját: „A konszolidáció nehéz műve, melyet Ön meg
kezdett, valóban elég gyakran nyújtott nekünk alkalmat a sokféle és
fáradságos tárgyalások alatt melyekre az okot szolgáltatott [sic!], hogy
az Ön magas betekintését és tapasztalatát egy olyan szakban értékeljük,
mely egyúttal a legnagyobb személyes odaadást is megkívánja. Nagyon
is megokolt ennélfogva az az aggodalom, hogy a vezetésben történt vál
tozás azt a pénzügyi programot alterálhatja, melynek szerzőjének Ön
magát elégtétellel tekintheti.”81 Az árfolyamok alakulását nézve azon
ban a tőzsde nem reagált túl élesen a pénzügyminiszter távozására.

„AZ UTOLSÓ CSEPP”

Annál szélsőségesebben ítélték meg a kortársak és az utókor Széll
lemondását, főleg azért, mert az egész kormányt magával rántotta.
Lónyay Menyhért, a volt pénzügyminiszter és miniszterelnök véle
ményéből áradt a „savanyú a szőlő” érzés önleleplező nárcizmusa:
„késő már most belátni, hogy Széll egy szűklátókörű, nagyot tervezni,
merni és kivinni képtelen ember volt, ki a legnehezebb pillanatban
hagyta cserben [Tiszát], mit én nem tettem volna”.82
Hiányzik a pénzügyi koncepció méltatása Mikszáth egyébként
honi viszonyainkra nagyon jellemző bölcs rajzából is: „Hogy honnan
van a Széll Kálmán nimbusza, semmit se könnyebb meghatározni,
mint ezt. A közelsége Deákhoz és a miniszteri szék szándékos elha
gyása Bosznia okkupációja idején. Az egyik szerencsés véletlen, de
a másik a saját érdeme. Hajh, nem kis dolog e szomorú országban,
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hol senki sem válik meg a hatalomtól, hacsak a hatalom nem válik
meg őtőle. Hol a miniszterek, ha a király elejti őket, halálos sebbel
a szívükben távoznak a Burgból, de egy hét múlva már mosolygós
arccal várják az uralkodót a budapesti indóházi peronon s lihegnek
a kegyért, hogy megszólíttassanak.”83
Egy másik kortárs, akivel a pesti jogászévek óta ismerték egymást,
Halász Imre is elhamarkodottnak tartotta lemondását: „1878 őszén tör
tént váratlan leköszönése miatt nem érhettek meg azok a gyümölcsök,
melyekhez a magvakat ő hintette el. Széll Kálmán visszalépése lélek
tanilag érthető, de politikai szempontból hiba volt s az ország szem
pontjából mélyen sajnálandó. Nemsokára az ő visszalépése után örven
detes fordulat állt be az európai pénzpiacon, mely utódának, ki pedig
nem volt nagyszabású tehetség, fényes sikerű konverzionális műveletek
egész sorát tette lehetővé. Milyen perspektívák nyíltak volna e kedve
zőbb helyzetben Széll Kálmán tettereje előtt! Mindaz, ami később jól
történt, még jobban történhetett volna. A pénzügyeinkben a 80-as évek
derekán beállt majdnem katasztrófaszerű visszaeséstől pedig az ő gon
dos gazdálkodása talán megóvhatta volna az országot.”84 A politikai és
lélektani szempontok pólusai között azért háttérként felbukkannak az
európai pénzpiaci konjunktúrák hullámhegyei és hullámvölgyei.
Illendő talán magát az illetékest is meghallgatnunk. Igaz, a nyilvá
nosság előtt Széll csak utólag szólalt meg, többnyire mások idézték az
általa elmondottakat. S akkor sem tárulkozott fel teljesen. Fennmaradt
azonban egy bizalmas levele, ráadásul még 1878 októberéből, amely
ben nagyra becsült elődjének, Ghyczy Kálmánnak címezve őszintén
részletezte lemondásának indokait. 1878 nyarának élményeit, a döntés
megszületését felidéző megindító szöveget teljes terjedelmében közöljük
írásunk függelékében. A levél írójának zaklatott lelkiállapotát a szoká
sosnál is gyakoribb íráshibák, kihagyások, ismétlődések tükrözték. Az
átélt események elbeszéléséből megérthetjük, magánlevélben miként
jutott el annak megfogalmazásáig, miszerint „Magyarország pénzügyeit
a politika tönkre tette”. S bár itt is utal háttérben megbúvó mozzana
tokra, amelyeket nem lehet leírni, érvelése mégis elsősorban „szakpo
litikai”, a hosszú távú pénzügyi stabilizáció esélyeit látta veszélyeztetve
Bosznia-Hercegovina okkupációja által. Úgy érezte, elsősorban a közös
külügyminiszter, Andrássy Gyula vezette az orránál fogva, amíg fel nem
nyílt a szeme. Később, visszatekintve, sokkal nagyobb hangsúlyt próbált
helyezni utalásaiban a bécsi katonai-diplomáciai tényezők befolyására.
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Mintha már maga sem tartotta volna elégségesnek a tisztán pénz
ügypolitikai indokokat. A megjósolt katasztrófa nem következett
be, csak újra elodázódott a magyar állampénzügyek stabilizációja.
Akárhogy is volt, tény, hogy „szakpolitikusként” túlzottan borúlátó
an értékelte a piaci folyamatokat. Ami természetesen nem csökkenti
a morális gesztus értékét.
Naiv túlzásnak kell tehát tartanunk Széll egyetlen biográfusának
pozitív elfogultságát. „Mint tudós-orvosprofesszor jelent meg Széll Kál
mán a magyar financiák betegágyánál. Az első pillanattól kezdve tisztá
ban volt azzal, hogy a fennforgó bajokon operáló késsel nem lehet segí
teni, hogy itt hosszantartó kúrára van szükség, diétára és erősítő szerekre,
de emellett nem szabad lelohasztani a beteg életkedvét és táplálni kell
annak reménységeit. Számolt azzal is, hogy esetleg kisebb zavart okozó
epizódok fognak bekövetkezni, melyeket simán kell elhárítani.”85
Széll, a racionálisan gazdálkodó dunántúli dzsentri igyekezett jól
vezetni az államháztartást is. Végső soron jól boldogult a miniszteriális
bürokráciával, átlátta a hazai és nemzetközi politika színtereit, szót ér
tett – jól megválasztott közvetítők segítségével – a nemzetközi pénzvilág
fejedelmeivel is. Hogy a nemzetközi pénzpiaci folyamatokat felboro
gató világtörténelmi eseményeket nem volt képes mederben tartani és
befolyásolni, azt nem kérhetjük rajta számon. Ez nem lehet egyetlen
államférfi kompetenciája sem. Hogy tartósabb árfolyamesésre számított,
hogy saját kiválásának súlyosabb következményeit prognosztizálta, sőt
esetleg azt feltételezte, hogy pótolhatatlan, az szubjektív, alkalmi hely
zetmegítélés kérdése volt. A tőzsdei árfolyamok világa ugyan pesszimis
tán tekintett utolsó hónapjaira, ijedten reagált távozására (1878. október
végén és 1879 januárjában kétszer süllyedt mélypontra az aranyjáradék
árfolyama), de látván, hogy egy, a financiákhoz nála sokkal kevésbé értő
utód a bársonyszékben nem adja fel a korábban megkezdett stabilizáció
programját, s megállapodásra törekszik a konzorciummal, hamar lecsil
lapodott. A rövid távú konjunktúra kedvező alakulása 1879 tavaszától
pedig végképp megnyugtatta. Bármennyire telített legyen is tehát a vál
ságirodalom a medicina diskurzuselemeivel, a financiák irányításához
nem orvosprofesszorokra, hanem a fiskális és monetáris szféra mind
két oldalát átlátó, s közöttük együttműködést közvetíteni tudó pénzügyi
szakemberekre van szükség. Akik képesek felismerni, hogy mit vár tőlük
a piac. S Széllnek, a szereprepertoárok kavalkádjában (például a bank
vezérséget illetően), még bőven volt mit tanulnia.
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FÜGGELÉK

Széll Kálmán levele Ghyczy Kálmánhoz,
Rátót, 1878. október 27.86
Mélyen tisztelt barátom!
Fogadd azon valóban kegyes sorokért, melyeket hozzám intézni szíves voltál legmelegebb köszönetemet. Meg sem mondhatom, mily nagy örömöt szereztél
nekem szavaid által, mennyire jól estek azok.87
Tudtam, mert hiszen ismerem igazságszeretetedet, hogy te nem fogsz balul
megítélni, te nem fogod eljárásom indokait félreérteni. A te mély belátásod – tudtam ezt – kitalálja, mi vezetett engem nehéz, de rendíthetlen erővel keletkezett
határozatomban. Igen szerettem volna veled, mélyen tisztelt barátom, találkozni,
kerestelek is eljövetelem előtt, hogy elmondjam neked, mit éltem át a nyár folytán,
és mi vitt arra, hogy lemondásomhoz oly erősen ragaszkodjam. Te, kivel egyetértettem és egy nyomon jártam annyi éven át az ország pénzügyeinek megítélésében,
te, ki ismered a pénzügyi helyzetet, teljesen egyetértenél velem, ha én tárnám fel
előtted a történteket és a helyzetet minden részletében.
Levélben ezt tenni nem lehet. Mégis azon kegyes szavak után, mikre érdemesnek találtál, és melyeket nem tudok eléggé megköszönni, kötelességemnek
tartom ez alkalommal annyit is közleni veled: hogy én a 60 milliós hitel első felmerülésénél és attól fogva folytonosan azon erős meggyőződésemnek adtam minden alkalommal kifejezést, hogy az ország jelenleg [nem bír el] absolute semmi
újabb terheltetést, és így minden ezzel járó actio ellen tiltakoztam.88 A 60 milliót
Andrássy csak mint papíron szükséges hitelt kérte, én csak mint ilyenhez járultam
hozzá. Midőn mégis 31 milliónak tényleges folyóvá tételét követelte bizonyos katonai készületekre, meglepetések ellen és a béke biztosítására: kijelentettem, hogy
ennyit és nem többet, és ezt is csak a közös katonai alapok segítségével vagyok
képes az ország pénz- és hitelügyének megrontása nélkül előteremteni. Biztosíttattam Andrássy által, hogy több semmi esetre sem kell.89 Midőn később az
occupatiot Berlinben elhatározták, és én politikai aggályaim mellett a pénzügyie
ket újból igen kereken kifejezésre hoztam, biztosíttattam ismét, hogy ezen békés,
a törökök egyetértésére létesítendő állásfoglalás és bevonulás nem kerül többe. Még
augusztus 10ikén is csak 44 millió[nak] mondatott az egész teher az össz monarchiára nézve.
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Augusztus 19kén vonták le a fátyolt a helyzetről, és kérték a roppant ös�szegeket. Én hivatkozva előbbi kijelentéseimre, lehetetlenségét constatáltam annak,
hogy az ország ezen terheket elbírja, és a mint a katonai catastrofa elhárításaira
szükséges nagy pénzösszegeket, melyeket rögtön elő kellett teremteni, 18 milliót
beszereztem: azon napon megírtam lemondásomat.
Magyarország pénzügyeit a politika tönkre tette.
A terhek még ezután is lavinaszerűen jönnek.
Az occupatio végrehajtása, azon országok birtokban tartása, a katonai és
egyéb institutiok hosszú sora, a megszálló csapatok, az [administratio]: oly nagy
költekezéseket igényelnek, hogy azokat, mint előre mindig megmondtam nyíltan
és számtalanszor – a magyar állami háztartás el nem bírja. Az örvény szélére
visszataszítja e szerencsétlen politika az országot. A pénzügyi bukást lehet még
visszatartóztatni, lehet egy ideig a dolgot simítani, szédelegni: de ezen politikának eddigi és a helyzetnél fogva, melyet az teremtett, elkerülhetlenül bekövetkező
ezutáni terhei Magyarországot pénzügyileg tönkre teszik.
Ez az utolsó csepp, melytől kicsordul a színig telt pohár.
Megjósoltam – elaltatták ezen ideje korán kifejezésre hozott aggályokat azzal, hogy mindössze 25-30 millióba kerül –, az egész monarchiát illetőleg az
egész actio, mely semmi sem lesz egyéb, mint békés állásfoglalás. Az áramlat,
akár [?] hogy ezen politikától eltérni nem fognak, de a legjobb akarattal is Boszniának annexiója – pedig ezt akarják, ha kimondani nem merik is – a megteremtett helyzetnél fogva a terhek és költekezések oly reductioját meg nem engedi többé,
melyet az ország elbírni képes lenne.
Magyarországot pénzügyileg tönkre teszi ezen szerencsétlen politika és annak azon módon történt keresztülvitele, amint végrehajtva lett minden politikai,
pénzügyi és katonai előkészület nélkül. Azon perctől fogva, midőn felnyílott szemem, és az elém állított feltevések valótlannak bizonyultak: el kellett hagynom
a széket, melyen becsülettel többé nem folytathattam működésemet.
A cél, melyért egyedül küzdöttem, melynek mindent áldoztam, lehetlenné
tétetett. Mindketten éveken át e feladatnak szenteltük tevékenységünket: hiába küzdöttünk. Minden törekvést, minden eredményt tönkretett az occupatio.
Igen szeretném veled közölni részletesen azt, amit átéltem, és nézeteimet
a helyzetről.
Hosszú ideig nem történhetik ez meg: mert én – hacsak lehet – nem szándékozom résztvenni az országgyűlési tanácskozmányokban, és te meg fogod érteni
indokaimat. Ebből talán azok is, kik ma oly nagy vehementiával gyanúsítanak,
be fogják látni, mily igaztalanok vádjaik.
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Teljes visszavonultságban akarok maradni. Fogadd még [egyszer] is legforróbb köszönetemet azon valóban nagyon kegyes megemlékezésért, melyben részesítettél. Véghetetlen nagy örömöt szereztél soraid által nekem, ki oly régi, oly benső
és igaz tisztelettel és ragaszkodással viseltetem irántad. Isten áldjon meg – tartson
ily erőben az ország és tisztelőid számára.
Fogadd kiváló tiszteletem kijelentését,
tisztelő híved, Széll
[utóirat oldalt hosszában:] Azon kérést bátorkodom hozzád intézni:
levelem tartalmát tekintsd egész bizalmas természetűnek.

Halász Imre 1915.
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ről a szerepléséről: „Múlt szombaton egy hete tartott beszédem, mellyel a budgetvitát, mint előadó megkezdtem, nagyon tetszett, az egész ház gratulált, még a balol
dal is. […] Jól esett nagyon, hogy sikert arattam, egy kis jutalom volt, sőt szép
jutalom volt arra, hogy hónapokig vesződtem a budgettel” (1871. január 31., idézi:
Sárkány Sándorné Halász Terézia 1943: 25). Mint ismeretes, Sárkányné Halász
Terézia még használhatta Széll Kálmán irathagyatékát, amely az Országos Levél
tárban volt letétbe helyezve, de elhamvadt a levéltár égésekor.
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Kövér György 1986. A Kerkapoly-idézet a 99. oldalon. A Rothschild-házról lásd:
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ság történetében: Kövér György 2012b.
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KI 1872–1875: IX. kötet, 47. 1873. november 20. Csengery Antal elnök, Széll
Kálmán előadó.
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KN 1872–1875: VIII. kötet, 81–82. 1873. november 25.
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Kálmán előadó.
12
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radt fenn. OSzK Kt Fol. Hung. 1662.
13
Csengery Antal, a bizottságok elnöke így summázta a bizottság feladatát: „Cons
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adóemelések is szükségesek?” (OSzK Kt. Fol. Hung. 1662. 9. Az 1874-ben kiküldött
21-es bizottság feladatának körvonalazása).
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Széll Kálmán előadó felszólalása a 21-es bizottság 1874. március 25-i ülésén.
A jegyzőkönyvet lásd OSzK Kt Fol. Hung. 1662. A 9-es albizottság jelentése megje
lent KI 1872–1875: XIII. kötet, 648. sz. 175–235. Az írott jelentés szerint 68 alka
lommal üléseztek (uo. 175).
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KI 1872–1875: XIII. kötet, 216. Az albizottság tisztában volt azzal, hogy „az
1874. évben az utolsó évek nagy közgazdasági csapásai miatt a bevételeknek oly
mérvben való befolyására sem lehet helyes biztossággal alig számítani, mint azt az
1874. évi előirányzat, a mely pedig a bevételekre nézve tetemesen leszállíttatott, ki
látásba helyezte” (uo. 217).
16
Az albizottsági vitát Ghyczy Kálmán emlékirata alapján összefoglalta Kozári Mo
nika 2003: 236–237.
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Matlekovits Sándor 1894: I. kötet, 535. Schlett István megfogalmazása szerint
Széll a költségvetési vitában „szakpolitikusként” nyilvánított véleményt (Schlett Ist
ván 2010: 639).
18
A beteg Szlávy lakásán tartott megbeszélésen 1875. február 19-én Tisza a „deficit
fedezésére nézve a politikai morállal nem tartja megegyeztethetőnek, hogy pártja,
mely az egyenes adók minden emelése ellen oly határozottan állást foglalt el, ezen
állást azonnal elhagyja, a mint kilátás mutatkozik, hogy tagjai a kormányba lépje
nek”. Széll viszont többek közt arra kérdezett rá: „hogy folyamodjunk kölcsönhöz,
midőn részünkről nem mutatunk készséget nagyobb teherviselésre?” Csengery Fusio
történetéhez című munkáját lásd: Csengery Antal 1928: 336–338. A fúziós tárgyalások
végén Csengery magának tulajdonítja a Tisza és Széll közötti kompromisszum ja
vaslatát: „Végre Tisza, Széll Kálmán és én maradtunk báró Wenckheimnél [február
25-én]. Kértem Tiszát, ígérje meg ő Felségének, a ministerelnöknek és Széll Kál
mánnak, hogy a jövő ülésszak elején, ha a fedezet úgy kívánja, már behozza az
adóemelést is. Akkor, mondám, ennek hatása alatt, a hiány egy része könnyebben
lesz kölcsön útján is fedezhető, például a törlesztési részletek erejéig. Tisza kijelenté
előttem, hogy ő Felségének már megmondta ezt. Ő az adóemelést 1876-ra nem
fogja ellenezni” (uo. 343).
19
KN 1872–1875: XV. kötet, 69. 1875. március 3. A feladatok felsorolása után
a kijelölt miniszterelnök még azt is bejelentette, hogy amennyiben a fenti pontok
nem vezetnének eredményre, vagy a bajok súlyosabbnak bizonyulnának, „a nemzet
hazafiságába vetett bizalommal fogja azt, hogy a bajon adófölemelés által is segít
sünk, kellő időben kezdeményezni” (uo.).
20
Nemcsak Széll tudta, elődje is úgy érezte, sokat köszönhet az új kormány az
ő korábbi tevékenységének: „én, ki 1874-ben az állampénztárban úgyszólván csak
százezreket vettem át, oly összeget, mely a napi folytonos szükségletek fedezésére
sem volt elégséges, 1875. eszt[endő] mart[ius] hóban 30 milliót hagytam abban, oly
összeget, mely az állampénztár fizetési képességét 1876. eszt[endő] január hó na
gyobb részére is biztosította és így elég időt szerzett az új ministeriumnak arra, hogy
nem annyi akadály, veszély s aggodalom között, és rohamosan, mint én, kéntelen
voltam intézkedni, hanem egész nyugodtsággal folytathatta a pénzügyi kezelést”
(Ghyczy Kálmán emlékirata MTA KIK Kézirattár Ms 4581/1. 176, idézi: Szigeti
István 2012: 305). Széll 1875 őszén még nyíltabban méltatta előde érdemeit: „ő, ki
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KN 1872–1875: XV. kötet, 76. 1875. március 5. Pár nappal később nyíltan ki
mondta az akkoriban mindenki által ismert tényt: „én azon pénzügyi politikát,
a mely a folyó évi hiány egy jelentékeny részét adóemelésekkel kívánta már 1875ben födözni: helyeseltem és egész meggyőződésemmel támogattam.” De igazodott
az adóügyi bizottság és az új kormány álláspontjához: „Magamévá teszem az
adóügyi bizottság által tárgyalt törvényjavaslatokat és indítványozandom az azok
ból származó adószaporulat fölvételét; az általános jövedelmi adóról szólónak tár
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adórendszer revízióját. A legfontosabb változás az volt, hogy a tulajdonképpen ad
dig is csak névleg annak tekinthető jövedelemadó (valójában a tiszta, nyers és átla
gos jövedelmek alapján kombinált hozadéki adóztatáson alapult) kikerült a rend
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„Széll empfing mich außerordentlich warm, versicherte mich, daß er großen
Werth auf die freundschaftlichen Beziehungen mit unserer Gruppe legt, da ihm
ganz genau bekannt ist, welch große Dienste wir dem Staate geleistet haben“ (We
ninger Vince – A. von Hansemannak, 1875. március 5.). A levél másolatát Hanse
mann, a Disconto-Gesellschaft vezérigazgatója küldte meg saját leveléhez csatolva
a londoni Rothschild ház fejének, Lionel Rothschild bárónak (A. v. Hansemann –
Lionel Rothschildnak, Berlin, 1875. március 8. RAL XI/111/10). Hansemann vá
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sich nichts sagen, wenn das Land für die Verzinsung der zum Zwecke Convertie
rung zu emittierenden Anleihen dauernd die Steuerlast übernimmt“ (Hansemann
Lionel Rothschildnak, Berlin, 1875. december 7. RAL XI/111/10). Theodor
Hornbostel, a Credit-Anstalt igazgatósági ülésén számolt be a halasztgatásos tár
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38
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„A Napló rideg cikke után egy kis meleg ség [sic!] a hangban nem ártana” (Széll
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43
KI 1878–1881: IX. kötet, 349. sz. Jelentés a 6% magyar aranyjáradék-kötvények
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1877. október 8. ig. tan. MNL. OL. Z 50 MÁH 7. k. 3. t.
Ismét egy osztrák levelezőre hivatkozva: „the result of the subscription to the
Hungarian Gold Rent may with safety be asserted to have been almost failure. In
stead of 80 M 30 M were subscribed for. The contractors will be able to get rid of
the remainder, but it should be lesson to the Hungarians and teach them strict
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60
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HALMOS KÁROLY
SZÉLL KÁLMÁN, A BANKVEZÉR*

BEVEZETÉS

Széll Kálmán két komoly magánbanknak (Leszámítoló és Pénzváltó
Bank [ML&PvB], Magyar Jelzáloghitelbank [MJ]) is vezetője volt
közel két évtizeden keresztül. Bankvezéri tevékenységének friss kuta
tásokon alapuló részletes bemutatására nem vállalkozhattunk, mert
jelen tudásunk szerint azoknak a bankoknak az iratanyagában,1
amelyeknek vezetője volt, lényegében nem maradt a személyére vo
natkozó iratanyag. Ha tevékenységét nem is, föltételezhető szerepét,
illetve a korszak magyarországi bankrendszerét és a Széll által veze
tett bankok helyzetét megkísérelhetjük vázolni.2
Két fő kérdésünk: vajon mi lehet, illetve miként értékelhető
a bankok szerepe egy ország gazdasági fejlődésében, illetve lehet-e
köze valaki politikusi szerepének a bankári szerepéhez, egyáltalán:
mi a személyek szerepe egy bank működésében?

A NAGYBANKOK SZEREPE
A GAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁBAN

A bankok gazdasági szerepét illetően rendkívül erősen eltér a köz
gazdasági szakma és a közvélekedés álláspontja. A közgazdák között
szinte nincsen, aki kétségbe vonná, hogy pénzügyi közvetítő rend
szerre szükség van, legföljebb e közvetítő rendszer szabadságfokát
illetően vannak nézetkülönbségek. A közvélekedés ezzel szemben
sokkal inkább meg van győződve arról, hogy a pénzintézetek saját
önös érdekeiket követve a másutt elérhetőnél sokkal nagyobb ha
szonra, és pénzügyi erejüket hatalomra váltva fölényre tesznek szert
üzletfeleikkel szemben.
Leágazása ennek a kérdésnek, hogy a közvélemény a bankokat
tőkéscsoportok manifesztálódásainak tartja, a banki erőforrás-alloká
ciós tevékenységet mintegy a tőke „behatolásaként” értelmezi. Való
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igaz, a nagyüzemi termelés és forgalom terjeszkedésének megvan
a maga logikája. A nagyüzemek – legyenek azok iparvállalatok, ban
kok vagy biztosítók – nagy beruházásokkal, hatalmas erőforrások
lekötésével jönnek létre. Ezeknek az erőforrásoknak a hasznosulása
a puszta tulajdonosok körénél szélesebb társadalmi rétegeket, tehát
adott esetben közérdeket is érinthet, politikai kérdéssé lehet. Ennek
megfelelően a nagyüzemi működés feltételeinek biztosítása nem csak
preventív (a nyilván- és jelenvaló veszélyeket elhárító), hanem pre
emptív is (a veszélyeztető és bizonytalansági tényezők kiiktatására
törekvő). Ennek a logikának egyik eleme a „horror vacui”, a rettegés
attól, hogy ha egy megszerezhető helyet nem töltenek be, akkor azt
a riválisok fogják megtenni. Ennek a logikának csak hosszabb tá
von célja a haszon optimalizálása. Rövid távon a kárról kell dönteni:
meddig érdemes elmenni az áldozatokban azért, hogy ne a verseny
társ nyerjen.
Történelmileg vizsgálva a kérdést, a finánctőke elképzelése,
amelyet legnagyobb hatású formájában Rudolf Hilferding fejtett ki,3
adatokra támaszkodva bár, de a közvélekedést erősbíti. Alexander
Gerschenkron a kérdést nemzetközi összehasonlításban vizsgálta,4
és megállapította, hogy a 19. században a bankok és iparvállala
tok szoros kapcsolata az úgynevezett követő, de nem túlságosan
lemaradott országokra (például Németországra, az osztrák örökös
tartományokra) jellemző viszony volt. Ezt az iparvállalatok tőke
szegénységével magyarázta. (A hosszú távú elköteleződés – tehet
jük hozzá – szigorúan közgazdaságilag szemlélve azonban mást is
jelenthet. Megeshet, hogy az adott vállalat fizetési nehézségekkel
küzd, viszont kölcsönei a bank könyveiben akkora értéken szere
pelnek, hogy leírásuk nem kívánatos.)
Gerschenkron ugyanakkor Magyarországot már abba a csoport
ba sorolta, ahol az iparfejlesztés nem a pénzintézetek, hanem inkább
az állam kezében összpontosult. A kérdést Magyarország és a szá
zadforduló vonatkozásában – vállalati szinten – Tomka Béla elemez
te.5 Eredményei egy nagybank – a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
(PMKB) – vizsgálata alapján a következőképpen foglalhatók össze.
A bank a 19. század legvégéig lényegében nem foglalkozott ipari be
ruházásokkal. A századfordulótól már inkább, de ennek mértéke el
maradt az egyéb beruházásokétól. Az iparvállalati kapcsolatok jó ré
sze alkalmi pénzügyi kapcsolat volt. Szemben az ipari kapcsolatokkal,
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a pénzügyi szektoron belül a bank intenzív affiliációs tevékenységet
folytatott. A bank ipari kapcsolatainak legfontosabb formája a sze
mélyes kapcsolat volt, amit azonban nem egészített ki hitelkapcsolat.6
Az elköteleződéstől való tartózkodás – amint az előbb utaltam rá –
a „bankszerű működés” eszménye felől nézve érthető.

A SZEMÉLYES ÖSSZEFONÓDÁSOK

A részvénytársaságok testületei közötti személyi összefonódások – az
egyének felől nézve: pozícióhalmozások (multipozicionalitás) – érde
kes módon nem annyira a vállalatok közötti kapcsolatok funkcionális,
hanem az egyének közötti esélykülönbségek strukturális szempontja
felől keltették föl – már régóta – a közvélemény figyelmét. Ennek egyik
oka a „kisrészvényes” figurájának visszaszorulása. A részvénytársa
ságok világában sem az egy személy = egy szavazat elve, sem pedig
a szavazat személyessége nem érvényes. Ezt csak tetézte a részvénytár
saság jogi ideáljának és szervezeti valóságának egyre erőteljesebb szét
válása. A növekvő üzemméretek és a növekvő vállalati koncentráció
egyre fontosabb szereplőkké tette a vállalkozás vezető alkalmazottait.
Ez – másfelől nézve – a részvénytársaság választott tisztségeit egyre
inkább csak sine cura officiumként, a részvénytársaságok választott tes
tületeit pedig járadékosok érdekközösségeként láttatta.
Ennek a közkeletű vélekedésnek a hazai válfaja ezt a sémát
megkísérelte még szociológiai tartalommal is kitölteni. A tézis körül
belül úgy szólt, hogy a hazai nagybankok a fináncburzsoázia kezé
ben voltak. Ez az elképzelés öltött testet például az ötven családról
szóló, tudományosnak álcázott műben is.7 Egy másik változat szerint
bizonyos hallgatólagos megállapodás alapján e bankokat nagybirto
kos arisztokraták – az etnicista alváltozat szerint: „díszgójok” – kép
viselhették a külvilág előtt. A történeti vizsgálatok alapján kimutat
ható a multipozicionalitás időbeni erősbödése.8 1873-ban a nagy
részvényvállalatok és bankok tulajdonosi döntések alapján betöltött
tisztségei szinte egyáltalán nem összpontosultak. A századforduló
tájékán már megjelentek a kifejezetten pozícióhalmozó személyek.
A vállalati stratégiai vezető testületek közötti összefonódásnak jelenlegi
tudásunk szerint nincsen egységes magyarázata. Szerepe lehet úgy
a képviseletnek, mint az érdekérvényesítésnek vagy az információ
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áramoltatásnak. Többet erről a kérdésről akkor fogunk tudni, ha
jobb képünk lesz arról, vajon miként is működtek részvénytársaságok
testületei – a közgyűlés, az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság.
A közvélekedés szerint a nagy részvényvállalatok választott veze
tő testületeiben (igazgatóság, felügyelőbizottság) sokan voltak zsidók.
E feltételezés valószínűleg azért tarthatja magát, mert azt sugallja, mi
szerint e tisztségek által rejtett hatalomra lehet szert tenni, ám általá
ban nem tesz különbséget a zsidó felekezet tényleges tagjai és a csak
származásukban zsidók között. Az állítás annyiban igaz is lehet, hogy
volt a vezető testületek tagjainak egy olyan szűk csoportja, akik nagyon
sok helyütt vállaltak tisztséget. Esetükben azonban – eltekintve a pozí
cióhalmozással járó többletjövedelemtől – nem annyira a hatalomszer
zésről, mint inkább hivatásszámba menő képviseleti tevékenységről
lehet szó. Egyébként nehezen volna érthető, hogy a pozícióhalmozók
miért tartottak adott esetben jelentéktelen tisztségeket portfóliójukban.
***
Hogy közelebb jussunk kérdéseinkhez (választ adni rájuk nem fogok
tudni), tekintsük át a 19. század második felének hiteléletét, illetve
azoknak a bankoknak a sajátosságait, amelyekben Széll Kálmán
tisztséget vállalt.

A PÉNZINTÉZETI RENDSZER FEJLŐDÉSE

A magyar pénzintézeti rendszer kialakulását többen és többször
megírták már.9 A lényeg, hogy a hitelélet hazánkban a reformkorba
nyúlóan, tehát viszonylag sokáig nem pénzintézeteken keresztül zaj
lott. Hitelélet volt ugyan, de keretei nem voltak képesek az erősbödő
termelési és kereskedelmi hiteligényekhez alkalmazkodni.10 Az első
intézetek a korabeli ország szászok lakta városaiban németországi és
örökös tartományokbeli mintára alapított takarékpénztárak voltak.11
A reformkorban jött még létre a követhető mintát kínáló pesti ta
karékpénztár és a szintén pesti kereskedelmi bank. Jellemző módon
ezek az intézetek nem betétgyűjtési, hanem hitelkihelyezési gondok
kal küzdöttek. Az 1848. évi forradalom idején állami megváltással
végrehajtott föld-tehermentesítés (jobbágyfelszabadítás) miatt meg
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növekedett mezőgazdasági termelési hiteligényeket a neoabszolutista
korszakban 1856-tól a Habsburg Birodalom jegybankjának jelzálog
hitel-osztálya, 1863-tól pedig a szövetkezetként létrehozott Magyar
Földhitelintézet elégítette ki. A jelzáloghitelezés sokáig főként az egy
re nagyobb számú takarékpénztár tevékenységi körébe tartozott. Az
alkotmányos rend visszaállítása (1867) és a fél évtizeddel később rá
következő nagy válság (1873) között alapítási láz kerítette hatalmába
az ország üzleti életét. Az ebben az időben alapított bankok közül
a legnagyobb léptékűnek szántak jó része 1873-ban elbukott.12
A Magyar Jelzáloghitelbank az alapítási korszakban (Gründerzeit)
létrejött kisbankok egyike. Úgy alakult meg, hogy egy korábban
létrejött bank (Magyar Jelzálog- és Váltóbank) beszüntette önálló
működését, és tulajdonosai úgy döntöttek, hogy fiókként átengedik
az éppen létrejött Magyar Jelzáloghitelbanknak.13 Az új bankot
névlegesen kétmillió forint alaptőkével hozták létre, de ténylegesen
ennek harmadát fizették be.14 A MJ az 1873. évi válság során lénye
gében megbukott:15 alap-, illetve befizetett tőkéjét alig több mint két
harmadára kellett leszállítania.16
Ugyancsak ebben a korszakban, 1869-ben alapította meg a bé
csi székhelyű Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bankot.17 A ML&PvB egy időközben felszá
molt nagy tekintélyű magánbankból, a Malvieux18 és Társa cég alap
jain jött létre, amire megnevezésében szívesen utalt is.19 Az alaptőke
névleg másfél millió forint volt, amelynek azonban csak harmadrészét
kellett befizetni. A bank részvényeit az első években nem vitték piacra.
Az alaptőke részleges befizetése mindkét esetben azzal függhe
tett össze, hogy az „elhelyezés [ti. a tőkéké] sok gondot okozott”.20
A gond azonban viszonylagos volt – a hatékony befektetési lehetőség
lehetett kevés, hiszen a ténylegesen befizetett tőke amúgy a bankok
átlagában 17%-os tiszta nyereséget hozott.21
„Az 1879. évben megszűnt a külpolitikai helyzet bizonytalansága
s ugyanekkor a Franciaországban rendkívül felszaporodott tőkék árja
hozzánk is elhatolt.”22 A nyolcvanas évek elején mindkét bankot feltő
késítették. A ML&PvB tőkéjét a nyolcvanas évek elején két lépcsőben
végül tízmillió forintra emelték. A MJ-ot 1880-ban átszervezték, és
naggyá fejlesztették, alaptőkéje ekkor húszmillió arany forint lett,23
aminek nagyjából a felét fizették be.24 A bank a 20. század elejére
Magyarország egyik legnagyobb bankjává fejlődött. „Az intézet jó ve
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zetése, hitele s becses üzleti összeköttetései nagy kelendőséget bizto
sítottak zálogleveleinek”.25 Különösen „Franciaországban volt olyan
hitele, aminővel csak kevés magyar pénzintézet dicsekedhetett”.26
Ha valakinek Franciaországban van hitele, akkor az tőkét köl
csönöz onnan. Franciaország a hetvenes évek végétől jelentős tőke
kiviteli forrás volt. Tőkét nem csak hazánkba, hanem Európa egész
délkeleti térségébe exportált. Mindkét bank tőkeemelésénél a bécsi
Union Bank, valamint francia társai, a Société Générale és a Banque
de Paris et des Pays-Bas működtek közre.27
Ahhoz azonban, hogy a külföldi tőke megfelelő befektetési kör
nyezetre leljen, megfelelő jogrendet kellett kialakítani. 1873, a nagy
válság28 után, az agrárdepresszió idején fontos törvények születtek.
1874-ben megalkották a permentes végrehajtást lehetővé tevő köz
jegyzői törvényt, 1875-ben – német és osztrák minta alapján, de
a francia, belga, holland és svájci jogalkotást is figyelembe véve29 –
a cégjogot megteremtő és a cégnyilvánosságot kiterjesztő kereskedelmi
törvényt. 1876-ban a záloglevelek biztosításáról hoztak törvényt,
1877-ben az uzsoráról, 1880-ban a közraktárak30 segélyezéséről, 1881-ben
a csődeljárásról, a végrehajtásról, továbbá az ipartámogatásról is.

A MAGYAR JELZÁLOGHITELBANK ÉS
A MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ ÉS PÉNZVÁLTÓ BANK
A 19. SZÁZAD UTOLSÓ ÉVTIZEDEIBEN

A MJ jelzálogkölcsön-állománya 1883-ban a harminc-, 1893-ban
pedig az ötvenmillió forintot haladta meg. Bár ez a kölcsönállomá
nya csak a fele volt a legnagyobb magyar jelzálogbanknak, a Magyar
Földhitelintézetnek, ezzel is biztos második volt a jelzáloghitelező in
tézmények listáján. A pénzintézet azonban nem csak jelzálogüzlettel
foglalkozott. E tevékenysége mellett községi kölcsönökre és a mező
gazdasági vállalkozás támogatására fordította forrásait.31 A községi
kölcsönök (ebbe a kategóriába beleértendők a vízszabályozási és
talajjavítási,32 illetve a helyi érdekű vasúttársaságoknak nyújtottak is)
az 1881. évi szűk hatszázötvenezer forintról tizenhárom év alatt közel
százhússzorosukra növekedtek, és összegük másfélszer haladta meg
a jelzáloghitelek értékét. A bank „részvényei nemcsak nálunk, de kü
lönösen Franciaországban is kedvelt tőkeelhelyezési papírok”.33
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A másik bank, a ML&PvB tőke
emelése összefüggött azzal, hogy a bank
átvette a fővárostól a közraktárakat,
valamint az azokkal kapcsolatos üzle
teket és vállalatokat – mindezt a bank
alapszabálya is rögzítette.34 A közrak
tárak átvétele közgazdaságilag jól
értelmezhető lépés, a piacépítést, a ke
reslet és kínálat szezonális eltéréseinek
kiegyenlítését szolgálja. Az áru fizikai
beraktározásához jól kapcsolódik a meg
előlegezési és leszámítolási tevékeny
ség.35 Ezeket manapság faktoráló cé
25. kép
gek bonyolítják, és ezzel hozzájárulnak
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank
a – mai közgazdasági műszóval –
székháza a Dorottya utcában
tranzakciós költségek csökkentéséhez.
Ugyanakkor a közraktározás – lévén az alapfeladat naturáliák táro
lása – műszaki feladat is volt. A tárolt gabonát meg kellett védeni a
nedvességtől és a rágcsálók pusztítása ellen.36 Összességében, amikor
a bank ezt a tevékenységet magára vállalta, tulajdonképpen nem
banki tevékenységet végzett.
Szervezetileg ezeket a tevékenységeket a bank újjászervezett
áruosztálya fogta össze,37 és nem véletlen, hogy az áruosztály vezető
je egy mérnök lett.38 Átvettek vidéki közraktárakat is, de ezek közül
többet (éppenséggel két nagyobb városban, Szegeden és Temesvá
rott) veszteséges és fölös voltuk miatt be is zártak. Fiuméban a MÁV
számlájára építettek gépesített ki- és beraktározásra, illetve áruosztá
lyozásra alkalmas raktárt, úgynevezett elevátort.39 A banknak a köz
raktárakba befektetett tőkéje a millenniumig tartó másfél évtizedben
három- és négymillió forint közötti összeg, az áruosztály egyéb be
ruházott tőkéje pedig ennek durván kétszerese volt. Az áruosztály
tőkearányos40 nyers jövedelme általában négy-öt százalék körül volt,
ami – Pólya Jakab értékelése szerint – nem tekinthető „valami nagy”
hozadéknak.41 Ezen belül a közraktárak tőkearányos hozadéka sem
haladta meg az öt százalékot, és ehhez is az kellett, hogy a jöve
delmek közel harmadát a fővárostól kapott évi ötvenezer forintos
szubvenció jelentse. A „közraktárak adta […] jövedelmet még biztos
értékpapíroknál is el lehetett érni”.42
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A 19. században a bank életében még egy fontos fordulat kö
vetkezett be, amikor – ismét alapszabályban is rögzítetten – a bank
iparvállalatok létesítését, ipari és gyártási ágak meghonosítását tűz
te ki céljaként.43 Az iparfejlesztési tevékenység részeként a Magyar
Általános Hitelbankkal együtt (a magántulajdonosok halála után)
megvettek két újpesti hajógyárat azzal a céllal, hogy azokat egyesítve
a folyam- és tengerhajózási részvénytársaság rendelkezésére bocsás
sák.44 A hajózás fejlesztése és a közraktározás egyaránt a kor fontos
iparága, a malomipar piacának fejlesztését szolgálta.45
Néhány évvel később, 1895-ben a tulajdonosok koronában
denominált részvények kibocsátásával tizenötmillió forintra emel
ték az alaptőkét. A bank „a pénzügyi kibocsátások terén is nagy te
vékenységet fejt ki, és e tekintetben annak a pénzügyi csoportnak
a magyarországi képviselője, mely a bécsi Unionbank vezetése alatt
áll” – írta a kor nagylexikona. Ez azt jelentette például, hogy piac
ra vitték a Pesti Hazai Első Takarékpénztár és a Magyar Jelzálog
hitelbank zálogleveleit. A bank részt vett az állam finanszírozásában
is: 14 millió forintnyi összegben vitte piacra az első magyar 5%-os
papírjáradékot, illetve részt vett az 1892. évi nagy konverzióban.46
A szakirodalom a banki források tekintetében alig ad tájékoz
tatást. Figyelemre méltó azonban Pólya Jakab azon megjegyzése,
miszerint a banki mérlegek elemzésekor a hitelezők rovatával azért
nem foglalkozik, mert képtelen „azt tényleges címeik, az alapul
szolgáló egyes üzletek szerint szétválasztani, […] jelentőségét nem
ismernők […], horderejét, a gazdasági élettel való összefüggését
[…] meg sem ítélhetnők”.47
Összességében tehát azt látjuk, hogy végső soron francia tőké
vel és osztrák közreműködéssel nagyra növeltek két bankot, amelyek
aztán nem túlságosan profitábilisan működtek, viszont részt vettek
a kormány törekvéseivel egybevágó programok kivitelezésében, és
adott esetben tisztes adófizetői támogatásban részesültek. Ez volt az
a korszak, amikor a nemesi származású földbirtokos Széll Kálmán
volt az említett bankok vezetője. Vajon Széll a legrosszabb közvéle
kedésnek megfelelő bankvezető lett volna, aki személyes kapcsolatait
használván csupán közvetített a bank és a hagyományos politikai
és társadalmi elit között? Ez mindenképpen ellentmondana annak
a nyilvánvaló ténynek, hogy Széll Kálmán az állampénzügyekhez
értő, gazdálkodni tudó szakember volt.
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GAZDASÁGI SZAKEMBER A POLITIKÁBAN –
POLITIKUS A BANKBAN

Schlett István az 1873. évi válságos év költségvetési vitái kapcsán
Széll Kálmánt úgy jellemezte, mint aki inkább adót kívánt volna
emelni, semmint szembemenjen „a fejlődő államéletnek” „a maga
követelményeivel”.48 Úgy látszik, a fejlődő államélet követelményeit az
államélet keretei közül kilépve sem adta föl, sőt a bankjait is céljai
szolgálatában állította.
Az első kérdés, ami fölmerülhet, vajon miért, miként, kik vagy
mi által került Széll a ML&PvB, illetve a MJ vezetésébe. A kérdéshez
a francia bankok üzleti stratégiájának vizsgálatán keresztül lehetne kö
zelebb jutni. A francia–osztrák tőkebefektetés nem közvetlenül terme
lési célú beruházás volt. Ebben az esetben a kockázatot stabil piacok
átvételével lehet biztosítani. Ilyen célra a közraktározás fejlesztése, illet
ve a jelzáloghitelezés kiváló célpontok lehettek. Széllnek pénzügymi
niszter korában lehetett alkalma annyi ismeretségre szert tenni, hogy
a francia és osztrák bankok döntéshozóinak bizalmát elnyerje. Bizalmi
emberként az is emelte ázsióját, hogy az országgyűlési képviselőséget
bankári korszaka alatt is megtartotta. Ebben az időben az összeférhe
tetlenségi szabályok még nem voltak olyan szigorúak, mint amilyenné
Széll miniszterelnöksége idején tették őket (1901: XXIV. tc.).
További kérdés, vajon egyszerűen menedéket jelentett-e Széll
Kálmán számára a bank a politikai szélárnyék idejére (mai kife
jezéssel azt kérdeznénk, vajon „ejtőernyős” volt-e), vagy határo
zott ambícióval, esetleg programmal érkezett-e a bankokhoz. Erre
a kérdésre is csak közvetett válaszokat adhatunk (már ha egy ilyen
kérdésben egyáltalán bármiféle közvetlen megnyilatkozás értékel
hető lenne). Segíthet viszont a kérdés feltárásában a bankot vezető
testületek és tisztségek személyi állományának esetleges változása.
Ha ugyanis Széll csak szociális állásának jutalmaként kapott tisztet
a bank vezetésében, akkor a többi vezető pozícióban viszonylagos
változatlanságnak kellene mutatkoznia. Ha azonban a bank műkö
désének befolyásolására kérték fel, akkor megjelenésével további
személycseréket kellene tapasztalnunk.
A ML&PvB-ban az igazgatók száma a hetvenes években hat fő
volt. A tőkeemeléskor az elnöki pozíció mellett megjelent az alelnöki
is. Az igazgatók száma Széll érkezésekor felugrott tizenhat főre, majd
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1887–1892 között kilenc főnél stabilizálódott, melyből legföljebb ki
válások történtek.49 Az igazgatók közé már csak egy új személy került
be (1895-től), a bank régi főhivatalnoka: Walkó Lajos.50
A ML&PvB esetében Széll Kálmán 1882–1898/9951 között volt
a bank igazgatóságának elnöke. Ebben az időszakban Aebly Adolf
alelnök,52 valamint Beck Miksa,53 Holl Frigyes,54 Loisch Ede,55 Ház
mán Ferenc,56 Hegedüs Sándor,57 Neumann Frigyes,58 Neumann
Miksa,59 Schweiger Adolf,60 Tschögl Henrik és Wahrmann Mór61
igazgatósági, illetve Kleiner Ármin, Mandello Károly dr.,62 id. gr.
Ráday Gedeon63 és Rott József felügyelőbizottsági tagok voltak azok,
akik Széll regnálása idején legalább tíz évig viselték tisztüket.
A bank főhivatalnokai (tehát nem
választott tisztviselői) közül Beck Miksa
(1894-től vezérigazgató), Pekár Imre64
(áruosztály és közraktárak vezető igaz
gatója), Walkó Lajos (főpénztárnok,
1892–1894 között igazgatóhelyettes),
Holl Albert (irodafőnök, 1895-től igaz
gatóhelyettes) és Hirschfeld (1897-től:
Havas) Emil (főlevelező, 1895-től igaz
gatóhelyettes) jelentettek hasonló állan
dóságot a bank életében.
A felsoroltak közül Beck Miksa,
Holl Frigyes és Kleiner Ármin már
legalább 1874-től a bank mindenkori
tulajdonosainak választottjai voltak.
Nekik egyértelműen nem lehetett kö
zük sem a bank tőkeemeléséhez, sem
Széll elnökségéhez. Közülük Holl Fri
26. kép
Nemzetközi hírű malomipari szakember,
gyesről tudható, hogy a személyi foly
feltaláló, Széll bankjának egyik vezetője:
tonosságot képviselte a Malvieux-bank
Pekár Imre (1883)
és a ML&PvB között.
Négyen (Aebly Adolf, Loisch Ede, Schweiger Adolf, Neumann Frigyes)
a tőkeemelés évében választattak igazgatókká, de megmaradtak
ekként Széll idejében is. Voltak, akik a tőkeemeléskor lettek igaz
gatók, de Széll érkezésekor kiváltak az igazgatóságból: Altmann
Lipót, Minkus Jenő (a tőkeemelést végrehajtó Union-bank vezér
igazgatója)65 és Ziffer Ede. És végül voltak, akik Széll Kálmánnal
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egy időben jelentek meg az igazgatók között, de egy-két év elteltével
lemondtak megbízatásukról – többségük igen nagy tekintélyű arisz
tokrata: Károlyi Sándor,66 Dessewffy Aurél és Széchényi Pál grófok.
Voltak még hárman hasonló pályát futók – két igazgató, Lukács
Béla és Pekár Imre, valamint egy felügyelőbizottsági tag, Szentgyör
gyi Ottó (ők az arisztokratáknál néhány évvel tovább maradtak he
lyükön). Figyelemre méltó, hogy a Széll-lel érkezett Pekár Imre és
a már 1873-ban is igazgató Beck Miksa egy évben (1886) váltak ki
a választott igazgatóságból, és léptek át a bank csúcshivatalnokai közé.
Összességében tehát az a kép rajzolódik ki, hogy a tőkeemelés
és Széll igazgatósági elnökké emelése talán nem volt tervszerűen ös�
szekapcsolva. Az is látszik, hogy a választott igazgatók (1887–1899
között hét-kilenc fő) között (Széllt is számolva) a kifejezetten Széll-lel
egy évben tisztséghez jutottak voltak többségben (1887-ben heten
a tíz igazgatóból – 1899-en öten a kilencből). E tények arra utalnak,
hogy Széll Kálmánnak szabad keze volt a bank irányításában.
Széll Kálmán 1881-ben, tehát egy évvel a ML&PvB elnöki tisz
tének elfoglalása előtt lett a MJ elnöke. Már a kortárs is úgy látta, mi
szerint ha „a két bank élén álló vezérférfiakat tekintjük, ikertestvére
a Magyar jelzáloghitelbanknak a Magyar leszámítoló és pénzváltó
bank”.67 A MJ esetében a választott tisztségekben Beck Nándor (aki
egyben vezérigazgató is volt) és Fröhlich Frigyes68 (Széll érkezésekor
alelnökből igazgatóvá minősült vissza) képviselték a folytonosságot,
a hivatalnokok között pedig a főkönyvelő (majd irodafőnök) Kún
Ákos, valamint a főpénztárnok, Obersohn Benő.
Széll-lel egy időben lett az igazgatóság tagja Hegedüs Sándor,
Lukács Béla, dr. Matuska Péter69 (ő már 1879-től a bank jogtanácso
sa volt), Mayer Arthur, Széchényi Pál gróf, Wahrmann Mór, a fel
ügyelőbizottságé Berchtold László gróf,70 Beniczky Ferenc, Ernuszt
Sándor, visontai Kovách László, Kubinyi Árpád, Schön Vilmos.
A hivatalnokok közül ekkor érkezett Detsinyi Arthur. Az igazgatók
közül dr. Matuska Péter és Mayer Arthur kivételével a többiek mind
igazgatói lettek a ML&PvB-nak is. Az igazgatók közül Széchényi Pál
gróf és Lukács Béla együtt távoztak tisztükből 1885-ben, miként az
ML&PvB-nál is néhány év eltéréssel együtt mozogtak. Tekintetbe
véve, hogy Széchényi 1882-ben miniszter lett, 1882–1885 közötti
igazgatói tisztsége meglepő, hacsak nem a Compass71 összeállítóinak
tévedése. Lukács távozása mindkét bank esetében érthető, hiszen
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a MÁV igazgatója, majd később államtitkár lett. Széll elnöklésének
második felében, 1891-től jelent meg a bank igazgatói között Dubs
ky Adolf gróf,72 aki a ML&PvB-nál a nagy tőkeemelés és Széll érke
zése között az igazgatóság elnöke volt.
A felügyelőbizottságból Berchtold László gróf, illetve Beniczky
Ferenc73 távozott 1882-ben, illetve 1883-ban (Berchtold grófot utána
még egy évre igazgatóvá választották). A felügyelőbizottságban két
helyen „félidős” váltás történt: Ernuszt Sándor helyére 1888-ban Hol
lán Ernő74 főrend lépett, míg visontai Kovách László visszavonulását
(1889) követően néhány évvel később (1893) Ribáry József lépett be
a testületbe. A MJ esetében Széll visszavonulásakor is látszik a cezúra.
A két bank testületi tagjainak névsorát áttekintve látszanak ér
dekcsoportok (Széchényi Pál és Károlyi Sándor grófok – OMGE),
politikusi együttmozgások (Lukács Béla, Hegedüs Sándor), a társa
dalmi csoportokat tekintélyük révén képviselők (Schweiger Adolf és
Wahrmann Mór), a pesti kereskedelem legtekintélyesebbjei (váltó- és
hitelcenzorok). Az imént név szerint említett személyek – Károlyi és
Schweiger kivételével és természetesen Széll hozzáadásával – egyben
azok is, akik mind a két bankban (nem szükségképpen egy időben)
szerepet vállaltak. E vázlatos áttekintésből mintha az körvonalazód
na, hogy Széll Kálmán már kormánytagként kialakított magának
egy gazdaságpolitikai credót, és amikor a geostratégiai exigenciák75
megakadályozták a kivitelezésében, akkor élve a helyét kereső tőkék
adta lehetőséggel, kiépített magának egy – mai szóval – fejlesztési
bankot, pontosabban bankcsoportot.
A bankcsoport működtetése mellett nem szűnt meg országos
politikusnak lenni. A bankcsoport vezetését is politikai érzékét hasz
nálva oldotta meg, igyekezett politikai befolyással rendelkező szemé
lyeket megnyerni az ügynek. Ugyanakkor azzal, hogy közpénzeket
magánintézményeken keresztül kezelt, óhatatlanul kitette magát kor
rupciós vádaknak. A Rába-szabályozás finanszírozása kapcsán Széll
nek a képviselőházban védekeznie kellett a felmerült gondok miatt.76
Ez a súrlódási felület a politikai és az üzleti viselkedéssel szembeni
eltérő elvárásokkal, illetve az összeférhetetlenség jogi és morális ér
telmezésének eltéréseivel magyarázható. Érdekes kapcsolódása po
litikának és üzletnek, hogy a bank éppen a Széll fémjelezte 1880-as
évektől „körlevélben kereste meg a vármegyéket, hogy egyfajta VIP
hitellista gyanánt bekérje és használhassa a virilis jegyzékeket”.77
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Érdemes végül visszatérni az írás elején fölvetett, a bankok és
környezetük viszonyára vonatkozó kérdésekre. Széll Kálmán banká
ri működésének áttekintése után egy kérdésben az eddig megszokot
taktól eltérő véleményt fogalmazhatunk meg. Gerschenkron tézise
szembeállította az iparfejlesztés banki és állami formáit, és hazánkat
az utóbbi mintázat megtestesítőjének tartotta. A neves gazdaságtör
ténész az ipartámogató törvényekre hivatkozott, holott a helyzet en
nél összetettebb. Gerschenkron jól érezte, hogy a hazai iparfejlesztés
nem a német mintát követte, de arra nem gondolt, hogy az állami
szerepvállalás magánbankokon keresztül is megvalósulhat – amire
Széll Kálmánnak és csapatának teljesítménye jó példa.
***
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank XXIX. éves közgyűlésén,
1899. március 25-én a következő határozatot fogadta el: „intézetünk
mélyen tisztelt elnöke: Széll Kálmán úr Ő Excellentiája, Ő Felsége
hívására és hazafiui kötelességérzetének sugallatát követve, elfoglal
ta a magyar miniszterelnökség díszes állását. Ezen nagyfontosságu
esemény az öröm és fájdalom ellentétes érzelmeit keltette fel ben
nünk. Mert míg egyfelől minden hazafinak örvendenie kell, hogy
az ország sorsa ily kitűnő államférfiú kezeibe van letéve és hogy
Ő Excellentiájának kormányelnökké való kineveztetése által a súlyos
és bonyolult politikai viszonyokból a kibontakozás mintegy varázs
ütésre megtörtént, addig igazgatóságunk, melynek évek hosszú során
át fényes tehetségével és nagy nevével legkiválóbb dísze volt, mély
fájdalommal kell látnia, hogy elhagyja intézetünket s hogy ezentúl
nélkülöznünk kell kitűnő tanácsait és bölcs vezetését. Széll Kálmán
úr Ő Excellentiája intézetünk újjáalkotása óta, tizennyolc éven át
állott bankunk élén. Ezen időszakba esik intézetünk fejlődése és fel
virágzása, melyek szorosan egybe vannak fűzve ő Excellentiájának
nagyszabású tevékenységével.”78
Politikusi szerepvállalásának végeztével Széll Kálmán ismét
visszatért a bankvilágba, de az már egy másik történet.
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SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM
SZÉLL KÁLMÁN A DUALIZMUS POLITIKAI ERŐTERÉBEN
(1878–1899)

A következő tanulmány azt ismerteti, hogy Széll Kálmán a pénzügy
miniszterségről való lemondása (1878) és miniszterelnöki kinevezése
(1899) között milyen szerepet töltött be a magyar politikai életben,
miként lett kegyvesztett, perifériára szorult politikusból előbb fontos
háttérember, aztán kormányfő. Milyen lehetőségei lettek volna e két
évtized alatt a visszatérésre? Hogyan viszonyult a királyhoz, az egyes
kormányokhoz, a Szabadelvű Párthoz és vezetőihez? Milyen pozíciót
töltött be ezen időszak válságszituációiban? Széll Kálmánnak az
1894–95-ös és 1898–99-es válságok során játszott szerepét az esemé
nyek fontossága miatt részletesebben, egy-egy külön alfejezetben
mutatjuk be.

SZÉLL KÁLMÁN POZÍCIÓJA A LEMONDÁSÁT KÖVETŐEN

Mikszáth Kálmán egy 1901-es, az akkor népszerűsége delelőjén lévő
miniszterelnökről készített karcolatában az alábbiakat fogalmaz
za meg: „Hogy honnan van a Széll Kálmán nimbusa, semmit se
könnyebb meghatározni, mint ezt. A közelsége Deákhoz és a mi
niszteri szék szándékos elhagyása Bosznia okkupácziója idején. Az
egyik szerencsés véletlen, de a másik a saját érdeme. Hajh, nem
kis dolog e szomoru országban, hol senki sem válik meg a hata
lomtól, hacsak a hatalom meg nem válik ő tőle. Hol a miniszterek,
ha a király elejti őket, halálos sebbel szívükben távoznak a Burg
ból, de egy hét múlva már mosolygós arczczal várják az uralkodót
a budapesti indóházi perronon s lihegnek a kegyért, hogy meg
szólíttassanak. […] Ez elfajulásában a tapintatnak valóságos üdítő
áram, hogy a király egy úgynevezett tapintatlan emberhez nyúlt
egy napon, aki azt mondta valamire egyszer, hogy »ezt nem te
szem«. Mert Széllnél nem szabad egyelőre mellőzni ezt az emléke
zetes körülményt. A szinek közül, melyekből politikai alakja formá
lódik az elmékben, ez az alapszin: »Ott hagyta a miniszterséget«.
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Ohó, ez nem tréfa dolog!”1 Mikszáth sorai jól mutatnak rá arra
a kettőségre, ami Széll Kálmán helyzetét jellemezte 1878. szeptem
beri, tüntetőleges lemondását követően.
Széll makacs ellenállása az okkupáció pénzügyi feltételeinek
előteremtése kapcsán minden bizonnyal kiváltotta Ferenc József
rosszallását,2 hiszen az uralkodó általában amúgy is nehezen tűrte,
ha a hadügyi és külpolitikai kérdésekben szembeszegültek az általa
helyesnek vélt iránnyal. Tisza Kálmán is jogosan érezhette úgy, hogy
Széll a legnehezebb időkben hagyta cserben,3 bár paradox módon
a pénzügyminiszter kiválása inkább segített a viharoknak elvonulni
a kormány feje fölül, hiszen a kabinetnek nem a nyári alkotmánysér
tések vagy az okkupáció miatt kellett lemondania, hanem Tisza Széll
kiválásával indokolta azt. Mindenesetre Széll Kálmán – legalábbis
távozása után sokáig – nem kapta meg az ilyenkor szokásos valósá
gos belső titkos tanácsosi címet, sőt több mint egy évtizedre gyakorla
tilag eltűnt a politikai térképről. A visszatérést hosszú-hosszú ideig ő
maga sem erőltette, eleinte egyfajta „önkéntes száműzetésbe” vonult
Rátótra, az októberben megnyíló országgyűlésen nem jelent meg, le
mondásával kapcsolatban sokáig senkinek sem nyilatkozott. Alkotó
energiáit pedig később is inkább a bankszektorban és birtoka fejlesz
tésében élte ki. Bár a Szabadelvű Párt tagja maradt, és mandátumát
a teljes időszak alatt megőrizte,4 a képviselőházban említésre méltó
szereplése csak az 1880-as költségvetés vitájában volt.
Ugyanakkor azonban – mint az Mikszáth idézett soraiból is
kiolvasható – hosszú távon Széllnek nem csekély politikai tőkéje is
származott az 1878-as, dacos lemondásból. A Bosznia-Hercego
vina megszállását kifogásoló közvélemény, az ellenzék és néhány
kormánypárti képviselő szemében is ezzel a tettével Széll időtlen
népszerűségre tett szert, az okkupációval szembeszálló, saját sorsá
val nem törődő, elvhű államférfit látták benne, a maguk szemszö
géből teljes joggal. Széll lemondásának természetesen nem ez volt
a mozgatórugója, az ebben rejlő lehetőségeket viszont a későbbiek
ben nem mulasztotta el kihasználni. Az 1890-es évek derekán már
ismét a Szabadelvű Párt fontosabb emberei közé tartozott, amen�
nyiben elvállalja, már ekkor miniszterelnök lehetett volna. Élvezte
az uralkodó bizalmát, a kormánypártban is adtak a véleményére,
minden fontosabb akcióba bevonták. Idáig azonban hosszú, mint
egy másfél évtizedes út vezetett.
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Pénzügyminisztersége alatt Széll – elsősorban a járadékkölcsö
nök kibocsátása kapcsán – jó viszonyba került az európai bankvilág
vezető személyiségeivel, akik közül többen is sajnálatukat fejezték
ki távozása miatt. Weninger Vince mellett Gerson Bleichröder és
Adolph Hansemann Berlinből, Alphonse Rothschild pedig Párizs
ból.5 Aggályaikat osztotta Ghyczy Kálmán (a képviselőház elnöke,
korábban Széll elődje a pénzügyminiszteri székben) is, aki nem sok
kal Széll lemondása után írott levelében kifejti, miszerint: „részemről
azonban oly szomorúnak látom a jövendőt, hogy igen tartok attól,
hogy mind az a kevés, amit az ország pénzügyeinek érdekében én
tettem, mind az a sok, amit te tettél, haszontalan, meghiúsult igyeke
zet és fáradtság volt”.6
Bár 1878-tól kezdve egészen az 1880-as évek végéig évről évre
jelentős volt a költségvetési hiány, a fenti pesszimista jóslatok végül
nem igazolódtak be, a kétségkívül nehéz helyzet ellenére sem vált
fizetésképtelenné a magyar állam. Az 1880-as években az európai
tőkepiacon pénzbőség jelentkezett, és megnőtt a kereslet a fix ka
matozású értékpapírok, így az államkölcsönkötvények iránt is. En
nek köszönhetően Magyarország újabb járadékkötvényeket tudott
kibocsátani, sőt a korábbi 6%-os helyett már csak 4%-os kamattal.
Az ismét megélénkülő állami beruházásokat is ilyen ügyletek útján
finanszírozták.7 Az 1878. december 5-én újra kinevezett Tisza-kor
mányban Széll helyét gróf Szapáry Gyula vette át, aki „a kor tipikus
arisztokrata politikusa volt, inkább jó névvel és összeköttetésekkel,
mint szakképzettséggel és tehetséggel”.8 Szapáry már kinevezése
napján levelet küldött Széllnek, amelyben kérte, hogy „támogatáso
dat és tanácsaidat ne vond meg tőlem s ne tekintsd kérlek ezen ügyet
személyes kérdésnek, […] igyekezni fogok a helyzetet el nem rontva,
ezen év nehézségein átvinni az országot, hogy azután avatottabb ke
zeknek adjam át a pénzügyek vezetését”.9 A tőkepiaci konjunktúra
révén elért sikerek azonban Szapáryt is egészen 1887 februárjáig
megtartották pénzügyminiszteri pozíciójában.
Wenckheim Béla 1878. december 10-i levelében egyebek mel
lett arról a szóbeszédről tájékoztatta Széllt, miszerint „jó és rossz em
bereid egyaránt állították, hogy visszalépésed egy rég forralt, nálad
Rátóton készült és kicsinált terv volt a Tisza-kormány és Andrássy
megbuktatására, hogy majd aztán Te egyet alakíthass”.10 Ez a vád
alaptalan volt, Szélltől távol állt minden ilyen kísérlet, lemondása
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után nem akadályozta a Tisza-kormány munkáját, 1880 tavaszáig
nem törte meg rátóti félrevonultságát. Bittó István és Sennyey Pál
megkeresését is visszautasította 1879 tavaszán, akik egy esetle
ges ellenzéki pártalakulás kapcsán szerettek volna tárgyalni vele.11
Hallgatását Széll 1880. február 23-án adta fel, ekkor szólalt fel
a képviselőházban az 1880. évi költségvetés vitájában. Beszédében
éles kritikát fogalmazott meg a kormány pazarló pénzügyi politiká
ja ellen. Egyrészt megvédte saját, korábbi intézkedéseit, rámutatva
azok pozitív hatásaira, majd szemére vetette a kormánynak, hogy
a jelenlegi, kedvezőbb gazdasági és piaci körülmények ellenére nem
javult, hanem éppen rosszabbra fordult az államháztartás helyzete.
Szerinte mindezt a felesleges, nem megtérülő kiadások megnöveke
dése okozza. „Azon czéltól, mely felé törekedtünk, aránylag sokkal
messzebb állunk, mint álltunk évekkel ezelőtt, a munka kezdetén.”12
A költségvetést mindezek ellenére elfogadta.13 Valószínűleg a beszéd
hatására 1880 szeptemberében újra megpróbálták Széllt ’67-es el
lenzéki pártalakításra bírni, ezúttal is Sennyey Pállal karöltve, Széll
azonban ismét elutasította a kezdeményezést.14
Apponyi Albert igen közel állt a valósághoz, amikor úgy jel
lemezte Széll Kálmánt, hogy személyisége egyszerűen kizárta azt,
hogy ő ellenzéki legyen. „Neki [Széll Kálmánnak] az ellenzéki po
litika egyéni lehetetlenség volt; egész lényegében kormánypárti volt,
minden önzés nélkül, temperamentumánál fogva. Akkor is, mikor
nagy gonddal felépített pénzügyi terveit a megszállási politika foly
tán összeroskadni látta, nem tudott tovább jutni, mint lemondásá
nak elég éles kritika kíséretében történt megokolásáig […]. Még
a pártonkívüliek csoportjához sem csatlakozott, akik legalább ha
tározottan, bár óvatosan, ellenzékiek voltak. Később észrevétlenül
visszacsúszott a szabadelvüpártba [sic!]. […] csak a félreállásig jutott
el, határozott ellenzéki akcióig soha. Vannak egyéniségek, amelyek
annyira átérzik a kormányzat nehézségeit, hogy ebből kifolyólag
nem tudnak az azokkal küszködő férfiakkal szemben szigorúak lenni,
hanem állandóan valami titkos vonzódással viseltetnek irántuk. Ezek
a született kormánypártiak és ilyen volt Széll Kálmán.”15
Széll azonban nem csak az ellenzéki politizálást utasította el,
kormánypárti szerepköröket sem vállalt. Az idős Ghyczy Kálmán
1879 tavaszán őt szerette volna maga helyett képviselőházi elnök
nek, ősszel pedig a közös pénzügyminiszteri poszttal kapcsolatban
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merült fel a neve.16 Állítólag Tisza Kálmán azt válaszolta az ötletet
felvető Márkus István képviselőnek, a Nemzeti Hírlap szerkesztőjé
nek: „Vedd rá [Széllt], hogy elfogadja. Ha te jót állasz nekem arról,
hogy elfogadja, én jót állok neked arról, hogy kineveztetését kiesz
közlöm.”17 Széll nem kívánta egyik posztot sem, és amúgy is kérdéses,
hogy mennyire tekinthetőek komolynak ezek a kombinációk alig egy
évvel Széll nagy feltűnést keltő lemondása után. Az 1880-as évek
ben Széll Kálmán először a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank,
aztán a Magyar Jelzálog-Hitelbank révén inkább a pénzügyi életbe
kapcsolódott be, politikusként sokkal kevésbé volt aktív.18
Ferenc József az események tanú
sága szerint az 1880-as évek derekára
megenyhült Széll Kálmán irányában,
1883-ban kinevezte valóságos belső
titkos tanácsosnak. Széll lánya, Ilona
visszaemlékezéseiben 1883-at jelöli
meg, mint azt az időpontot is, ami
kortól az uralkodó ismét audiencián
fogadta volt pénzügyminiszterét.19
A király az 1890-es években már
minden fontosabb helyzetben kikérte
Széll véleményét. Mikszáth is kiemeli,
hogy az uralkodó részéről megnyil
vánuló bizalom a kormánypártban
is megnövelte Széll súlyát.20 Ezek ter
mészetesen egymást erősítő tényezők
voltak, hiszen minél fontosabbá vált
a Szabadelvű Pártban, annál inkább
27. kép
Ferenc József osztrák császár és magyar király
érdemes volt meghallgatnia Ferenc
1890-ben
Józsefnek. A király kezdeti nehezte
lésének elmúlásában több tényező
is szerepet játszhatott. Minden bizonnyal imponált neki, hogy
lemondása után Széll önként visszahúzódott a napi politizálás
tól, nem gördített további akadályokat a Tisza-kormány elé, nem
gyűjtött maga köré klikket, nem pozicionálta magát, és nemet
mondott minden ellenzéki invitálásra. A bankszektorban és gaz
dálkodóként elért sikerei viszont mutatták, hogy Széllben bőven
maradt alkotó energia.
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Az 1880-as évek során a kormánynak az általános gazdasági
fellendülés közben sem sikerült megszüntetnie a költségvetési hiányt,
sőt a zárszámadások több évben is magasabb hiányt mutattak ki, mint
amivel a büdzsé előzetesen számolt. Szapáry Gyula nem fogta olyan
szorosan a gyeplőt, mint Széll, és az egyes minisztériumok kiadá
sai évről évre növekedtek.21 Szapáry 1886-tól próbált erélyesebben
fellépni, minisztertársait a kiadások csökkentésére rávenni, ugyanis
elsősorban megszorításokkal vélte orvosolhatónak a problémát. El
sősorban a belügyi, a közlekedési és az oktatási tárca költségvetését
akarta lefaragni, a sikerhez viszont a Tisza Kálmán – Baross Gá
bor – Trefort Ágoston triászt kellett volna meggyőznie, akik egység
frontba tömörültek ellene. Másrészről az ellenzék is nagyon hevesen
támadta az 1887-es költségvetés vitájában, így Szapáry két tűz közé
szorulva 1887 februárjában lemondott.22 Széll Kálmán biográfusa
tudni vélte, hogy Szapáry távozása után Tisza felajánlotta a pénz
ügyminisztérium vezetését Széllnek, aki visszautasította a felkérést.23
Ideiglenesen a miniszterelnök vette kézbe a pénzügyek irányítását is,
legalábbis hivatalosan. A gyakorlatban ugyanis az ügyeket az ekkor
államtitkárrá kinevezett Wekerle Sándor vitte, aki 1889 áprilisában
formailag is átvette a pénzügyminiszteri tárcát Tiszától.
Annyi mindenesetre bizonyosnak tűnik, hogy Wekerle és Tisza
1888–89 folyamán többször kikérte Széll véleményét a pénzügyi helyzet
tel, a szükséges reformintézkedésekkel, adópolitikával (a cukor- és szesz
adó bevezetésével, illetve módosításával) kapcsolatban.24 Széll Kálmán
tehát – ha csak közvetve – egy kicsit magáénak is érezhette Magyarország
1888 után bekövetkező pénzügyi sikereit: a húsz éve folyamatosan jellem
ző államháztartási hiányt 1888–89-ben sikerült minimálisra csökkenteni,
1890-ben pedig már szufficites volt a büdzsé. Az elindított úton tovább
haladva, az 1891–1895 közötti évek átlagában az állami költségvetés
60 millió korona (30 millió forint)25 többlettel zárult. A siker annak volt
köszönhető, hogy a bruttó állami bevételek 1886 és 1893 között 60%-kal
növekedtek, ami az adórendszer reformjára, a korábbi államkölcsönök
további konvertálására, illetve az állami üzemek (például MÁV) fejleszté
sére és jövedelmezővé válására vezethető vissza.26
Wekerle Sándor már Széll alatt is dolgozott a pénzügyminisztérium
ban, kettejük viszonyára a későbbi események tükrében is érdemes
kitérni. Az ifjú Wekerle tanulmányai végeztével, 1870-től segédfogalma
zóként szolgált a minisztériumban, ahol közvetlen feletteseinek hamar
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feltűnt tehetsége és szorgalma, ezért viszonylag gyorsan emelkedett
a ranglétrán. Ghyczy Kálmán 1874-ben fogalmazóvá léptette elő.27 Mi
után Széll 1875-ben átvette a tárca vezetését, ő lett a nála csupán öt év
vel fiatalabb Wekerle egyik példaképe. Az ifjú tehetségét Széll is elismerte,
1878 januárjában a minisztérium elnöki osztályának előadójává nevezte
ki.28 Wekerle Széll iránti tiszteletére engednek következtetni azok a so
rok, amelyeket később, már a bársonyszékből intézett Széllhez: „Hálás
köszönettel veszem régi mesteremnek meleg üdvözletét s avval a benső
szívélyességgel viszonzom, mely változatlanul köt hozzá ifjúságom óta.”29
Az 1880–1890-es évek fordulójától Széll Kálmán a társadalmi
életben is egyre aktívabban vett részt. 1890 őszén bekapcsolódott
a Dunántúli Közművelődési Egyesület30 szervezési munkálataiba. Még
mielőtt 1890. november 20-án a tényleges megalakulásra sor került
volna, október 2-án a dunántúli országgyűlési képviselők Széll Kál
mánt választották meg a leendő egyesület elnökévé.31 Tekintettel arra,
hogy a bankvezérség mellett – mintegy hobbiként – rátóti birtokát
mintagazdasággá fejlesztette, és nagyfokú érdeklődést mutatott a me
zőgazdasági kérdések iránt, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
(OMGE) igazgatóválasztmányának is
tagja lett.32 Széll az 1892 márciusá
ban megrendezett magyar valutaankét
munkájában is részt vett.33
Az országos politikában Széll
1892-től játszott ismét fontos sze
repet. A tizenöt év után, 1890-ben
távozó Tisza Kálmán helyét Szapá
ry Gyula vette át a kormány élén.
A szakirodalom általában a dualiz
mus „nyugalmi periódusának” vá
lasztóvonalaként is tekint erre az
évre, mert 1890 után egyre fokozódó
mértékben kezdtek megmutatkozni
a rendszer működési zavarai, néhány
évente belpolitikai válságok követték
egymást. Az 1892 elején megren
dezett választások után nem sokkal,
28. kép
a február 24-i koronatanácson Ferenc
Pénzügyminiszterként és miniszterelnökként sem
József személyesen adott hangot aggo aratott komoly sikereket: Szapáry Gyula gróf
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dalmainak. Kifejtette, hogy véleménye szerint a dualizmus rendsze
rét veszélyes tendenciák fenyegetik, mert a közjogi ellenzék erősö
dik, ezzel összefüggésben a lakosság körében a ’48-as szellem lassan,
de fokozatosan növekszik. Ha ezen nem sikerül változtatni, akkor
előbb-utóbb az ellenzék megszerezheti a parlamenti többséget, és
olyan szituáció fog előállni, amelyből nem lesz békés kivezető út.34
Bár a Ferenc József által prognosztizált alkotmányos válság végül
csak 1905-ben köszöntött be, az uralkodó aggodalmát a kormány
párt mérvadó politikusai is osztották.
Félelmeik három fejleményből táplálkozhattak. Egyrészt
a választásokon a Szabadelvű Párt húsz helyet veszített, többsé
ge az előző ciklus 64%-ához képest 59%-ra esett vissza. Mindez
azonban önmagában még nem kongathatta meg a vészharangot,
hiszen ez a választási eredmény csak az előző, 1887-es szerep
léshez képest tekinthető visszalépésnek, az 1878-as, 1881-es és
1884-es választásokon a kormányoldal rendre a mandátumok 57–
58%-át szerezte meg.35 Többet nyomhatott a latba, hogy Tisza
Kálmánt végső soron az ellenzék 1889-es véderővitában indított
obstrukciója buktatta meg, ami előrevetítette, hogy a házszabá
lyok és a közös hadsereg kérdése a jövőben még sok problémát fog
okozni. Harmadrészt az 1892-es választásokra a dualizmus rend
szeréhez elvileg lojális, konzervatív-agrárius világnézetű Mérsé
kelt Ellenzék új programot hirdetett. A korábbi elvek meghagyá
sa mellett a változtatás egyik lényeges pontja volt, hogy a közös
intézményekben és a közös hadseregben jobban érvényesüljön
a magyar jelleg (nemzeti színek, jelképek) és a magyar nyelv, il
letve valósuljon meg a kifejezetten magyar katonai tisztképzés.
A „nemzetibb” programhoz igazítva a párt korábbi nevét is Nem
zeti Pártra változtatta.36 A párt vezetője, Apponyi Albert gróf már
az 1889-es véderővitában is keményen támadta Tisza Kálmánt.
A Nemzeti Párt kétarcúságára találóan tapintott rá a fiatal Ti
sza István, aki 1889. január 4-én kifejtette a parlamentben, hogy
„Igen különösnek tartom azt, hogy valaki egyfelől feltüntesse ma
gát az 1867-diki kiegyezés őszinte barátjául, másfelől azonban
minden olyan kérdésben, ahol vannak nemzeti aspirációk, me
lyek túlmennek az 1867-diki kiegyezésen, és az azáltal teremtett
intézményekkel ellentétben állanak, arra iparkodik, hogy a nép
szerű frázisok terén őt senki túl ne szárnyalja”.37
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A kormánypárt mérvadó körei tehát konstatálták a veszélyeket,
a célravezető politika egyenletének felvázolását követően azonban
nem ugyanazt a végeredményt kapták. A párt liberális-reformer ve
zetői, Szilágyi Dezső igazságügy-miniszter, Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter, Csáky Albin kultuszminiszter (akik maguk mögött
tudták Tisza Kálmán és Tisza István támogatását) ugyanis liberális
társadalmi reformokkal vélték megoldhatónak a problémát, konkré
tan a már régóta halogatott egyházpolitikai reformok kidolgozásával
és napirendre tűzésével. Szerintük ez megbontaná a közjogi törésvo
nalat, és a parlamentben, valamint a politikai közvéleményben libe
rális-konzervatív alapú átrendeződést eredményezne. Csakhogy ez
zel a politikával a Szabadelvű Párt egy része nem értett egyet. Vagy
azért, mert nem bízott a sikerében (hiszen ez a kormánypártban
is könnyen liberális-konzervatív törést eredményezhet), vagy azért,
mert konzervatív katolikus világnézetét nem tudta összeegyeztetni az
egyház jogainak csorbításával, és mert nem akarta vállalni a szükség
szerűen bekövetkező konfliktust az egyházakkal és az aulikus arisz
tokráciával. Arra is számítani lehetett továbbá, hogy az udvarban
szintén lesznek ellenzői a reformpolitikának. Maga a miniszterelnök,
Szapáry Gyula sem volt a reformok híve abban a radikális formában
(a polgári házasság kötelező bevezetése), ahogy azt Szilágyi és Wekerle
szerette volna. A kormányfő összetűzésbe került saját minisztereivel,
akik a minisztertanácsban leszavazták őt, emiatt 1892 novemberé
ben benyújtotta lemondását. A Szabadelvű Pártból 1893 elején kilé
pett egy 35 fős, a reformokat nem támogató frakció, a „disszidensek”.
A csoport vezetője az 1894 januárjában szintén kilépő Szapáry lett.
Mindez a kormánytöbbség aggasztó mértékű elapadását jelentette.38
A Szapáry által üresen hagyott kormányfői szék betöltésekor Fe
renc József nehéz választás előtt állt. A Szabadelvű Párt többségének
támogatását élvező liberálisok a reformpolitikával a dualizmus rend
szerének megszilárdítását ígérték a királynak, ez azonban ellenkezett
katolikus lelkiismeretével. A másik lehetőséget az jelentette számára,
hogy a Szapáry-frakció, a Szabadelvű Párt további konzervatív ele
mei és a Nemzeti Párt fúziójával, egy konzervatív irányváltással pró
bál új kormánypártot alakítani. Ebben az esetben viszont a Nemzeti
Párt katonai követeléseit – legalább részben – teljesíteni kellett vol
na. A kormányfő személyének kiválasztására hivatott tárgyalásokat
1892. november 10–11-én folytatták le Bécsben. A király többek kö
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zött Szapáry, Tisza Kálmán, Fejérváry
Géza és Wekerle mellett Széll Kálmánt
is felkérette.39 A megkérdezettek több
sége – köztük Széll is – a kormány
párt többségi akaratának elfogadását,
Wekerle kinevezését és a radikális re
formok kormányprogramba emelé
sét tanácsolták. Az uralkodó Wekerle
Sándor miniszterelnöki kinevezésével,
Szilágyi Dezsővel és Csáky Albinnal
az új kormányban végül a liberális re
formpolitika mellett tört lándzsát, vagy
ahogy Apponyi Albert megfogalmazta:
„A katonai orthodoxia lelkében győzött
a vallási orthodoxia felett.”40
Állítólag Ferenc József fejében az
is megfordult, hogy Széllt kéri fel kor
mányalakításra, ő azonban nem vállal
29. kép
ta a feladatot.41 Hasonló szituációban
Ferenc József 50. uralkodói jubileumán (1898)
találhatta magát 1894–95 fordulóján is,
amikor szintén számolt volna vele Fe
renc József, de ő akkor is kihátrált. Mindez egyértelműen mutatja, hogy
ebben az időszakban Széll még nem szeretett volna vezető politikai tiszt
ségbe kerülni, aminek több magyarázata is lehetséges. Egyrészt kétség
telen, hogy anélkül nagyobb mozgástérrel rendelkezett, szabadabban
alakíthatta és fejthette ki véleményét bármelyik kérdésben, eredménye
sebben tompíthatta a kormánypárt különböző frakciói, esetleg a párt és
a király közötti ellentéteket. Másrészt az sem elhanyagolható szempont,
hogy az üzleti életben az 1880-as évek második felére és a kilencvenes
évekre estek Széll legnagyobb sikerei. Vezető politikai pozícióval azon
ban nem lett volna összeegyeztethető Széll bankelnöksége. Részéről te
hát az is teljesen érthető magyarázat, hogy a számára jelentős anyagi
hasznot hozó, hosszú távon biztosnak tűnő állásairól csak igen indokolt
esetben lett volna hajlandó lemondani. 1892-ben és 1895 elején is jo
gosan érezhette kifejezetten komplikáltnak a szituációt, és Széll inkább
nem kért a kormány vezetésének lehetőségéből. A király azonban 1892
novemberében megígértette vele, hogy a jövőben aktívabban fog részt
venni a napi politikai életben,42 az adott szavát pedig betartotta.
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AZ 1894-ES KÉT KORMÁNYVÁLSÁG

Mint azt Ferenc József az 1893. november 6-i magyar minisztertaná
cson kijelentette, normális körülmények között lelkiismereti kötelessé
gének érezné, hogy a polgári házasság bevezetésével szembeszálljon,
de az adott körülmények között belátja annak szükségességét, hogy
a kormányt a ’67-es közjogi alap megvédésében megerősítse, ezért
hozzá fog járulni a törvény bevezetéséhez.43 Beleegyezett tehát, hogy
az egyházpolitikai törvénycsomagot (a házassági jogról, a gyermekek
vallásáról, az állami anyakönyvezésről, a vallás szabad gyakorlatáról
és a zsidó vallás recepciójáról szóló törvényjavaslatokat) a kormány
a képviselőház elé vigye. Minderre szinte azonnal megmutatkoztak
a reformpolitika sikerei, de a hátulütői is. Az egyházpolitikai kér
dések valóban vízválasztó módjára hatottak a közjogi pártokra,44
a sajtó hasábjain, a pártkörökben és magában a szélesebb politikai
közvéleményben is háttérbe került a „negyvennyolcas–hatvanhetes”
ellentét, helyét a „kultúrharc” foglalta el.
A Szabadelvű Párt liberális része
azonban önmagában nem alkotott
többséget a képviselőházban.45 A kor
mány csak a ’48-as közjogi ellenzék
jóindulatának megszerzésével, liberá
lis elemeinek átszavazásával, valamint
a ’48-as érzületű magyar közvélemény
liberális reformok iránti megnyerésével,
ezzel párhuzamosan azonban a kon
zervatív aulikus arisztokrácia és a bé
csi katolikus udvar iránti ellenszenvére
apellálva tudott többséget biztosítani
a törvényjavaslatok számára. Mindez
aggodalommal töltött el több bécsi
vezető politikust és udvari méltóságot,
köztük Gustav Kálnoky gróf közös
külügyminisztert és Kállay Béni közös
pénzügyminisztert is, akik nem tudták
30. kép
megbocsátani a Wekerle-kormánynak
A bécsi magyar lobbi legbefolyásosabb
a függetlenségiekkel való „parolázást”. egyénisége: Kállay Béni közös pénzügyminiszter
Egyenesen azt fejtegették Ferenc József (1880 körül)
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nek, hogy ezzel a tettével a kormány eljátszotta királyának bizalmát,
és meg kell szabadulni a kabinettől. Az uralkodót amúgy sem kel
lett nagyon győzködni, a fejlemények őt is elkeserítették. Ezen az
áron – a trón legmegbízhatóbb híveinek ellenzékbe szorításával és
a szélsőballal, a túlfűtött magyar nemzeti szellemmel való lepaktálás
sal – már nem kívánta támogatni a kormányt.46
A kabinet szemszögéből roppant szerencsétlen időpontban,
a képviselőházi vita közben, 1894. március 20-án Torinóban meghalt
Kossuth Lajos. A temetés kapcsán Ferenc József határozottan meg
tiltotta bármiféle állami szertartás szervezését, a kormány, a hadsereg
vagy az állami hivatalnokok részvételét a gyászban. A képviselőház
többsége viszont Kossuthnak nagyszabású temetést szeretett volna
rendezni, és ez természetesen találkozott a közvélemény óhajával is.
A kormány számára nem létezett jó választás. Azzal próbálták meg
áthidalni a problémát, hogy Kossuth temetését, mint díszpolgáráét,
a főváros rendezte. A döntéssel Wekerle hivatalosan lojális maradt
a királyi parancshoz, „mégis mindenki tudta, hogy a főváros mögött

31. kép
Kossuth Lajos temetési menete a Nagykörúton (1894)
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az állam áll”.47 Április 2-án a főváros pompás és emelkedett han
gú temetést rendezett Kossuthnak, amelyen „soha kirívóbban nem
nyilvánult meg, és soha feleslegesebben, nemzet és legfőbb hatalom
érzelmi világának ellentétessége”.48
Ezzel a kormány tovább növelte népszerűségét a hazai közvéle
mény és a közjogi ellenzék előtt, Bécsben viszont Ferenc József, Kálno
ky, Kállay korábbi aggályaik beigazolódását látták. Az első három egy
házpolitikai törvényjavaslat (a polgári házasságról, az állami
anyakönyvezésről és a gyermekek vallásáról) ilyen előzmények után
bonyodalmak nélkül keresztülment a képviselőházban, május 10-én
azonban a polgári házasságról szóló javaslat a főrendiházban – a kor
szakban kivételt jelentő módon – 140 : 118 arányban megbukott.49
Ekkor a király elérkezettnek látta az alkalmat arra, hogy a Wekerle-
kormánytól és az általa képviselt reformpolitikától megszabaduljon.
Azzal, hogy az udvar és a közös miniszterek neheztelésében nem csak
az egyházpolitikai reformok játszottak
szerepet, a józanabb kormánypárti po
litikusok is tisztában voltak, mint ahogy
arról Tisza István egykorú feljegyzése
is tanúskodik: „Tudta mindenki, hogy
a Kossuth halálával kapcsolatosan tör
téntek mélyen és méltán elkedvtelení
tették úgy a királyt, mint a királynét.”50
Miután a képviselőház május 20-án
166 szavazattöbbséggel változatlanul
küldte vissza a törvényjavaslatot a fő
rendi házba, május 26-án Wekerle
több miniszter társaságában Bécsbe
utazott, hogy a királlyal tárgyaljon. Arra
kérte az uralkodót, hogy nyíltan foglal
jon állást a javaslatok mellett, valamint
pairshub alkalmazásával, azaz új tagok
kinevezésével biztosítsa a törvényjavas
latok megszavazását a főrendiházban.
Ferenc József ez utóbbi kívánságot azon
ban határozottan megtagadta, Wekerle
32. kép
emiatt május 31-én benyújtotta a kor A korszak legelismertebb pénzügypolitikusa,
a fiatal Wekerle Sándor
mány lemondását.51
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Ferenc József régi és kedvelt bizalmi emberét, Khuen-Héder
váry Károly horvát bánt szerette volna a kormány élén látni, ebben
támogatta Kálnoky és különösen Kállay.52 A bán gyorsan Budapest
re érkezett, hogy a Szabadelvű Pártban a kormánya megalakításáról
tárgyalásokat kezdjen. A Bécsből június elsején este hazatérő Weker
lét és minisztereit azonban ünneplő tömeg fogadta, a tüntető ifjúság
kifogta Wekerle kocsija elől a lovakat, és maga húzta fel a fogatot
a Sándor-palotához.53 Másnap este a Szabadelvű Párt értekezlete
a klubban egyöntetűen bizalmat szavazott a Wekerle-kormánynak.
A bán konstatálva helyzete reménytelenségét, visszaadta megbízását
a június 4-én Budapestre érkező királynak.
Ferenc József hamar belátta, hogy
ismét a párt által egyöntetűen támoga
tott Wekerlét lesz kénytelen kinevezni,
azt szerette volna azonban, hogy Csáky
Albin és Szilágyi Dezső maradjon ki az
új kormányból.54 „Miután a bán az itte
ni kormányzópárt inkorrekt eljárása kö
vetkeztében sajnos nem boldogult […],
Wekerlét szóbelileg megbíztam azzal,
hogy alakítson új kormányt, de kifejez
tem azt a kívánságomat is, hogy néhány
mostani minisztert nem szeretnék az új
kormányban látni. Kérdés, hogy lesz-e
ereje és bátorsága megfosztani ezeket az
urakat tárcájuktól – most ez a legfonto
sabb kérdés” – írta a király június 6-án
Schratt Katalinnak.55 Csáky Albin ön
ként hajlandó volt lemondani, Szilágyi
33. kép
Dezső eltávolítása azonban veszélyesnek
A kor talán leginkább elfeledett nagysága:
ígérkezett, és a kormánypárti politiku
Szilágyi Dezső (1900)
sok többsége ettől óva intette az uralko
dót. Nem mintha különösebben szerették volna Szilágyit, ugyanis „[e]z
a férfiú, kinek agyában több tudomány és ész van, mint száz másokéban
együttvéve, rideg, visszautasító modorával, magán kívül minden mást
lekicsinylő viselkedésével elidegenítette magától három év alatt az egész
pártot”.56 Inkább attól tartottak, hogy elejtése esetén Szilágyi ismét az
ellenzékhez fog csatlakozni, és erős ellenfél válna belőle.57
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Az események természetesen Széll Kálmánt is aktivizálták, aki az
egyházpolitikai vita alatt nem került előtérbe. Alapvetően a kormány
párt liberálisaival értett egyet, a dualizmus megszilárdítása érdekében
támogatta a reformpolitikát. A királlyal való mélyebb konfliktust azon
ban szerette volna elkerülni, ezért nem zárta ki teljesen a Nemzeti Párt
tal és a Szapáry-frakcióval történő fúziót sem, de csak bizonyos feltételek
megvalósulása mellett (Apponyiék katonai programjának elejtése), illet
ve az egyházpolitikai viták lezárulásáig az időt sem tartotta elérkezett
nek erre (Apponyi és a Nemzeti Párt többsége a reformok ellenzékét
képezte). Széll Kálmán június első napjaiban követett politikai magatar
tására is találunk utalásokat Tisza István írásában. Június 5-én Wekerle,
Tisza Kálmán és Széll voltak audiencián a királynál, mindhárman hiába
próbálták meggyőzni Szilágyival kapcsolatban. A fejlemények ráadásul
kitudódtak: „A pártban Széll locsogása
folytán kezdett elterjedni a dolog [már
mint a király azon óhaja, hogy Szilágyit
hagyják ki a kormányból] híre, s mint
képzelhető, nagy felháborodást és kons
ternációt okozott.”58
A helyzetet súlyosbította, hogy
Wekerle viszont nem volt hajlandó
Szilágyi nélkül kormányt alakítani.
Ezért a következő napokban egyrészt
a királyt győzködték, hogy gondolja
meg magát Szilágyival kapcsolatban,
másrészt Wekerlét kapacitálták, hogy
akár Szilágyi nélkül is vállalja el a mi
niszterelnökséget. Időközben Ferenc
József közölte Bánffy Dezsővel, hogy
amennyiben Wekerle valóban eláll
a kabinetalakítástól, úgy őt fogja fel
kérni miniszterelnöknek.59 Június 8-a
bizonyult a döntő napnak, míg Fe
jérváry Géza honvédelmi miniszter
(a király bizalmasa) Ferenc Józsefet
próbálta álláspontjának megváltozta
34. kép
tására bírni, addig néhány száz méter Ferenc József leghűségesebb minisztere:
rel arrébb, a Sándor-palotában Tisza
Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter
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István, Széll és mások Wekerlét győzködték. Széll egy órán keresztül
beszélt Wekerlével, de nem sikerült meggyőznie, és úgy nyilatkozott,
hogy ha minden kötél szakad, úgy ő Bánffyt is támogatná, bár tárcát
nem vállalna. Emiatt kisebb szóváltásba keveredett Tisza Istvánnal,
aki szerint viszont az egész Bánffy-féle kísérlet teljesen abszurd volt.
Fejérváry azonban késő délután kedvező hírekkel érkezett. A király
még este magához hívatta Wekerlét, végül engedett, és beleegyezett
Szilágyi miniszterségébe.60
A krízis napjaiban Széll Kálmán működése elsősorban az ellen
tétek tompítására irányult: hogy a kormánypárt a lehető legkisebb
veszteséggel kerüljön ki a helyzetből, és minél csekélyebb mértékben
keletkezzen tartós feszültség a király és a Szabadelvű Párt között.61
Ennek érdekében akár Bánffyt is hajlandó lett volna támogatni. Ez
zel a lavírozó, megalkuvó – tulajdonképpen pragmatikus – politikai
stílussal miniszterelnöksége alatt is sokszor találkozhatunk.
A június elején történtek után Ferenc József személyesen kért
meg több főrendet, hogy maradjon távol a június 21-én esedékes új
főrendiházi szavazástól, így ott a házassági jogról szóló törvényja
vaslat 128 : 124 arányban keresztülment, csakúgy, mint októberben
a gyermekek vallásáról és az állami anyakönyvezésről szólók. A zsidó
vallás recepciójáról és a vallás szabad gyakorlásáról szóló javaslatok
viszont a főrendi házban ismételten megbuktak. A kormány azon
ban nem várt tovább, és október 26-án az első három, elfogadott
törvényjavaslatot felterjesztette szentesítésre az uralkodóhoz.62
A király továbbra sem enyhült meg a Wekerle-kormány iránt,
sőt a nyár folyamán még inkább megérlelődött benne az elhatáro
zás, hogy szembefordul a kabinet által képviselt reformpolitikával.
Már júniusban is csak kényszerből hátrált meg, viszont belátta, hogy
Wekerle és Szilágyi elmozdítását jobban elő kell készítenie. Kisze
meltje továbbra is Khuen-Héderváry volt, akinek a vezetésével meg
akarta valósítani a Nemzeti Párt, a Szapáry-frakció és a Szabadel
vű Párt jobbszárnyának fúzióját, vagyis egy konzervatív irányváltást.
Ezért a törvényjavaslatok szentesítését egyre halogatta, így próbálva
gyengíteni a Wekerle-kormány pozícióját. A kormánypárt mérvadó
körei is tisztában voltak vele, hogy a kabinet az uralkodó akarata
ellenére maradt a posztján, és ez az állapot sokáig nem tartható fenn.
A végsőkig elkedvetlenedett Wekerle november 26-án alkut, a három
törvényjavaslat szentesítéséért cserébe a kormány lemondását aján
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lotta Ferenc Józsefnek, aki azt elfogadta. December 9-én az uralkodó
– lelkiismereti aggályai ellenére – szentesítette a polgári házasságról,
az állami anyakönyvezésről és a gyermekek vallásáról szóló törvé
nyeket (1894. évi XXXI–XXXIII. törvénycikkek), a kormány pedig
december 21-én formailag is benyújtotta lemondását, majd mindezt
a Szabadelvű Párt értekezletén és a képviselőházban is bejelentette.63
A „hogyan tovább” kérdésre
a kormánypárt liberális szárnya és ve
zetői sem igazán tudták a választ, csak
azt tudták határozottan, hogy mit
nem akarnak. A fúziót a többi ’67-es
elemmel nem akarták, ugyanis fél
tették a kormánypárton belüli vezető
pozíciójukat, vagy mert az adott kö
rülmények között csak túl súlyos felté
telek árán, illetve egyáltalán nem tar
tották kivitelezhetőnek.64 Még kevésbé
akarták, hogy Khuen-Héderváry sze
mélyében egy népszerűtlen, kvázi ki
rályi helynök üljön a nyakukba. El
lenben a júniusi határozott ellenállást
sem szerették volna megismételni, ne
hogy végleg elmérgesítsék viszonyukat
35. kép
a királlyal. Időt próbáltak nyerni, ezért
egy színtelen, átmeneti kormányt lát Miniszterelnök a millennium idején:
Bánffy Dezső báró
tak volna szívesen.65 Mielőtt novem
ber végén Wekerle elutazott Bécsbe „megalkudni” Ferenc Józseffel,
tárgyalt Tisza Kálmánnal és Széll Kálmánnal, hogy vállalják el az
új kormány vezetését, azonban mindketten nemet mondtak. Ezt kö
vetően megállapodtak egy átmeneti Bánffy-kormány létrehozásának
támogatása mellett.66
A király azonban eltökélt volt Khuen-Héderváryt illetően, Kál
noky és Kállay is segítette ebben. Ferenc József a karácsonyi ün
nepek után Budapestre jött, hogy ezúttal is személyesen tárgyaljon
a vezető politikusokkal, és kipuhatolja véleményüket Khuent és
a fúziót illetően. Az audienciákra 1894. december 27–30. között ke
rült sor, a négy nap alatt az uralkodó több tucat egyházi vezetővel
és politikussal értekezett.67 Mint az várható volt, az érdemleges vé
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leményformálók között két csoport körvonalazódott. A Szabadelvű
Párt megkérdezett vezetői (Wekerle Sándor, Tisza Kálmán, Széll
Kálmán, Darányi Ignác stb.) inkább egy átmeneti kormányt kíván
tak, és mindenképpen szerették volna a királyt Khuen-Héredváry
kinevezésétől eltanácsolni. A konzervatívabb és ellenzéki politikusok
(Szapáry Gyula, Zichy Nándor, Károlyi Sándor, Andrássy Tivadar,
Horánszky Nándor stb.) mielőbbi fúziót és egy erős kormányt java
soltak, Khuen-Héderváryval az élen.68
A liberálisok a kormány élére Bánffyt javasolták, bár Wekerle és
Orczy Béla69 is felemlítette Széll Kálmánt, mint alkalmasabb jelöl
tet. Azonnal hozzátették azonban, hogy sajnos ő maga nem akarja
a miniszterelnökségét, mert nem bízik annak stabilságában.70 A leg
fontosabb és leghosszabb, tulajdonképpen sorsdöntő kihallgatásokra
december 28-án került sor, köztük Orczy Béláéra, Tisza Kálmánéra,
Széll Kálmánéra és Apponyi Albertére. Tisza Kálmán szerint a fú
zió és vele egy stabil kormány alakítása az adott körülmények között
lehetetlen, és Bánffy – mint átmeneti megoldás – mellett érvelt, de
nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy idővel a Bánffy-kabi
net akár meg is erősödhet és tartóssá válhat.71 Eztán került sorra
Széll, aki elmondta, hogy személy szerint ő hajlana a fúzióra, de
szerinte az pillanatnyilag Apponyi és a Nemzeti Párt többségének az
egyházpolitikai kérdésekben képviselt álláspontja miatt nem lehetsé
ges, ugyanis Apponyi nem fogja feladni álláspontját, a Szabadelvű
Párt viszont nem békélhet meg velük. Széll szerint az egyéb kritikus
pontokban könnyebben kompromisszumra lehetne bírni Apponyit.
Továbbá Széll kifejtette azon nézetét, hogy egy átmeneti Bánffy-kor
mány esetén a Nemzeti Párt és a Szapáry-frakció különállása konzer
válódna, ami később is lehetővé tenné a fúziót és egy stabil kormány
megalakítását. Széll annyiban nem volt egy véleményen Ferenc
Józseffel, hogy a király a fúziót Bánffy miniszterelnöksége esetén
is megvalósíthatónak tartotta.72 Teljesen egyiküknek sem lett igaza,
a Bánffy-kabinet megalakulását követően a Szapáry-frakció tagjai
(néhány kivétellel) visszaléptek a Szabadelvű Pártba, a Nemzeti Párt
fúziójára azonban csak 1899 márciusában került sor.
Közvetlenül Széll után került sorra Apponyi, akinek audienciája
közel másfél órán át tartott.73 Ferenc József nyíltan kifejtette Appo
nyinak, hogy nemzeti követeléseivel, különösen a hadseregre vonat
kozókkal soha életében nem fog megbarátkozni. Arra kérte, vesse el
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programjának ezt a részét, hogy így ő és pártja bevonható legyen
a kormányzásba. Apponyi átérezte a pillanat súlyát, de rövid gondol
kodás után visszautasította a király kérését: „feltártam őfelségének,
hogy bármennyire óhajtanék segítségére lenni, azoknak a lemondá
soknak az árán, amelyeket ő követel, arra nem vállalkozhatom; mert
nemcsak politikai becsületem van kötve nemzeti követelményeimhez,
de a nemzeti élet nyugodt fejlődése is, különösen pedig az őfelsé
ge által felpanaszolt erkölcsi bajok megszüntetése, melyek mind egy
forrásból erednek, t. i. abból, hogy az alkotmányos formák megtar
tása miatt a nemzeti akarat látszatával kell felruházni olyan politikát,
melyet a nemzet nem akarhat, tehát erőszakkal és korrupcióval kell
dolgozni. Akkor pedig sem a király, sem a nemzet nem nyerne azzal
semmit, ha ezt, mások helyett, én csinálnám”.74 Ezzel a Nemzeti Párt
fúziójának kérdése egyelőre eldőlt, annak ellenére, hogy a párt más
vezéregyéniségei (Horánszky Nándor elnök és Károlyi Sándor gróf,
akiket a király szintén fogadott), továbbá a párt egy része korántsem
mutatkozott ennyire hajthatatlannak, és titkon hibáztatták Apponyit
az elé nyújtott kormánypálca megragadásának elmulasztásáért.75
Ferenc Józsefet – bár Apponyinak természetesen nem mutat
ta ki – elszomorították a fejlemények. Így írt a 28-i audienciákról
Schrattnak: „Tegnap […] tizenegytől fél négyig megismétlődött
a tegnapelőtti színjáték a meghallgatásokkal, de most eljöttek olyan
fontosabb emberek is, mint Tisza, Széll, Apponyi […]. Apponyi
másfél órát volt nálam, és végre egyszer őszintén kibeszéltük ma
gunkat. Hogy ez használ-e? Attól tartok, hogy nem. Ma és holnap
megint csak meghallgatások lesznek, és azt hiszem, hogy a végén
sem leszek okosabb, mint voltam az elején.”76
Széll Kálmán – mint kihallgatásának szövegéből kiderül – alap
vetően szkeptikus volt a fúziót illetően, a király kedvéért azonban
mégis elkezdett puhatolózni ez ügyben, Khuen vezérszerepét viszont
egyértelműen elutasította: „Széll dolgozik a fusioban, de Károlyt
nem említi és nem akarja.”77 Ennek ellenére Kálnoky és Kállay
Bécsből továbbra is biztatták Khuent: „Továbbá Ő Felsége azt üzeni
neked, hogy folytasd tovább működésedet erélyesen [a bán decem
ber 29-én érkezett Budapestre, és megbeszéléseket kezdett a Szabad
elvű Párt vezetőivel] s az intrikák és nehézségek által ne hagyd
magad visszariasztani.”78 Bethlen András azt szerette volna Ferenc
Józseftől, hogy határozottan kérje meg Tisza Kálmánt, Szilágyit és
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Széllt Khuen-Héderváry nyílt támogatására, Ferenc József ezt
azonban nem merte vállalni, mert tisztában volt a nevezettek véle
ményével, és a nyílt visszautasítás súlyos csorbát ejtett volna ural
kodói tekintélyén.79
Miután újévre visszautazott Bécsbe, január 5-én a király
ismét Budapestre érkezett, és ezúttal szűkebb körben folytatta
a tárgyalásokat. Január 6-án Szlávy Józseffel, Bánffyval, Széllel
és Khuennel, 7-én Tisza Kálmánnal és Szapáryval értekezett, de
a korábbi helyzet lényegében nem változott. Másnap, 8-án dőlt el
végérvényesen Ferenc József, Kálnoky és Kállay koncepciójának
veresége. Aznap délután Wekerle lakásán találkoztak a párt veze
tői – köztük Széll is – Khuennel, aki végre szerette volna egyértel
művé tenni, hogy számíthat-e a Szabadelvű Párt bizalmára vagy
sem. Ezért az egybegyűltektől egy olyan párthatározatot követelt,
amely szabad kezet adott volna neki a fúziótárgyalások lefolytatá
sára. Miután ezt nem kapta meg, az amúgy is ingadozó Khuen-
Héderváry január 9-i audienciáján megmondta a királynak, hogy
nem vállal kormányalakítást.80
Mielőtt Ferenc József nagy nehezen rászánta volna magát
Bánffy kinevezésére, 9-én délután még tett egy utolsó próbálkozást,
hogy rávegye Széll Kálmánt a miniszterelnökség elvállalására, aki
azonban ezúttal is nemet mondott. Jelen körülmények között a fúzió
ra és így tartós kormány alakítására nem látott esélyt, önmagát pedig
egy átmeneti kormány élén nem kívánta „elkoptatni”, de kijelentette,
hogy a későbbiekben, ha szükség lenne rá, készségesen fog Ferenc
József szolgálatára állni.81 Ezek után az uralkodó Bánffy Dezsőt bíz
ta meg kormányalakítással.
Az elhúzódó tárgyalások során komolyan felmerült, hogy Széll
Kálmán álljon a kabinet élére, azonban ő most sem kért a lehető
ségből, méghozzá egyértelműen hasonló okokból, mint 1892-ben.
Egyszerűen nem érezte megfelelőnek a politikai talajt saját koncep
cióinak megvalósítására, átmeneti kormány élén viszont nem akart
„elhasználódni”. Az 1895 januárjában felálló Bánffy-kormány tagjai
minden bizonnyal tisztában voltak Széll szerepével, legalábbis az
a bőrtárca, amit nem sokkal a kabinet megalakulása után ajándékoz
tak Széll Kálmánnak, erre enged következtetni. Az alábbi felirat állt
ugyanis rajta: „Széll Kálmánnak – Magyarország főbábájának – az
általa világra jönni segített Bánffy-minisztérium tagjai”.82
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A BÁNFFY-KORMÁNY AGÓNIÁJA ÉS SZÉLL KÁLMÁN
MINISZTERELNÖKSÉGÉNEK ELŐZMÉNYEI

Széll Kálmán az 1890-es években több alkalommal volt elnöke
a képviselőház pénzügyi bizottságának, valamint a kvóta- és a valuta
bizottságnak is, 1896-ban pedig a magyar delegációt vezette. Ferenc
József 1893-ban a Lipót-rend nagyke
resztjével tüntette ki. További, elisme
rést és népszerűséget jelentő, ámbár
inkább díszes és tiszteletbeli, mintsem
valós hatalommal járó megbízatás
ként 1891–1898 között a millenniu
mi ünnepi bizottság elnöki tisztét, az
1896-ban Budapesten megrendezett
interparlamentáris konferencián pedig
a magyar csoport vezetését látta el.83
Széll a Bánffy-kormány éveiben sem
vállalt semmilyen komolyabb politikai
feladatot, azonban továbbra is fontos
háttérember maradt. Véleményét több
– elsősorban közjogi és gazdasági – kér
désben is kikérték. Bánffy miniszterelnök
1898 folyamán többször is meghívta
szűk körű megbeszélésekre, ahol a gaz 36. kép
Széll Kálmán az 1890-es években. Benczúr Gyula
dasági kiegyezési tárgyalásokról volt
festménye nyomán készült kép
szó.84 A Széll által az 1898–1899 for
dulóján, a válság elmélyülésekor játszott szerep sem nélkülözhetett
minden előzményt, hiszen annak betöltésére csak tekintélyes, infor
mális hatalommal rendelkező ember vállalkozhatott.
A Bánffy-kormány ugyanis 1898 végére igen súlyos válságba ke
rült. Az 1896-os választások alkalmával, a pártok által korábban kötött
békét megszegve, Bánffy Dezső miniszterelnök erőteljes kormányzati
pressziót alkalmazott, és a Szabadelvű Párt parlamenti többségét 70%
fölé tornázta.85 A választási visszaélések miatt végletekig feltüzelt ellen
zéki pártok (Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt, Ugron-párt, Nem
zeti Párt, Katolikus Néppárt) ettől kezdve csak a kínálkozó alkalomra
vártak, hogy megbuktassák a gyűlölt Bánffyt. A gazdasági kiegyezés
megújítása már 1897-ben esedékes lett volna, az osztrák parlamenti
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válság miatt azonban erre nem kerülhetett sor.86 Bár a függetlensé
gi ellenzék programjában régóta fontos helyen állt az önálló magyar
vámterület megvalósítása, a magyar országgyűlés – némi huzavona
után – 1898 végéig, azaz egy évvel meghosszabbította a fennálló szö
vetséget. Az osztrák és a magyar kormány 1898 folyamán megegye
zett a gazdasági kiegyezés szinte minden pontjában, és az Magyar
országra nézve kedvező is lett volna, a birodalmi tanácsban azonban
továbbra sem látszott esély az új szövetség elfogadtatására. Ezért 1898
augusztusában a két kabinet megállapodott arról, hogy a fennálló ki
egyezést 1903 végéig meghosszabbítják. Sőt az egyezséghez az osztrák
fél kívánságára egy záradékot is csatoltak, miszerint ha 1903 végéig
sem sikerülne a két parlamenttel elfogadtatni az új vám- és kereske
delmi szövetséget, úgy a régi határozatlan ideig érvényben maradna.
Ez volt az elhíresült ischli klauzula, amely azonban nem Ischlben (az
uralkodó kedvelt nyári üdülőhelyén), hanem Bécsben készült. Miután
a záradék tartalma kiszivárgott, az ellenzéki pártok végre megtalál
ták azt a vörös posztót, aminek teljes erejükből nekironthatnak: olyan
ügyben indíthattak obstrukciót Bánffy ellen, amely a közvélemény
szemében még népszerűséget is szerezhet nekik, hiszen ők a nemzet
jogainak védelmében jártak el. Úgy értelmezték a klauzulát, hogy
azzal Magyarország elveszítené gazdasági önállóságának biztosítékát,
és megkezdték az általános obstrukciót. Érvelésük szerint Bánffy, aki
az 1896-os választásokon erőszakkal győzött, valójában nem képviseli
a nemzet többségét, így a képviselőházi kisebbség jogosan szabotálja
a parlament működését. Az obstrukciót kiterjesztették a költségvetési
törvényjavaslatra, majd a kormány indemnity-javaslatára87 is, így vé
gül az 1899-es év elfogadott költségvetés nélkül, azaz ex lex állapotban
köszöntött az országra.88
Széll Kálmán már az 1894–95-ös válság során is úgy vélte,
hogy a tartós politikai konszolidációhoz a Szabadelvű Párt és az el
vileg szintén ’67-es alapon álló Nemzeti Párt fúziójára lenne szük
ség. Azt is felismerte azonban, hogy az akkori körülmények között
a fúzió kivitelezhetetlen, egy átmeneti kormány élén viszont nem
akarta magát „elhasználni”, ezért nem vállalta a miniszterelnökséget.
A fúzió megvalósításának esélyei azonban 1898 végére jelentősen
megnőttek. Egyrészt, ahogy Apponyi emlékirataiban megjegyezte,
a Nemzeti Párt egy része titkon már 1895-ben is hibáztatta őt me
revségéért, köztük a párt olyan fontos személyiségei, mint Horánszky
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Nándor és Károlyi Sándor.89 Ez a hangulat a Bánffy-éra alatt egyre
inkább eluralkodott a párton, kezdtek beleunni az állandó ellenzé
ki szerepbe, és a Szabadelvű Párt kapcsán egyre inkább az elveik
hasonlóságát, mintsem különbségeit hangsúlyozták. Ez a felfogás je
lentős mértékben felerősödött, miután a Bánffy-kormány sikeresen
járt ki az uralkodónál egy már régóta követelt „nemzeti vívmányt”:
az 1897. évi XXIII. törvénycikk értelmében három új honvéd kö
zépiskolát állítottak fel, a honvédtisztképző Ludovikát pedig a közös
hadsereg hasonló akadémiáival egyenrangúvá emelték, az ezekben
az intézetekben (magyarul) kiképzett tisztek a közös hadseregbe is
felvehetők voltak. A Nemzeti Párt programjának egyik fontos pont
ja, a magyar nyelvű tisztképzés tehát időközben megvalósult. „Át
ment tehát a párt zömének köztudatába, hogy most már csupán
a Bánffy-féle erőszakosságok kiirthatatlan emléke akadályozza meg
a fúziót, és ezzel az ellenzéki szerep megunottságának érzése mind
általánosabbá és erősebbé lett.”90
Bánffy azonban nem csak az 1896-os választások miatt volt szál
ka a Nemzeti Párt szemében, a probléma az agrárius–merkantil ellen
tétből is táplálkozott. A Nemzeti Párt alapvetően konzervatív-agrárius
színezetű volt, míg Bánffy erősen kötődött a Szabadelvű Párt merkan
til (óliberálisnak vagy Tisza-gárdának is nevezett) csoportjához. Az ag
ráriusok minden pártban jelen voltak, így a Szabadelvű Párton belül
is található egy agrárius szárny. Az ischli klauzula, pontosabban annak
a veszélye, hogy a meglévő vámszövetség még hosszú ideig érvényben
marad, ahelyett, hogy a nekik kedvezőbb új vámtételek mielőbb életbe
lépnének, alapvetően sértette az agráriusok érdekeit. Ezzel is magya
rázható, hogy az egyre inkább elmélyülő válság során Bánffyért, aki
pedig vállalta volna a kemény harcot, a kormánypárt bizonyos körei
sem voltak hajlandóak síkra szállni.
A miniszterelnök felmérte a kedvezőtlen körülményeket, és azt
is jól tudta, hogy számára ez élet-halál harc, ennek megfelelően na
gyon elszánt volt. Az ősz folyamán a kormány több alkalommal is
a válság „erőből” történő megoldását javasolta Ferenc Józsefnek:
1899-ben törvényi felhatalmazás nélkül kell beszedni az adókat, ki
állítani az újoncokat, az ellenszegülő törvényhatóságok önkormány
zatát muszáj lesz felfüggeszteni, a kabinet azonban kész az alkot
mányon kívül, rendkívüli eszközök igénybevételével is kormányozni.
Mindehhez természetesen szükség lett volna a király előzetes jóváha
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gyására is – amihez egyébként a kormány a helyén maradását kötöt
te –, amit végül december 11-én meg is kapott a kabinet. Bánffy tá
volabbi terveiben az országgyűlés feloszlatása, új választások kiírása
és a parlamenti házszabályok módosítása is szerepelt.91 A Szabadel
vű Párt többségét képező merkantil tábor is igyekezett őt támogatni,
próbálkozásaik azonban rosszul sültek el.
Tisza Kálmán december 6-án, a pártkörben előterjesztett egy
törvényjavaslatot, amely tulajdonképpen egy tüntetés lett volna
a kormány mellett: csak az obstrukció, a kisebbség terrorja miatt fog
beállni az ex lex állapot, a parlamenti többséget képező Szabadelvű
Párt felhatalmazza a kormányt, hogy „az államháztartás érdekében
szükséges teendőket az ebben megállapított határok közt intézze”.92
Ez volt az elhíresült lex Tisza, ami tehát arra volt hivatott, hogy
a kormánypárt egységét hangsúlyozza – aki nem volt hajlandó alá
írni, azt megkérték a kilépésre. Ugyan 234-en aláírták (ami a 413
fős képviselőház többségét jelentette), 32-en, köztük a kormánypárt
tekintélyes emberei, nem adták a nevüket a javaslathoz, annak al
kotmányellenességére hivatkozva. Ehhez a „disszidens” csoporthoz
tartozott többek között ifj. Andrássy Gyula, Csáky Albin, Hieronymi
Károly és Szilágyi Dezső, aki egy nappal korábban a képviselőház
elnöki tisztéről is lemondott.93
Nem járt eredménnyel az óliberális tábor másik próbálkozá
sa sem. Szilágyi távozása után a képviselőház mindkét alelnöke is
lemondott, korelnökként a függetlenségi Madarász József vezette
az üléseket. Ezért Bánffyékban felmerült, hogy az obstrukció egyik
legádázabb ellensége, Tisza István legyen az új házelnök. Ő vállal
kozott volna a feladatra, de arról apja és legközelebbi hívei lebeszél
ték, mert nem szerették volna, hogy már túl fiatalon jóvátehetetlenül
kompromittálja magát Bánffy oldalán.94
Széll Kálmán a pártban egyelőre igyekezett középre pozicionálni
magát, személyiségének, korábbi életútjának ismeretében is állítható,
hogy távol állt tőle a válság megoldásának minden erőszakos, szélső
séges formája. A lex Tiszát ugyan aláírta, és nem tartott a disszidensek
kel, de csak azért, mert tudta, hogy azt úgysem lehet a gyakorlatban
kivitelezni, továbbá a párton belülről nagyobb esélyt látott a békés
megoldás, az ellenzékkel való kompromisszum megteremtésére.95 Ti
sza István házelnökségétől is mereven elzárkózott. Ahogy Mikszáth
Kálmán december 11-én, Tiszához címzett levelében megfogalmazta:
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„A párt egyik fele nem akar a mostani időben elnöknek, maga Széll
Kálmán azt mondotta, hogy ez éket verne a pártba. […] Széll Kál
mánról szólva […] gyanús előttem, hogy ezt az alkalmat fogja felhasz
nálni a tőlünk való visszahúzódásra, melyre meg volna a kedve, ha úgy
mehetne, hogy meg legyen két kedvenc nyalánksága: a fejedelmi kegy
és a népszerűség.”96 A pártklubban 1899. január 1-jén rendezett újévi
fogadáson Radó Sámuel97 megpróbálta kipuhatolni Széll véleményét
a helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről. Széll azonban – szo
kásától eltérően – ezúttal nagyon zárkózott volt, és nem kezdett mé
lyenszántó politikai elemzésbe: „Csak az Isten tudja, hogy a következő
napokon túl mi fog történni” – mondta.98
Bár Bánffy kapaszkodott a pozíciójába, távozásának szükségessé
ge egyre nyilvánvalóbbá vált. Radó Sámuel már december 9-én arról
győzködte Gołuchowskit, hogy Bánffy képtelen nyugodt mederbe te
relni az eseményeket.99 Ferenc József december 11-én még hozzájá
rult volna a kormány által javasolt erőszakos megoldáshoz is, januárra
azonban már megváltoztatta álláspontját. Ebben a belpolitikai helyzet
még rosszabbra fordulása (disszidensek kiválása) mellett a külpolitikai
fejlemények is szerepet játszottak. A magyarországi viszonyokat mi
előbb normalizálni kellett, a király pedig úgy látta, hogy Bánffy tervei
inkább további bonyodalmakat szülnének. Így arra utasította a kor
mányfőt, hogy a kompromisszum érdekében kezdjen tárgyalásokat
az ellenzékkel. A disszidensek vállalkoztak a közvetítő szerepére, így
január 9-én megindult a kötélhúzás. Bánffy ajánlata abból állt, hogy az
obstrukció beszüntetéséért, az indemnity, a kiegyezési provizórium, az
újoncjutalék és a horvát provizórium megszavazásáért cserébe hajlan
dó lemondani. Bánffyval azonban az ellenzék még ilyen áron sem volt
hajlandó megegyezni, csak egy új kormánynak szavaztak volna meg
bármit is, a gazdasági kiegyezés meghosszabbításával pedig a már ko
rábban is említett – az obstrukciót de facto kiváltó – problémáik voltak.100
Szükség volt tehát valakire, aki Bánffy helyett vezeti az el
lenzékkel folytatott tárgyalásokat, és ezen a ponton került Széll az
események fő sodrába. A gazdasági kiegyezés provizóriumával kap
csolatban megtalálta a szerencsés megfogalmazást, amely mind
a kormányoldal, mind az ellenzék számára elfogadhatónak tűnt.
Ebben a később róla elnevezett Széll-formulában expressis verbis ki
fejezésre került, hogy a magyar korona országaira nézve beállt az
önálló vámterület jogállapota, a magyar törvényhozás azonban ezen
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az alapon 1903 végéig vámszerződést köt Ausztriával – tehát a gya
korlatban semmi sem változott.101 Széll Kálmán Bánffy és Lukács
László pénzügyminiszter elé tárta a tervezetet, ők pedig a január 15-i
audiencia alkalmával bemutatták azt az uralkodónak. Ferenc József
azzal bocsátotta el őket, hogy a Széll-formulát vegyék bele az ellen
zékkel folyó tárgyalásokba, Széll Kálmánt pedig kihallgatásra hívat
ta.102 A király január 22-én délután másfél, 23-án délelőtt pedig egy
órán keresztül értekezett Széllel,103 aki bizonyára meggyőző érvekkel
támasztotta alá álláspontját a válságból kivezető megoldással kap
csolatban. A 23-án délután szintén Bécsbe érkező Bánffyval ugyanis
közölte az uralkodó, hogy az ellenzékkel folytatott tárgyalások veze
tését kiveszi a kormány kezéből, és azt homo regiusként Széllre bízza.104
Bár mindez egyértelműen mutatta, hogy a király nem Bánffyval kép
zeli el a jövőt, ő mégis makacsul folytatta a harcot.
Széll a sajtónak és az ellenzéki tárgyalópartnereinek is úgy nyilat
kozott, hogy nem óhajt miniszterelnök lenni, megbízatása csak a béke
megteremtésére irányul. Bánffy azonban ellenlépésekre szánta el ma
gát. Kérdéses azonban, hogy még ezen a ponton is saját miniszterel
nöki posztját védte-e, vagy már csak azt szerette volna elérni, hogy ne
Széll legyen a következő kormányfő. Széll küldetését Bánffy minden
esetre megpróbálta rossz színben, visszalépésként feltüntetni a király
előtt. Széchényi Manó grófon, a király személye körüli miniszteren ke
resztül január 31-én azt jelentette az uralkodónak az ellenzékről, hogy
„[m]a még követelőbbek, mint eddig, annak fő oka Széll sok fecsegése,
abból következtetik, hogy a korona mindenáron békét akar, most ehhez
mérik követeléseiket. […] a Széll küldetése, magatartása és fecsegése
[…] a kabinet, de főként az én tekintélyemet teljesen tönkretette”.105
Az események azonban éppen ellentétes irányba haladtak, mint
ahogy azt Bánffy a királynak lefestette. Széll mindkét fronton, az el
lenzékkel kötendő kompromisszum, továbbá a Horánszky Nándor
ral folytatott fúziós tárgyalások ügyében is eredményesen működött.
Mindinkább egyértelművé vált, hogy a miniszterelnöki székben Széll
nek kell követnie Bánffyt, e tekintetben az ellenzék is nyomást helye
zett rá: „A helyzetnek bonyodalmai és veszélyei el volnának hárítva
abban a pillanatban, melyben Te vállalkoznál kabinetalakításra” – írta
Apponyi Albert január 27-én Széllnek.106 Horánszky Nándor is igye
kezett Széll pozícióit erősíteni, elsősorban régi barátja, Kállay Béni
közös pénzügyminiszter útján.107 A tárgyalások sikeres lezárását már
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csak egyedül Bánffy személye akadá
lyozta. Ilyen körülmények között a feb
ruár 15-i, mindössze 15 perces audien
ciáján Bánffy kénytelen volt benyújtani
lemondását.108 Utódjának kiléte azon
ban csak február 20-án dőlt el.
A disszidensek és a megmaradt
kormánypárti vezetők közötti feszült
ség miatt a kilépettek közül nem igazán
kerülhetett szóba senki. Mivel Bánffy
és a kormánypárt merkantil szárnya
nem szerette volna a fúziót a Nemze
ti Párttal, valamint Széll békítő politi
kájával sem értettek teljesen egyet, ők
inkább Fejérváry Gézát szerették volna
kormányfőnek, a béketeremtő szerepé
re azonban ő nem lett volna alkalmas.
Széll Kálmán aláírta a lex Tiszát, tehát
a párthűség tekintetében nem érhette
kifogás, köztudottan a ’67-es rendszer
rendíthetetlen híve volt, és élvezte
a korona bizalmát, múltja és karaktere,
„örökösen paktumozó készsége” miatt
ellenzéki körökben is népszerű volt. Lu
kács László pénzügyminiszter szerint
a Széll-formulában a lényeget tekint
ve semmi új nem volt, csupán a Széll
„személyébe helyezett bizalomnak és az
ő nagy rábeszélő képességének lehetett
köszönni azt, hogy az ellenzék az ő ke
zéből, mint vívmányt fogadta azt, amit
mindenki másnak feltétlenül megtaga
dott volna”.109 Az adott szituációban
tehát egyértelműen Széll kínálkozott
a legalkalmasabb jelöltnek, ennek meg
felelően 1899. február 20-án Ferenc
József megbízta az új kormány meg
alakításával.

37. kép
Horánszky Nándor,
a Nemzeti Párt egyik fontos vezetője

38. kép
Erdélyi örmény származású pénzügyi szakember
és politikus: Lukács László pénzügyminiszter
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KRIZMANICS RÉKA
SZÉLL KÁLMÁN, A MODERN GAZDÁLKODÓ

Bár Széll Kálmán elsősorban politikai tevékenysége miatt ismert,
a Vas megyei földbirtokos maradandót alkotott a modernizálódó
szarvasmarhatartás területén is. Európa-szerte ismert és nagyra be
csült rátót-héraházi birtokán tenyésztett állatai a századforduló kör
nyéki tenyészállatvásárok és kiállítások csúcstermékének számítottak.
Az elsősorban politikusi pályáját méltató rövid életrajzok is egytől
egyig kitérnek röviden mezőgazdasági vállalkozására is.1 A tanul
mány a korabeli mezőgazdaság makrogazdasági és politikai keretei
nek felvázolása után a birtok részletes bemutatására vállalkozik.

39. kép
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MEZŐGAZDASÁG AZ ÚJKORI MAGYARORSZÁGON:
A GABONAKONJUNKTÚRÁTÓL A SZARVASMARHÁIG

A magyar gazdaság a 19. század közepétől gyökeres változásokon
ment keresztül. Az 1846-ban elkészült első vasútvonalat több száz
másik követte. A vasútvonalak a század végére már az ország szinte
egészét behálózták, ezzel megteremtve a mezőgazdaság által termelt
javak olcsó, gyors és biztos szállításának lehetőségét. A vasútépítés
előtt jellemző helyi piacok így folyamatosan integrálódtak az egész
ország, illetve a Habsburg Birodalom piacába, sőt a világpiacba.
Nagymértékű iparosodás, a szolgáltatások és a közlekedés, illetve
a technológia rohamos fejlődése indult el. Megváltozott a gazdaság
jogi környezete, azaz a rendiséget felváltotta a liberális-kapitalista
berendezkedés. A gazdasági modernizáció jogi-társadalmi alapját
az 1848. évi áprilisi törvényekkel elkezdett, majd az 1870-es évek
elejére végigvett reformok sorozata adta. A rendi társadalomban az
iparosodás egyik fontos jogi korlátját a céhek képezték. A teljes ipar
szabadságot ugyan csak 1872-ben garantálta törvény, de valójában
már 1851-ben megkezdődött a céhek rendszerének felszámolása.
A mezőgazdaság jogi környezetében is alapvető változások men
tek végbe. 1848-ban, majd az ezt megerősítő 1852-es császári pátens
nyomán megszűnt az ősiség, azaz a nemes családok birtokainak elide
genítését megtiltó törvény. Ezzel a föld forgalomképes ingatlanná vált,
ami alapvetően szükséges volt a modern mezőgazdaság kialakulásához
(ez volt Széchenyi István Hitel című művének egyik legfontosabb javas
lata is). Az 1848. áprilisi törvények a jobbágyokat is felszabadították.
Ennek eredménye az lett, hogy kisparaszti gazdaságok, illetve földdel
nem rendelkező mezőgazdasági munkások tömege jelent meg az im
már szabad piacon. A munkaerő túlkínálata alacsony bérekhez vezetett.
Az iparosodás ellenére Magyarország agrárország maradt. Még
az első világháború előtt is a mezőgazdaság adta a magyar nemzeti
jövedelem 62%-át. A dualizmus korában hozzávetőlegesen négy és
fél évtized alatt a mezőgazdaság átlagos évi növekedése 2% volt, ös�
szességében pedig a termelés 2,5-szörösére növekedett.2
A magyar mezőgazdaság külgazdasági környezete a század utol
só két évtizedéig kedvező volt. 1851-től megszűnt mindenfajta vám
a Habsburg Birodalmon belül, a Monarchia piacát viszont vám védte.
A fejlett osztrák és cseh ipar a Monarchián belül egyértelműen domináns
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pozícióban volt, az agrártermelésben Magyarország és Galícia kaptak
a főszerepet. A Monarchia így a magyar agrártermékek számára biztos
felvevőpiacot biztosított. Ennek következtében a magyar agrárterméke
ket relatíve kedvező áron lehetett ipari termékekre cserélni. A magyar
országi mezőgazdaság számára a világpiaci környezet is kedvezett az
1880-as évekig. Különösen a gabona ára nőtt, ami a termelés növelé
séhez vezetett. Ennek elsődleges eszköze a termőterület növelése volt.
A folyószabályozás miatt óriási új termőterületek (kb. 1,2 millió hold)
művelése vált lehetségessé.3 A gabona termelésével magasabb hasznot
lehetett elérni, mint állattenyésztéssel, ezért a legelőterület száma és ará
nya is csökkent a szántóföld javára, mivel számos legelőt feltörtek.
A század végére a folyószabályozás lezárultával a területnövelés
re alapozott növekedés korszaka véget ért. A terület növelése mellett
a termésnövelés másik forrása a hagyományos technológiákat felvál
tó technológiai modernizáció volt, ami a század közepén indult meg.
A modernebb gazdaságokban a faekét felváltotta a vaseke, a sarlós
aratás helyett már kaszával takarították be a termést, illetve a kézi
cséplés helyett cséplőgéppel csépelték ki a gabonát. A modernebb
agronómiai módszerek átvételével visszaszorult a tradicionális nyo
másos gazdálkodás, ami a föld harmadának ugaroltatását jelentette.
A mezőgazdasági technológia változásában azonban óriási különbségek
jelentkeztek Magyarország régiói között. A legfejlettebb technológia
a Dunántúlon, különösen az osztrák piacba bekapcsolódott észak
nyugati régióban, illetve az Alföldön terjedt el először. Ezzel szemben
Erdély és Északkelet-Magyarország területén az elmaradott üzem
szervezési formákat és technológiát csak évtizedekkel később váltot
ták fel korszerűbbek. 1872-ben például az országban használt ekék
61% volt vaseke, csakhogy ezek megoszlása annyira egyenlőtlen volt,
hogy néhány alföldi és nyugat-dunántúli megyében arányuk megha
ladta a 90%-ot, míg a legtöbb erdélyi megyében 10% alatt maradt.
A cséplőgépek elterjedtsége nagyjából hasonló mintát követett.4 Az elap
rózódott földeken működő kisparaszti gazdaságok termelékenysége azon
ban még a fejlettebb technológiát használó részeken is alacsony maradt.
A gabonakonjunktúra évtizedei után azonban az 1880-as évek
től a magyar mezőgazdaság világpiaci helyzete alapvetően megvál
tozott. Európában megjelent az olcsó amerikai gabona és ausztráliai
gyapjú, amelyek az egész kontinensen lenyomták az árakat. Az egyre
alacsonyabb árak és az egyre magasabb védővámok miatt a magyar
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gabona versenyképessége megszűnt, az export szinte teljesen abba
maradt. A juh kivételével azonban az agrárválság az állattenyésztést
nem érintette, mivel a korszakban ismert technológia nem engedte
meg a hús- és a tejtermékek gazdaságos transzkontinentális szállítását.
Az állattenyésztésnek a belső piaci folyamatok is kedveztek. Az egyre
erősebb urbanizáció nyomán a városi népesség, azaz a tej és a hús
felvevőpiaca jelentősen nőtt. Az étkezési kultúra lassú változásnak in
dult: a korábbi, jellemzően gabonára alapuló gasztronómiában egyre
nagyobb helyet kaptak az állati termékek. Így tehát nem meglepő,
hogy az 1880-as évektől a tej és a hús ára folyamatosan nőtt.5
Ennek megfelelően az 1880-as évektől a növénytermesztés és
az állattenyésztés közötti arányok immár az utóbbi javára változtak.
Hármas felhasználhatósága (hús, tej, vonóerő) miatt az állattenyész
tés legfontosabb terméke a szarvasmarha volt. Az 1880-as évekig
a magyarországi állattenyésztés leggyengébb pontjának viszont ép
pen a marhatenyésztés számított. A legelők és rétek nagyarányú
feltörését, azaz a földek kihasználásában a szántóföldek javára el
tolódott arányt éppen a marhatartás sínylette meg a legjobban. Az
1870-es években ráadásul a keleti marhavésznek nevezett vírusos
betegség pusztította a magyarországi marhaállományt (a betegséget
csak 1881-ben sikerült megszüntetni).
A szarvasmarha hasznosításában a század során komoly változás
következett be. A marhát a század első felében leginkább vonóerejéért
tartották. Másodlagos jelentősége volt a húsnak: ezt jellemzően úgy
nyerték ki, hogy az állatokat elhajtották a piacig, majd ott levágták.
Megfelelő technológia és szállítási lehetőség híján a század elején
a tej hasznosítása volt a legkevésbé jelentős hasznosítási forma. Ez
a rendszer az 1870-es évektől kezdett megváltozni. Elsőként a Nyu
gat-Dunántúlon indult el a modern tejtermelés. Több nagybirtok is
tejtermelésre rendezkedett be, de a valódi áttörést az 1880-as évek
ben a tejszövetkezetek megalakulása jelentette. Az első tejszövetkezet
1882-ben Szombathelyen alakult meg, és nemcsak Vas megyében, ha
nem Bécsben is értékesített tejet.6 Az egyre-másra megalakuló tejszö
vetkezetek a nagyvárosokban épített tejcsarnokon keresztül a városi
népesség tej- és tejtermék-ellátásában kaptak kulcsszerepet. Az 1875-ben
feltalált és hamar elterjedt fölözőgép pedig lehetővé tette, hogy az
értékesítés helyétől távol eső területekről is szállítsanak tejet (korábban
a városi tejellátást csak a környékbeli falvak biztosították).
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A tejtermelés felfutásának egyik központi kérdése a szar
vasmarha fajtája volt. Magyarországon hagyományosan magyar
szürke marhát tartottak (1872-ben ez a fajta tette ki a magyar
országi marhaállomány 82%-át).7 Ez a fajta külterjes tartásra
kiváló, igavonásra kifejezetten alkalmas állat, amely táplálkozás
szempontjából igénytelen, hízékonysága azonban gyenge, tejet
pedig alig ad, így értelemszerűen a kor kihívásainak kevéssé tu
dott megfelelni. Az agrárszakemberek a megváltozott céloknak
megfelelő fajták importjával, illetve keresztezéssel próbálták meg
a problémát orvosolni. Magyarországon a szimentáli fajta lett
a megváltozott marhatartás kulcsfajtája. Eredeti adottságai kö
zül mindenekelőtt tejelőképessége emelendő ki, s ez is tette al
kalmassá a további nemesítésre. A Monarchiában tenyésztett
marhák kinézete az eredeti, berni fajtához képest sokat változott
a századfordulón.8 A magyar tarka is részben szimentáli ősöktől
származik. A századfordulóra a magyar-erdélyi szarvasmarhák
csoportjából az erdélyi jellegű és az alföldi jellegű fajta maradt
versenyképes, amelyek közül az előbbi rendelkezett erősebb csonto
zattal és nagyobb termettel.9
Az apaállatok kiválasztásának hatósági segítése szintén fontos
lépés volt a marhatenyészetek modernizációjában. Járásonként apa
állatvizsgáló-bizottságok működtek, amelyeket a mezőőrök (korabeli
szóhasználattal mezőrendőrök) is támogattak munkájukban.10 Az
állattenyésztés modernizációjának adminisztratív összetevői is igen
fontos szerepet játszottak, mint például a védőoltás-regisztráció és
a törzskönyvezés gyakorlata.
Fontos technológiai kérdés volt az istállózás is. A hagyományos
marhatenyésztés során, amikor a tejhozammal szinte nem is törőd
tek, a marha nyáron gulyában legelt, és csak télen tartották istálló
ban. Az új rendszerben ez a technológia már nyilvánvalóan nem volt
hatékony. A század végétől egyre gyakrabban használtak nyáron is
istállót. Ezzel a gazdaságok több trágyához is jutottak, ami pedig az
ugaroltatás visszaszorulása miatt fontos tényezője lett a szántóföldi
növénytermesztésnek.
A technológiai változást segítette, hogy az 1880-as évekre ki
épült a regionális bankok és hitelszövetkezetek hálózata, amelyek
tőkét tudtak közvetíteni a mezőgazdaságba. (Korábban a magyar
mezőgazdaság folyamatos tőkehiánnyal küszködött.)
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A regionális különbségek természetesen a marhatartásban is
jelentkeztek. A magyarországi marhatenyésztés központja a Nyu
gat-Dunántúl volt.11 Adott területre itt jutott a legtöbb marha: Sop
ron és Vas megye vezette az országos rangsort, a Dunántúl mellett
pedig még Erdély számított jelentős marhatartó vidéknek. A Du
nántúlon a marhatartást tovább erősítette, hogy a filoxérajárvány
miatt a bortermelést gyakran szimentáliak tenyésztése váltotta fel.12
Minőség tekintetében viszont már egyértelműen a Dunántúlé volt
az elsőség, itt ugyanis szinte teljesen átálltak az új fajtákra, szemben
Kelet-Magyarországgal és Erdéllyel. Az állattenyésztés elterjedtségé
nek következményeképpen az 1880-as évek agrárválsága különösen
a gabonatermelésre specializálódott Alföldön okozott gondot, a gaz
dasági ágak közötti egyensúlyt jobban megtartó Dunántúlon a vál
ság hatása kisebb volt. Az elmaradott peremvidékeket pedig a válság
azért érintette kevésbé, mert egyébként is kevésbé voltak integrálód
va a magyarországi, ezáltal pedig a világgazdaságba.
A 20. század első évtizedében a magyarországi marhaállomány
exponenciális növekedése hirtelen lelassult, majd stagnálni kezdett.
A századforduló után a tejgazdaságok számának megnövekedé
se mellett a borjúnevelés hiánya mutatkozott. Ezek a folyamatok
a tehénállományok kisebb méretére és ezzel összefüggésben a vis�
szafogott mértékű takarmánytermelésre voltak visszavezethetők.
A kisgazdálkodók gyakran kényszerültek arra, hogy a borjakat el
adják, újabb, jó tehenet pedig képtelenek voltak venni, mivel a fejő
üzemek és a középbirtokosok ugyanazért a jószágért sokkal többet
tudtak fizetni. Többféle megoldási javaslat merült fel a korszakban,
például az állami szerepvállalás üszőborjúk felvásárlására és felneve
lésére, majd pedig viszonteladására a kisgazdálkodóknak.13
A szarvasmarha-konjunktúra eredménye jól látszik az állomány
méretének korszakunkban megfigyelhető változásaiban. Az 1880-as
években lassan, majd a század végéig egyre gyorsuló ütemben szapo
rodott a szarvasmarha-állomány. Míg 1870-ben 4,6 millió, 1895-ben
5,8 millió, 1911-ben pedig 6,2 millió állatot tartottak számon a hatóságok.14
Ennél is sokkal látványosabb volt a szarvasmarhaexport: az 1880-as
években 96 ezer állatot exportált a magyar mezőgazdaság, az első
világháború előtti években pedig már 340 ezer darabot. Megjelen
tek szakmai körökben olyan remények is a századfordulón, hogy
a Monarchiától keletre csak később elinduló professzionalizációs folya
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matból a magyar szimentáli tenyészállatok nevelői profitálhatnak.15
A marhaállomány növekedését az is segítette, hogy a világgazdasági
hatások miatt a juhtenyésztés visszaesett. A marhatartás megváltozott
technológiája miatt kieső vonóerőt pedig lovakkal pótolták.
Az állattenyésztés konjunktúrájához a növekvő kereslet és a javuló
technológia mellett még három további tényezőre is szükség volt. Egy
részt fontos volt az állami szabályozás és az oktatás korszerűsítése. Az
állategészségügyről 1888-ban korszerű törvényt alkottak. Két évvel ké
sőbb az állatorvosi szolgálatot törvény rendezte, és elhelyezte az állami
hatóságok sorában. 1899-től pedig az állatorvosokat immár főiskolán
képezték. A második tényező a tenyészállatok beszerzésének és széles
tömegek számára elérhetővé tételének kérdése. A tenyészállatokhoz
való hozzáférést a kormányzat különböző eszközökkel igyekezett elérni.
Tipikusnak számított például, hogy az aktuális kereskedelmi miniszter
kedvezményes állatszállítási díjakat rendelt el a vasúton az állatvásárok ide
jére.16 A harmadik tényezőt az élelmiszeripar jelentette. Magyarországon
az ipar ágai közül az élelmiszeripar produkálta a legnagyobb termelést,
megfelelő kapacitásokkal bírt így az intenzívvé váló állattenyésztés ré
vén újonnan megjelenő alapanyagok feldolgozásához.
Az élelmiszeripar dinamikus fejlődését jól mutatja, hogy 1898-ban
241, 1906-ban 594, 1912-ben pedig már 712 üzemet tartott számon
a korabeli statisztika.17 A legnagyobb termeléssel a malomipar bírt,
második helyen pedig a húsipar állt. Az élelmiszeriparnak meghatározó
szerepe leginkább a városi lakosság ellátásában volt: Budapesten és
a nagyobb városokban egyre inkább természetes lett az élelmiszeripar
által előállított termékek fogyasztása. Az élelmiszeripar komoly hatást
gyakorolt a nyersanyagtermelés megszervezésére is.

AGRÁRIUS ÉRDEKKÉPVISELET

A mezőgazdaság a század során végig a legmeghatározóbb gazdasági
ág volt, amely a legtöbb embert foglalkoztatta, így nem csoda, hogy
a mezőgazdaság szervezett érdekképviselete már a reformkorban
kezdetét vette. 1827-ben Széchenyi István kezdeményezésére Pálya
futási Társaság néven egyesület alakult a lovassportok elterjesztésére,
ami három év múlva már az állattenyésztés előmozdítását tekintet
te céljának (ekkor át is nevezték Állattenyésztő Társaságnak). Ebből
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a társaságból alakult meg 1835-ben a Magyar Gazdasági Egyesület,
amely mezőgazdasági szaklapot adott ki, és kiállításokon mutatta be
a magyar közönségnek a legkorszerűbb angol technológiát.
A reformkori lendület ugyan az 1850-es évektől (politikai okok
ból is) valamennyire alábbhagyott, de az agrárválság miatt ismét ko
moly szükség lett az agrárlobbi megszervezésére. Az időközben az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) nevet felvett egye
sület az úgynevezett agráriusok legfontosabb érdekképviseleti szerve
lett. Az agrárius szó több jelentéssel is bírt: tágabb értelemben a me
zőgazdaság szinonimája, politikai értelemben viszont csupán „azokat
jelölte, akik korlátozni kívánták a földbirtok mobilizációját, vagyis
a kapitalista áruforgalom tárgyává válását”, azaz „alternatívákat ke
restek a liberális gazdasági és társadalmi renddel szemben”.18 A párttá
soha nem szerveződő, hanem érdekeiket az OMGE-n keresztül kép
viselő agráriusok képesek volt arra, hogy a közvélemény és a politika
az agrárkérdést az ország egyik legfontosabb problémájaként kezelje.
1881-ben alakult meg a Gazdakör, ami tulajdonképpen az OMGE
egyik szakosztályaként funkcionált. A Gazdakör egy társasklub és ta
lálkozóhely volt, olvasószobával, újságokkal, kártyaszalonnal.
Annak ellenére, hogy az agráriusok antiliberális és antikapita
lista nézeteket képviseltek, azaz szembefordultak a korszak piacbarát
és liberális közhangulatával, számos olyan arisztokrata és nagybir
tokos is az OMGE tagja volt, akik egyértelműen liberális értéke
ket képviseltek. Ezt a kettőséget kiválóan illusztrálja Széll Kálmán
kapcsolata az agráriusokkal. A politikailag egyértelműen liberális
Széll földbirtokosként elkötelezett híve volt a mezőgazdaság felté
teleinek javításának. Széll az OMGE igazgatóválasztmányának tag
ja, és 1881-ben őt is a Gazdakör elnökségi tagjai között találjuk.19
Kormányában az egyik legfontosabb agrárpolitikus, Darányi Ignác
a földművelésügyi miniszter. Darányi, az OMGE választmányi tagja,
a Szabadelvű Párt alelnöke (1893–1905) és a képviselőház alelnöke
(1895), az egyik legtekintélyesebb agrárpolitikusnak számított a kor
szakban. Bánffy Dezső, Széll Kálmán, Khuen-Héderváry Károly és
Wekerle Sándor kabinetjeiben is földművelésügyi miniszterként dol
gozott. Darányi egyrészt elkötelezett liberális volt: támogatta a pol
gári házasságot (ez az 1890-es évek legfontosabb liberális törekvése),
élesen ellenezte viszont a szabad piaci mechanizmusok korlátozá
sát, illetve általában az állam beavatkozását a gazdaságba. Azonban
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a mezőgazdaság tekintetében úgy vélte, hogy az államnak igen
is aktívan kell fellépnie: a szabályozáson túl segítenie kell például
a mezőgazdaság tőkeellátottságát, a kiegyenlítettebb birtokstruktú
rát. Darányi egyik legfontosabb eredménye a szövetkezeti mozgalom
(az 1898-ban megalakult Hangya Szövetkezet) felkarolása volt, ami
az agrárius mozgalom szerint a szabad piaci mechanizmusokat fel
váltó eszköz lehet. Másik jelentős eredménye az ún. hegyvidéki akció
volt, amelynek során az elmaradott Északkelet-Magyarország terü
letén állami segítséggel segítették a parasztokat földhöz, és bátorítot
ták a korszerűbb gazdasági módszerekre való áttérést. Ugyanakkor
viszont Darányi arra nem volt hajlandó, hogy a tőzsdei ügyleteket
korlátozza – ez pedig az agráriusok egyik központi követelése volt.
A szabad piacot tiszteletben tartó Darányit így az agráriusok a mer
kantil (azaz az ipari-pénzügyi) érdekcsoport képviselőjének tartották,
az ortodox liberálisok viszont agráriusnak könyvelték el.20 Darányi
(mező)gazdaságpolitikai elképzelései így nyilvánvalóan jól illeszked
tek Széll Kálmán programjához, aki bankárként és földbirtokosként
maga is a merkantil–agrárius ellentét közepén találta magát.21

HELYI KÖTŐDÉSEK, POLITIZÁLÁS VAS MEGYÉBEN

A vasi kötődések a Széll család dukai ágának szocializációját alapve
tően meghatározták. A Vas vármegyei helyi politikában már édes
apja is évtizedeken keresztül részt vett.22 Az 1860-as évek közepén
a Táplánfa községben (ma Táplánszentkereszt része) birtokos Széll
József a Vas vármegyei gazdasági egyesület elnöke volt, amely szer
vezetek egészen a kiegyezésig az egyik legfontosabb közéleti fórumot
jelentették Magyarországon.23 Örömmel látta és egyengette Kálmán
fia korán megmutatkozó helyi politikai elköteleződését is.24 A szent
gotthárdi kerület, amelyben első országgyűlési mandátumát Széll
Kálmán megszerezte, mindvégig fontos maradt számára. Igyekeze
te, hogy az oktatási infrastruktúra fejlődjön Szentgotthárdon (óvoda,
al-, majd főgimnázium létesítése), illetve ipari kapacitások (például
dohánygyár és selyemgyár) létesüljenek, a politikust aktív szereplővé
tette a Szentgotthárd és Szombathely között zajló vármegyei rivali
zálásban is, bár utóbbinak sem lehetett oka panaszra Széll lobbihaj
landóságát illetően.25
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Széll Kálmán számára – középbirtokos származása ellenére –
a hivatalnoki, politikai karrier nem pusztán egy kényszerpálya kö
vetése volt, mint számos kollégájának, a magyar társadalom sajátos
dualizmus kori szerkezetéből adódóan. Tehetsége a fiskális és banki
problémák avatott szakértőjévé tette, emellett pedig birtoka kapitalista
modernizációjához is a lehető legjobb (idő)érzékkel látott hozzá.26
Széll, amennyire hivatali teendői engedték, igyekezett a lehető
legtöbb időt tölteni Rátóton, amely birtokot édesapja a házasság
kötése alkalmával, 1867-ben juttatta neki.27 Így amikor szabadságát
töltötte, vagy gazdálkodói feladatai után látott, a politikai természetű
tárgyalások is zavartalanul folyhattak. Széll gyakran invitálta vendé
geit a tehenészet megtekintésére, amennyiben rendelkeztek megfelelő
váltóruházattal. Fesztelenül viselkedett az istállóban, történeteket
mesélt az egyes állatokról, kétséget sem hagyva afelől, hogy gazdál
kodói munkáját semmivel sem tartja kevésbé fontosnak, mint poli
tikai kötelezettségeit.28

40. kép
A rátóti kastély a Hauszmann-féle átalakítás előtt, 1880 körül

Széll 1915. augusztus 19-én Rátóton halt meg, és kastélyában rava
talozták fel. Innen vonat szállította a koporsót Táplánfára, néhai
édesapja birtokának központjába, hogy örök nyugalomra helyezzék
a családi sírban.29
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SZÉLL KÁLMÁN, A MODERN MEZŐGAZDASÁGI
VÁLLALKOZÓ

Vas vármegyében a legnagyobb tejtermelő tehenészettel a század
fordulón gróf Festetich Andor és báró Lipthay Ferenc rendelkeztek,
gazdaságaik Bécsben és Budapesten találtak piacot.30 A megyében
azonban a századfordulón a törpe-, kis- és középbirtokok kiterjedése
háromszorosan meghaladta a nagybirtokok összterületét.31 A közép
birtokosok közé tartozott Széll Kálmán is, akinek rátóti birtoka kb.
250 holdat tett ki.
A megye állattenyésztésének arculatát már a századfordulón
a szimentáli fajta határozta meg, birtokmérettől függetlenül. Rátóton
például magyar fajtaként 18 állat került a statisztikába, a fennmara
dó 264 piros-tarka (azaz részben vagy teljesen szimentáli eredetű)
tájfajta. Az 1840-ben alakult megyei gazdaegylet működése ebben
kulcsfontosságúnak bizonyult. Az európai hírű tenyészetek hatása
a köztenyésztésben is jelentőssé vált.32
A tenyészállatokat nevelő birtokok mellett a tejipar is az országos
átlagot magasan meghaladó fejlődésnek indult. A vasi tejipar gyors
fejlődését mutatja, hogy a statisztikák 1903-ban már 36 tejszövetkeze
tet rögzítenek, a további bővülést pedig garantálta a vaj iránt növekvő
kereslet.33 A vajkivitel főleg Bécsbe irányult, a megmaradt nyerstejet
takarmányként, hizlaló adalékként hasznosították. Ugyanakkor a hús
kivitel is számottevő volt, az állatexport jelentős részét tette ki Vas vár
megyéből a hízottökör-kivitel (elsősorban szintén Bécsbe).34
Széll gazdasága elsősorban a tenyészállatok nevelésére specia
lizálódott. A rátót-héraházi birtokra mint a legrégebbi szimentáli
nagytenyészetre hivatkoznak a lapok.35 A tenyészet másfél évtizeddel
a birtok Széll Kálmán tulajdonába kerülése után, 1882-ben alakult, de
az első marhák nagy része egy lépfenejárványban elpusztult. Ahogy
azonban elkezdték alkalmazni Pasteur védőoltását, ezt a problémát
véglegesen ki tudták küszöbölni az állatok következő generációinál.
Míg az első (nagyrészt megsemmisült) állománykezdemény beszer
zését másra bízta, a túlélő állatok mellé ezután Széll maga válogatott
példányokat Svájcban, így létrehozva a híressé vált tenyészet alapjait.
A folyamatos vérfrissítés és további nemesítés érdekében tett utakat
később is ő maga vállalta, amelyek során az 1890-es évek közepétől
már kizárólag bikák között válogatott, üszőkre nem volt szüksége.36
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Több forrás is megerősíti, hogy marhatenyészetének vérfrissítésénél
vagy a rátóti kastély parkja fenyvesének bővítésénél nem sajnált nagy
összegeket kiadni.37 A tisztavérű tenyészállat-nevelés természetéből
adódik, hogy a rátót-héraházi tenyészetben egyáltalán nem került
sor keresztezésre, a szimentáli fajta egyedeinek tökéletesítése ma
radt mindvégig a cél. A tökéletességnek tejhozammal, illetve alkattal,
arányossággal összefüggő kritériumrendszere érvényesült. Az állatok
az év nagy részében legelőn voltak tartva az elegendő mozgás biz
tosítása érdekében. Élelmezésükben a szálastakarmányok játszották
a legfontosabb szerepet; étrendjükből hiányoztak a gyors tömegnö
vekedést elősegítő összetevők (mint például a malátacsíra).38 A vem
hességük 8. hónapjáig naponta kétszer fejt tehenek tejelési átlaga
12–17 liter között mozgott, 5–5,4%-os zsírtartalommal. A birtokon
a bikák 6, a tehenek 11–12 évig vettek részt a tenyésztésben.39
A rátóti tenyészállatok rendszeres résztvevői voltak a korszak
mezőgazdasági kiállításainak. Széll számára annyira fontosak voltak
ezek a kiállítások, hogy a szállítás előtt gyakran maga felügyelte mar
hái bevagonírozását, mielőtt megkezdték volna útjukat Budapestre.40
Az országos tenyészállatvásárok és -kiállítások mint reprezentatív in
tézmények a dualizmus korszakában vertek gyökeret. Ezeken az ese
ményeken a nagytenyésztők és a kistenyésztők külön mezőnyökben
mérkőztek meg. A legrangosabb tenyészállatvásárok esetében egy
előre megállapított kategóriában a mezőgazdaság iránt elkötelezett
József főherceg különdíjjal jutalmazott egy-egy marhatenyészetet,
akárcsak az aktuális földművelési miniszter.41
A kiállítások sorából kiemelkedik az 1896-os Ezredéves Kiál
lítás. A millenniumi ünnepségek részeként tartott mezőgazdasági
kiállítás a reprezentáción túl a tapasztalatcserét is szolgálta, illetve
fiatal gazdáknak teremtett lehetőséget a tanulásra, amint azt a Köztelek (az OMGE lapja) vonatkozó tudósítása is kiemelte.42 A kiállí
táson részt vevő modern gazdaságok sora a fejlődő magyar gazda
ság reprezentálására volt hivatva. Természetesen Széll Kálmánt és
a rátóti tenyészetet is a kiállítók között találjuk, itt már versenyen
kívüli kiállítóként (az ekkor már befolyásos politikus Széll attól tar
tott, hogy állatainak díjazását rosszakarói politikai szerepének tu
lajdonítanák). Széll állatai olyan nagy sikert arattak, hogy a Köztelek
tudósítója így vélekedett: „látom a szóban fogó tenyészet az extrém
[kiemelés az eredetiben] határáig ért magas minőségének vesze
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delmét, amelyen tul menni megbosszulatlanul nem lehet, s ame
lyen tul menni mint már multkor is kifejeztem, meggyőződésem
szerint a geniális tenyésztő – Széll Kálmán úr – bizonyára nem is
fog”.43 A fenti sorok szerzője arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy
Széll hamar gondba fog kerülni egy ilyen színvonalú tenyészet bir
tokosaként, ha megfelelő állatokat keres vérfrissítéshez, annyira
a konkurencia fölé emelkedett az elmúlt években. A kiállítási zsűri
határozata alapján Széll két állatát, egy bikát és egy tehenet pedig
szoborként is megmintáztak (a szobrász az állatszobrokra speciali
zálódott ifj. Vastagh György volt).44
Három évvel később, az 1899-ben tartott 16. tenyészállatvá
sárról szóló beszámoló is Széll Kálmán állataival szemlélteti a kivá
lóságot. Széll mellett a szimentáli-tenyészetek élvonalába tartozott
özvegy Dőry Vilmosné felsőleperdi, Jeszenszky Jánosné rábahídvégi
és Ordódy Pál bagotai gazdasága. Mivel Széll már csak versenyen
kívül mutatta be marháit a kiállításokon, a díjakat rendre az ezekről
a helyekről kikerülő bikák vitték el.45 Széll állatai nemzetközi sikere
ket is elértek. A rátót-héraházi tenyészet egyik legnagyobb nemzet
közi elismerését az 1902-es moszkvai marhakiállításon kapta (első
tiszteletdíj és nagy aranydíj).46
A kiállítási sikerek mellett a Széll-tenyészetéből kikerülő állatok
iránt a birtok kapacitásain túlmutató kereslet mutatkozott, „kereslet
nek megfelelni nem is tudván, sokszor évekkel előbb előjegyzés utján
köttetnek le a majdan eladásra kerülő tenyészbikák”.47 A századfor
duló szimentáli-tenyésztői toplistáját állítja össze egy olvasói levél
re adott válasz a Köztelek című lapban 1902 tavaszán. A szerkesztő
a kérdésre, hogy honnan szerezzen be tenyészállatokat az érdeklődő,
három Vas vármegyei birtokot javasol, ebben a sorrendben: Széll
Kálmán, Dőry Vilmosné és Jeszenszky Jánosné gazdaságait.48 Széll
olyan nagybirtokosnak, mint József főhercegnek is beszállítója tu
dott lenni. József főherceg az Alföldön és a Dunántúlon (Alcsút és
Martonvásár környéke) is rendelkezett birtoktestekkel. Utóbbi gaz
daságaiban szimentáliakat tenyésztett, amelyekbe vérfrissítés céljá
ból kizárólag a rátóti gazdaságból érkeztek példányok már 1893-tól
kezdve. Egyes, Széll Kálmán által tartott rátóti tenyészállat-árveré
sek kapcsán nem csak a hirdetés jelent meg a releváns lapokban, ha
nem gazdag adatsor is méltatta a kalapács alá kerülő állatok (főként
a bikák) kiválóságát.49
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Széll tehát egy kétségtelenül modern és innovatív gazdaságot
épített ki, amely a kapitalista mezőgazdaságba kiválóan be tudott kap
csolódni. Kritika jellemzően politikai okokból érte a gazdálkodó Széllt.
Egy 1901-es felszólalásában a Kossuth-párti Pap Zoltán azzal vádolta
meg a miniszterelnököt, hogy gazdaságát Grazból megrendelt gépek
kel korszerűsíti, a magyar termékek rovására. A miniszterelnök vissza
utasította a kritikát, mondván, hogy mindössze egyetlen olyan gépről
van szó, amelyet Grazból hozatott, mivel abból magyar gyártmány
még nem kapható, minden egyéb eszköz esetében a magyar gépgyár
tást támogatja vásárlásával.50 Egy századfordulón megjelent Népsza
va-cikk pedig „Rátót ura és dísze”-ként hivatkozik Széllre, kárhoztatva
„földesúri” attitűdjét.51 A mezőgazdasági sajtó viszont jellemzően nem
fukarkodott a méltatásokkal (bár ezeket nyilván nem lehet elválasztani
a politikus Széll hatalmától, befolyásától, illetve az OMGE-ben betöl
tött szerepétől). A cikkek részben Széll gazdálkodói attitűdjével, rész
ben a gazdaság működésének mindennapjaival, illetve a tenyészálla
tok által elért kiváló eredményekkel foglalkoznak. A leközölt anyagok
jelentős része gazdagon illusztrált, különösen az állatkiállításokkal
foglalkozó cikkek. Érdekesség, hogy a Rátótról készült, sajtóban meg
jelent képek jelentős részét Vörösmarty Ilona készítette, aki az amatőr
fotózásban kedvét lelte. Széll Kálmán előszeretettel bocsátotta a Köztelek szerkesztőségének rendelkezésére gazdasága aktuális mutatóit. Az
sem ritka, hogy a cikkek szerzője mentegetőzik, amiért az állatokról
illusztrációként készült képek nem a legelőnyösebb beállításokat tük
rözik vissza, és így kevésbé alkalmasak tökéletességük bemutatására.

A RÁTÓTI BIRTOK UTÓÉLETE

A rátót-héraházi tenyészet Széll Kálmán halála után veje, Bernrieder
János irányítása alá került. Bernrieder János a marhatenyésztéssel
már kora gyermekkorában kapcsolatba került. Édesapja, a hohen
heimi gazdasági főiskolát elvégzett idősebb Bernrieder József halála
után több nekrológ is kiemeli a tejelő tehenek és ügetőlovak tenyész
tésének területén eredménnyel végzett, életen át tartó tevékenységét.52
A Bernrieder-birtok központja Rábahídvégen volt, nem messze a rá
tóti gazdaságtól, így a szakmai érdeklődés mellett a későbbi házaspár,
Széll Ilona és Bernrieder megismerkedését ez a körülmény is segítet
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te. Bernrieder Jánosnak bizonyítania kellett a szakmai közönség előtt,
hogy a teleptől megszokott magas színvonalú gazdálkodó munka és
az állatállomány kiválósága nem szenvedett kárt Széll sírba szállásával.
1921 elején közleményt jelentetett meg a Köztelekben, reagálva annak
egy korábbi számára, amelyben egyenesen az állatállomány megszű
néséről cikkeztek, több más, évtizedekkel korábban jól teljesítő szar
vasmarha-tenyésztésen alapuló vállalkozás mellett.53
Az 1927-ben tartott XXXV. Tenyészállat-, Termény-, Gépki
állítás és Vásáron 106 szarvasmarha-tenyésztő 595 állatot állított ki,
ezek közül 278 tartozott a szimentáli, míg 188 a piros tarka fajtá
hoz.54 A második díjat a szimentáli kategóriában a rátót-héraházi bir
tok bikája kapta meg, bizonyítva, hogy Bernrieder gondosan ápolta
a Széll-hagyatékot.55 Ugyanezen év áprilisában tenyészállatvásáron
bizonyítottak ismét a rátóti marhák, ezzel is nyomatékosítva, hogy
a közel fél évszázada működő nagytenyészet továbbra is meghatá
rozó jelentőségű a magyar marhatartásban.56 A tudósító ugyanak
kor megjegyezte, hogy a kiállított egyedek csak halvány emlékmásai
a hajdaniaknak, de ezt annak tudta be, hogy a legjobb bikákon Bern
rieder a közelmúltban túladott, ami természetesen nem bizonyult
egyedi esetnek a kiállítások történetében.57
Széll Kálmán a rátót-héraházi szimentáli-tenyészettel mara
dandót alkotott a magyar állattenyésztés történetében. Nemzetközi
hírű gazdaságot teremtett, elsősorban saját szakértelmére alapozva,
amely meghatározta a napjainkig legfontosabb magyar marhafajta,
a magyar tarka kialakulását a századfordulón.
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CSAPÓ CSABA
A MINISZTERELNÖK. VÁLSÁG UTÁN SZÉLL-CSEND,
SZÉLL-CSEND UTÁN VÁLSÁG1

Kevés olyan miniszterelnököt ismerünk a 19–20. századi magyar tör
ténelemből, akinek tevékenységében nem találunk szélsőségeket, vissz
hangos megnyilatkozásokat, később magyarázatra szoruló buktató
kat. Személyét elkerülték a későbbi „rajongók”, a maguknak politikai
hagyományt kereső államférfiak, a forrongó időszakban is csendes
munka nem keltette fel a későbbi történészek figyelmét. Tanulmá
nyunkban ezért áttekintjük azokat az alkotásokat, amelyek nem mara
dandó épületekben, korszakokon átívelő cselekedetekben öltenek tes
tet, mégis két korszak ütközőpontján segítenek eligazodni. Felfogásunk
szerint ugyanis Széll Kálmán tevékenysége nem illeszthető be sem
a hagyományokhoz még többnyire ragaszkodó 19., sem az állandóan
új utakat kereső 20. századi politikai miliőbe, összekötő kapocsként
szolgál a két világ között. Ahhoz, hogy megérthessük a századforduló
eseményeit, döntéseinek motivációit, röviden vissza kell tekintenünk
a tanulási folyamatra, az érett politikussá válás fokozataira.
Széll Kálmán gyermek- és ifjúkora a neoabszolutizmus évei
alatt telt, majd abban az évben szerezte diplomáját, amikor a régi
családi barát, Deák Ferenc nevezetes húsvéti cikkében évtizedekig
meghatározó, új irányt mutatott a politikának. Az alispáni, majd
főispáni tisztséget betöltő, később képviselővé választott édesapjától
a megyei és az országos politizálás művészetét, a neoabszolutizmus
éveiből a Habsburgokkal szembeni ellenállás nemzeti érzületét, az
egyetemről pedig a törvényességhez való ragaszkodás gondolatát
hozhatta magával. Mindezek mellett kétségtelen, hogy életére a leg
meghatározóbb befolyással Deák Ferenc személye volt. 1867-ben
Vörösmarty Ilonát, Deák nevelt lányát vette feleségül, majd 1868–
1873 között minden évben hosszú hónapokra a Vas megyei Rátóton
látták vendégül a betegeskedő politikust.2
1868-ban képviselővé választják, és minden jel arra utal, hogy
a Deák-, majd a Szabadelvű Párton belül már nagyon fiatalon
a pénzügyi-gazdasági kérdések egyik legfontosabb szakértőjének te
kintették. Közismert, hogy a korabeli politikai elitben a kizárólag
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szakértői státus által kiharcolt pozíció múlandó, ő azonban Deák
kezdeti támogatásával, gyakorlatias, de a végső cél eléréséhez komp
romisszumokra hajló politikájával hosszabb távon is érvényesíthető
támogatókat szerzett. A befolyásos támogatók tanácsaira hallgat
hatott akkor is, amikor a huszonéves fiatalember nem fogadta el
Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért és Szlávy József miniszterelnö
kök felkéréseit a különböző tárcák vezetésére.3 1875-ben azonban
a két nagy párt egyesülése és egy átmeneti kormány megalakulása
már hosszabb távú lehetőséggel kecsegtetett, talán ezért is fogad
ta el végül Wenckheim Béla felkérését a pénzügyi tárca vezetésére,
majd ugyanezt folytatta Tisza Kálmán vezetésével is. A pályakezdés
évei tehát sok olyan politikuséhoz hasonlatosak, akik később évtize
dekig meghatározói az országos politikának. Személyének viszony
lag lassú, fokozatos bemutatása, a kezdeti lépések felügyelete mind
azt mutatják, hogy mögöttük talán ott sejthetjük Deák tanácsait.
A miniszterelnök mellett az egyik legfontosabb résztvevője az Auszt
riával folytatott gazdasági kiegyezési tárgyalásoknak, amelynek ta
pasztalatait majd két és fél évtizeddel később újra hasznosíthatja.
Adóemeléseinek és szigorú takarékossági intézkedéseinek köszönhe
tően a magyar államháztartási deficit jelentősen csökkent.
Érdekes módon miniszteri pozí
ciójáról történő 1878-as lemondása
hozta meg számára az ellenzék mara
déktalan elismerését. Olyan politikusi
mentalitást láttak meg a 35 éves fia
talember cselekedetében, ami a régi
deáki gárda kihalásával eltűnőfélben
volt. Nem ragaszkodott mindenáron
miniszteri pozíciójához, amikor nem
értett egyet egy politikai döntéssel, vette
a kalapját. Tisztessége tehát még a régi
normák szerint is kétségbevonhatatlan.
Az ezt követő mintegy egy évti
zedes, döntően politikamentes időszak
megmutatta, hogy nem szorul rá má
sok támogatására, a gazdasági szín
41. kép
téren is képes megállni a saját lábán.
Nemesi család fiaként polgári erények
megtestesítője: az elegáns Széll Kálmán
Egyrészt rátóti birtokán tenyészállatok
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nevelésébe kezdett, és hamar kiderült, hogy ez nem pusztán egy unat
kozó, a politikából kipottyant birtokos „világvégi” kedvtelése. Komoly
befektetéssel, modern gépek beszerzésével és kitartó munkával az or
szág egyik legkiválóbb marhatenyészetét hozta létre. Ellenfelei várako
zásával ellentétben nem a régi földesúri attitűd, hanem egy modern,
profitorientált vállalkozó képe jelenik meg az utókor előtt.4
Széll Kálmánnal szemben gyakran hangoztatott „vád”, hogy
az agráriusok egyik vezető személyisége, aki ellene szegült a Tisza-féle
merkantil irányzatnak. Láthattuk, hogy az „agrárius” az ő esetében
nem az „elmaradott” szó szinonimája. Ha emellett még megemlít
jük csaknem két évtizedes, két banknál is betöltött igazgatói tevé
kenységét, láthatjuk, hogy ekkor már véglegesen nem Deák politikai
kreatúrájáról beszélünk. Bármilyen sajátos is az összehasonlítás,
a pénzintézeteket legalább olyan szakértelemmel működtette, mint
ahogy birtokára Svájcban kiválasztotta a tenyészállatokat. A bankok
irányvonalát, igazgatói kiválasztását is szakemberként, de politikusi
mivoltából nem kibújva irányította.5
Az iménti rövid összefoglalásból is kitűnik, hogy Széll Kálmán
korántsem véglegesen vonult vissza birtokára. Úgy érezhette, hogy
Bosznia megszállásával szembeni gazdasági érveit ugyan nem fo
gadták el, de ettől még politikai ellenségeket nem szerzett – sőt, az
esetleges csalódására számítva az ellenzék megpróbálta a maga ol
dalára állítani –, a személyes jó viszonyt mindenkivel megtartotta.
Gazdasági tevékenysége mellett továbbra is képviselő, rendíthetetlen
67-esként pedig biztos lehetett benne, hogy tapasztalatára hamaro
san újra számítanak.
Az 1880-as évek végén tért vissza, de ekkor még csak mint gaz
dasági ügyekben rendszeresen felkért tanácsadó, az 1890-es évektől
viszont már politikusi mivoltában is megjelent. Gazdasági és politi
kai értelemben is független, legalábbis abban a tekintetben, hogy
döntéseiben a vagyon és a karrier lehetősége egyáltalán nem befo
lyásolja. Még csak azt sem mondhatnánk, hogy várt a nagy lehető
ségre, minden jel szerint neki megfelel a Nemzeti Kaszinó által adott
látens hatalom, az uralkodói kihallgatások lehetősége, a többszöri
csábítás ellenére sem kívánkozik vissza a politika frontvonalába.
Az időlegesen háttérbe vonult politikusok szokásainak megfelelően,
talán a kapcsolatok ápolása miatt is, bekapcsolódott a társadalmi
szervezetek, mindenekelőtt az OMGE munkájába.
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Az önként vállalt távolságtartásban talán megerősíthették a po
litikai elitet érintő új kihívások is. Tisza Kálmán bukása után számta
lan megoldandó kérdés maradt utódaira, amelyeket korábban sike
resen a felszín alatt tartottak. A magyar politikai rendszer rendkívül
személyközpontú, az uralkodó mellett a mindenkori miniszterelnök
re nehezedett az irány meghatározása. Amíg Tisza a személye köré
felépített párton keresztül, komolyabb ellenzéki nyomás nélkül tevé
kenykedhetett, az őt követő Szapárynak már a továbbra is Tiszának
engedelmeskedő párttal is meg kellett küzdenie, hatalmát soha nem
sikerült igazán megerősítenie, óvatoskodó reformjai ezért nem is ve
zethettek sikerre. Wekerlétől a liberális tábor a megakadt reformok
ügyének folytatását várta.
Az új miniszterelnök személye elősegítette Széll visszatéré
sét, rendkívül tisztelte, mesterének tekintette, gyakorta kikérte
szakmai tanácsát. Az egyházpolitikai harcban azonban Wekerle
felélte szakemberként felhalmozott politikai tartalékait. Az 1890-es
évek első felében – az antiszemiták tevékenységével kapcsolatos
korábbi rövid ellenzéki habozást leszámítva – talán először for
dult elő, hogy a két markáns politikai oldal nem a kiegyezés meg
ítélése szerint állt szemben egymással. A közvélemény többsége
szemében a liberális egyházpolitikai javaslatokat ellenzők a kon
zervatív, tehát a nemzeti eszmékkel szemben álló, míg az állam
és az egyház szétválasztását támogatók a nemzeti oldalon találták
magukat. Wekerle a bukást ugyan nem tudta elkerülni, de presz
tízsében megerősödve került ki a küzdelemből, amit majd egy év
tizeddel később kamatoztathatott.
Széll Kálmánt ekkor már egyértelműen a Szabadelvű Párt ve
zérkarában találjuk, kiállt a reformok mellett, de tudta, hogy nincs
értelme az uralkodóval való összeütközésnek, megnyilatkozásai
ezért sokáig óvatosak. Az események arra utalnak, hogy Széll poli
tikai karrierje ekkor kapott olyan lendületet, ami néhány évvel ké
sőbb a miniszterelnöki székig repíti. Meghatározó befolyása volt az
általa is csak átmenetinek szánt Bánffy-kormány létrejöttében, kor
mánypárton belüli elfogadtatásában. Ekkor újra háttérbe húzódott,
de összességében az 1890-es évek második felében már megkerül
hetetlen tényező. Minden fontosabb tárgyalásnál ott találjuk, az
uralkodó kikéri a tanácsát, egyértelmű informális hatalom, mind
politikai, mind gazdasági értelemben.6
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Bánffy éveken keresztül mindenki számára meglepő ügyesség
gel vitte a kormány ügyeit. Kihasználta a millenniumi ünnepségek
ben rejlő lehetőségeket, viszonylagos sikereket ért el az Ausztriával
folytatott gazdasági tárgyalásokon, rendszeresen előhúzta a nemze
ti kártyát, és ezzel sokáig sikerült a kormánypártot vagy legalábbis
annak a két Tisza által uralt derékhadát a maga oldalára állítania.
Sikerében minden bizonnyal szerepet játszott az is, hogy a biro
dalom másik felében ez az időszak politikailag rendkívül zaklatott,
a kormányok sorozatban váltották egymást. Ez lekötötte az uralko
dó figyelmét, aki Magyarországon mindenképpen nyugalmat akart.
Erőszakos főispáni mentalitása azonban idővel a visszájára fordította
az eseményeket, és megnyitotta az utat Széll előtt.
Széll Kálmán kinevezésével kapcsolatban mindenképpen ki
kell térnünk az uralkodó magyar politikai életben játszott szerepére.
Ferenc József neveltetése, gondolkodásmódja és általában szemé
lyiségvonásai alapján egy abszolutista uralkodó tipikus jellegzetes
ségeit mutatja. Az 1850–1860-as években a magyar politikai elittel
folytatott küzdelem során azonban megtanult együtt élni a más
véleményekkel, a birodalom nagyhatalmi állásának visszaállítása
vagy legalábbis változatlan fenntartása érdekében hajlandó volt fe
lülvizsgálni korábbi beidegződéseit. A magyar politikai életbe való
beavatkozása a koronázását követően is kétségtelen és napi szintű,
tekintélye és döntései megkérdőjelezhetetlenek. Az 1867-es titkos
megállapodásnak köszönhetően mindenről tudott,7 a politikai elittel
való kapcsolattartása folyamatos, az információk alapján képes volt
a politikai életet befolyásoló döntések meghozatalára. Közismert,
hogy Ferenc József nem volt a merész újítások embere, de a század
forduló birodalmi szintű és egyben mindkét országban külön-külön
is jelentkező politikai megrázkódtatásai egyértelműen egy kompro
misszumos személyiség keresése felé terelték. Minden bizonnyal sze
repet játszott ebben az is, hogy egy kiegyenlítő típusú személyiség
Magyarországon elősegíthette a régóta halogatott haderőfejlesztés
elfogadtatását, ezzel pedig a birodalom európai hatalmi-politikai
elithez történő remélt felzárkózását.
Az uralkodó személyes döntése mellett legalább ekkora jelentő
sége volt Széll magyar politikai eliten belül elfoglalt pozíciójának. Ha
visszatekintünk életének korábbi évtizedeire, néhány nagyon fontos
momentumot kell megismételnünk, amelyek mindegyike bizonyos
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mértékig hozzájárult ahhoz, hogy ebben a pillanatban ő kerüljön
előtérbe. Az első mindenképpen a családi indíttatás, édesapja politi
kusi mivolta, ami neki is minta, továbbá a politikai felemelkedéshez
társadalmi elvárásnak tekinthető jogi végzettség. Időben a második,
de hatását tekintve természetesen elsődleges Deák személye. A Széll
halálát követő visszaemlékezésektől egészen a legújabb szakirodalmi
áttekintésekig minden szerző kiemelt szerepet tulajdonít a közöttük
lévő, szinte atya-fiúi kapcsolatnak, a gazdasági kérdések iránti érdek
lődés felkeltésétől a politikai elitbe történő zökkenőmentes beillesz
kedésig. Nem lehet figyelmen kívül hagyni továbbá a minisztérium
vezetéséről való leköszönés, majd a politikától való időleges vissza
vonulás körülményeit, amivel mindkét szembenálló oldal tiszteletét
kivívta. Végül, de nem utolsósorban, Ferenc József személyes meg
becsülése, ami legalább annyira szólhat Széll többször megtapasz
talt politikai tisztességének, gazdasági és jogi szaktudásának, mint az
eltérő véleményeket összebékítő emberi kvalitásainak. A korszakról
készített kétkötetes összefoglalásában Gratz Gusztáv oldalakon ke
resztül hasonlítja össze a gyűlölt Bánffy és a mindenki által szeret
ve tisztelt Széll egyéniségét, természetesen utóbbi oldalára billentve
a mérleg nyelvét, ami predesztinálta őt a siker elérésére.8
Miután minden létező politikai erő támogatását bírta, Széll hozzá
láthatott hosszú távú tervéhez, a kiegyezés rendszerének új alapokra
helyezéséhez. Az eddigi kísérleteket, Tisza Kálmán személyközpontú
rendszerét, Szapáry és Wekerle nagy politikai-gazdasági-társadalmi
átalakítási kísérletét, Bánffy agresszivitását félretéve a „törvény, jog és
igazság” hármas jelszavával kezdte el tevékenységét.
Az uralkodó tudtával és beleegyezésével alkut kötött az ellen
zékkel, megegyeztek a sürgős törvények elfogadásáról. Az Apponyi
Albert vezette ’67-es ellenzéket beléptette a kormánypártba, vissza
tértek a korábbi ún. disszidensek is, így hosszú idő után helyreállt
a Szabadelvű Párt egysége, és ismét hatalmas többségre tettek szert
a képviselőházban. Az csak később derült ki, hogy a régi szabadel
vűek és a nemzeti pártiak közötti korábbi feszültségek nem oldód
tak meg az egyesüléssel, a problémák látensen tovább éltek. Logikus
döntés volt, hogy lépései kevéssé érintették a kormány összetételét,
a szakminiszterek többsége a helyén maradt. Talán a legfontosabb
változás, hogy a képviselőház elnöki székébe átülő Perczel Dezső bel
ügyminiszter helyét is Széll foglalta el. Ez abból a szempontból ér
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dekes, hogy korábbi pénzügyminiszterként nem ezt a pozíciót igye
kezett ismét átvenni, de így a legfontosabb végrehajtó szervezetek,
mindenekelőtt a közigazgatás felett személyes utasítási jogot szerzett.
Az ellenzékkel megkötött alku
egyik első törvényalkotási eredmé
nye a választási bíráskodásról szóló
törvény elfogadása volt. Széll ezzel
Bánffy egyik terhes örökségét igye
kezett felszámolni, amennyiben az
1896-os választások során tapasztalt
hatósági önkény megismétlésétől tart
va, az ellenzék kívánságának megfele
lően a választási bíráskodást bizonyos
esetekben a függetlennek tartott kúriá
ra bízta. Szintén a paktum alapján
került sor az ellenzék obstrukciós el
járását némileg korlátozó új házszabá
lyok elfogadására. Ezzel kapcsolatban
42. kép
fogalmazta meg a Széll-kormánnyal
A korszak legismertebb politikusa, a későbbi
szembeni első kritikáit Tisza István, kétszeres miniszterelnök Tisza István fiatal
képviselő korában
aki hatékonyabb szabályozást tartott
volna szükségesnek.
Az obstrukció és letörésének kísérletei a századforduló politikai
életének meghatározó mozzanatai. Lényegét tekintve az ellenzék célja,
hogy hosszú felszólalásokkal, technikai lépésekkel megakadályozza az
országgyűlés elé terjesztett kormánypárti javaslatok elfogadását. Első
alkalommal még az 1870-es évek első felében éltek vele, ezzel sikerült
évekkel elhalasztaniuk az általuk sérelmesnek tartott új választójogi
törvény elfogadását. Az 1880-as évektől egyre hangsúlyosabban a füg
getlenségi ellenzék szélsőséges szárnya alkalmazta, minden alkalom
mal a nemzeti érdekre hivatkozva. Ez okozta Tisza Kálmán, majd
Bánffy bukását, rövid távú, taktikai leszerelése egyértelműen Széll ér
deme. A tüneti kezelést mutatja azonban, hogy az ő lemondásának is
ez a közvetlen kiváltó oka, végső letörése pedig az ennek érdekében
házszabálysértéstől sem visszariadó Tisza István „érdeme”.9
Tisza István személye a századforduló magyar politikai életében
még korántsem keltett olyan ambivalens érzéseket, mint első miniszter
elnökségét követően. Az 1880-as évek közepén kapcsolódott be
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a politikába, és rövid idő alatt kialakultak felfogásának azok az alap
elemei, amelyeken később sem változtatott. Mindenekelőtt elkötelezett
’67-es, mert meggyőződése szerint Magyarország egyedül nem szállhat
szembe a környező szláv tengerrel, a nemzetközi kihívásokkal. Ellene
volt a választójog kiterjesztésének, mert tartott a dualizmust megbontó
’48-as irányvonal vagy a nemzetiségek hatalomra kerülésétől. Nézetei
ben konzervatív (társadalomképe) és liberális elemek (például alkotmá
nyosságba vetett hite) keverednek, amelyeket azonban következetesen,
kiszámíthatóan képviselt. Széll miniszterelnöksége alatt viszonylag
keveset szerepelt a parlamentben, de ekkor már mindenki előtt nyil
vánvaló volt, hogy a párton belüli térfoglalását hamarosan kormányfői
tisztségre kívánja váltani. Háttérbe húzódása nem menekülés, hanem
kivárás, jól érezhetően nem sokat remélt a kibéküléstől, már ekkor is
a határozott döntések híve volt.10
Anélkül, hogy ténylegesen is tagja lett volna, a kormány műkö
désének másik meghatározó alakja Apponyi Albert volt. Pártja be
lépése a Szabadelvű Pártba a korabeli közvélemény számára nem
okozott meglepetést, de már a kortársak közül is többen úgy érezték,
a mennyiségi növekedés nem feltétlenül jelenti a párt hatalmának ará
nyos növekedését. Apponyi sajátos színfoltja volt a dualista politikai
rendszernek. Arisztokrata származása, konzervatív neveltetése, majd
meggyőződéses ’67-essége még nem tenné egyedivé, egész politikai
működése azonban a kormánypárt és a meghatározó ’48-as ellenzék
közötti lavírozással telt. Édesapja politikai örökségével is egyetértve úgy
gondolta, hogy Magyarországnak a Habsburg Birodalmon belül van
a helye, mert önállóan nem maradhatna fenn a viharos történelmű
Közép-Európában. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy az ud
varral történő túl szoros együttműködés, a konzervatív eszmerendszer
kritikátlan átvétele a dualista rendszer keretei között, komoly magyar
politikai támogatás híján kizárja a hatalomból való közvetlen részese
dést. A függetlenségi eszme is távol állt tőle, ráadásul riasztotta annak
plebejus ízű képviselete, ezért egy sajátos, „harmadik utas” megoldást
választott. A Habsburg-hűséget a királyhűséggel helyettesítette, mert
a Habsburg-uralkodóval szemben nem, de egy magyar királlyal szem
ben elvárás lehet a nemzeti követelések teljesítése. Ezek az igények nála
nem az ország függetlenségének igényében vagy akár a perszonálunió
követelésében, hanem elsősorban a tömegek érzelmeit jobban befolyá
soló külsőségek kívánalmaiban nyilvánultak meg. Ezzel a magyar po
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litikai mezőben talán célzatosan a centrumban találta magát, de vagy
elvei, vagy ügyetlen témaválasztása miatt, a hadsereggel kapcsolatos
nemzeti követelések felé fordulása az uralkodót mindig visszariasztotta
miniszterelnöki kinevezésétől. Széll számára ideális partnernek tűnt.
Köztiszteletben álló személyiség, jelentős számú képviselővel rendelke
ző párt meghatározó alakja, aki a béke érdekében hajlandó időlegesen
lemondani nemzeti követelései hangoztatásától.
Széll tehát feszültségekkel teli időszakban, megosztott kormány
párttal és az obstrukcióval szembeni kiszolgáltatottsága miatt az ellen
zék támogatására számítva kormányzott. Ezt a korábbi Bánffy-érával
szembeni különös helyzetet a kormánypártban sokan nehezen visel
ték. Ahogy Kristóffy József, a Fejérváry-kormány néhány évvel későb
bi belügyminisztere megfogalmazta, „a parlamentet tulajdonképpen
nem is a háta mögött ülő többségre, hanem egész leplezetlenül az el
lenzékre támaszkodva vezette”, amit „a nagy Tisza-csoport csendes
duzzogással” fogadott.11 Ugyanerről találóan jegyezte meg egy röpirat
szerzője: „Széll mindent megadott az ellenzéknek, amit csak az ellen
zék szeme-szája kívánt… Tálcán vitte neki a gyűlölt Bánffy levágott
fejét, Apponyit és társait bevitte a kormánypártba, soraikból állam
titkárt, minisztert nevezett ki, – tiszta választásokat csinált, ami annyit
tesz, hogy mandátumokat ajándékozott el; minden törvényjavaslat
benyújtása előtt nem csupán a Korona beleegyezését kérte ki, hanem
Ő Felsége leghűségesebb ellenzékének szankczióját is megszerezte.”12
Az első években működött Széll taktikája, amit az elfogadott
törvények száma és minősége is bizonyít. Ezek kerülték a korábban
nagy vitákat kiváltott témákat, de fontos gazdasági, politikai és tár
sadalmi kérdések megoldására törekedtek. Legfontosabb politikai
sikere az Ausztriával megkötött gazdasági kiegyezés megvalósítása
volt. Megállapodtak a közös vámterület fenntartásáról, a közös költ
ségek fedezésének arányát megállapító magyar kvótát pedig 31,2-ről
34,2%-ra emelték.13 1899-ben törvényt fogadtak el a közös nemze
ti bank szabadalmának 10 éves meghosszabbításáról. Széll ezeken
a gazdasági tárgyalásokon ismét sikeres kompromisszumokat kötött.
Felhasználta Bánffy korábbi egyeztetéseinek eredményeit, ugyanak
kor figyelemmel volt az osztrák belpolitikai események miatt sarokba
szorított kormányok érdekeire, az uralkodó elvárásaira. A gazdasá
gi közösség fenntartása Magyarországnak is érdeke volt, ezért még
a politikailag nehezen felvállalható kvótaemelésbe is beleegyezett.
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A Széll-kormány egyik legjelentősebb lépése kétségtelenül a kép
viselői összeférhetetlenség újraszabályozása. A képviseleti elv lényege,
hogy a képviselő lehetőleg minden befolyásoló tényezőtől függetle
nül működjön. Már az 1848-as választójogi törvényben is megjelent,
hogy csak anyagilag független, önálló véleményalkotásra képes férfiak
szavazhattak, illetve voltak választhatók. Eszmei alapja az a történeti
hagyomány, hogy a „magyar” törvényhozó és a Habsburg-, „idegen”
végrehajtó hatalom elválasztása évszázadokig megkérdőjelezhetetlen
fontosságú, a 19. században pedig már a magyar politikában is meg
jelent a három legfontosabb hatalmi ág, a törvényhozó, a végrehajtó
és a bírói hatalom elválasztásának liberális kívánalma.14 Az 1875-ben
elfogadott törvény elsősorban a hivatali összeférhetetlenségről szólt,
ugyanis a többféle lojalitás összeegyeztethetetlen, az esetleges retorziók
miatt a kormány által kinevezett személy az országgyűlésben még
ellenzékiként sem fogalmazhatna meg más irányú véleményt. Míg
ennek a szabályozásnak a kormánypárt–ellenzék tengely a meghatá
rozója, az 1901. évi a pártoktól – vagy legalábbis hagyományos érte
lemben tekintve a pártok közötti vitáktól – szinte független gazdasági
érdek-összeférhetetlenségről szól.
Érdekes és tanulságos, hogy a korszakkal foglalkozó szakiroda
lom bármilyen politikai eseménynél, törvény elfogadásánál stb. hajla
mos a miniszterelnökök felelősségét, befolyását, véleményét vizsgálni,
Széll Kálmán neve azonban még az ő kormányzata alatt is ritkán
kerül elő. A történészek ekkor elsősorban az agrárius–merkantil el
lentét, a meghatározó politikai áramlatok, pártok, ellenzéki politiku
sok, a kormánypártból esetleg Apponyi vagy – a későbbi események
ismeretében – Tisza István véleményének ismertetését, befolyásának
növekedését tartják fontosnak kiemelni. Az összeférhetetlenségi tör
vénnyel kapcsolatban azonban Széll Kálmán személye megkerülhe
tetlen. A javaslatot ugyan nem a kormány, hanem egy képviselőházi
bizottság terjesztette az országgyűlés elé, de Szabó Dániel meggyő
zően bizonyítja, hogy a párton belüli viták és megosztottság ellené
re Széll az agrárius érdekek védelmében komoly győzelmet aratott
a Tisza által vezetett merkantil csoport felett. A csaknem négy éve
folyó törvény-előkészítő munka ellenére tehát ebben az esetben sem
a hosszabb távú valódi megoldás, hanem a személyi ellentétek voltak
a meghatározók.15 Tisza a hatékonyabb fellépés érdekében még
a törvényjavaslat vitája előtt lemondott a bankoknál, ipari és keres
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kedelmi vállalatoknál betöltött tisztségeiről, de így sem tudta meg
akadályozni a törvény elfogadását. Ennek lényege, hogy a képviselő
nem tölthet be tisztséget, vagy nem állhat olyan gazdasági társaság
alkalmazásában, amely a kormánnyal szerződéses viszonyban áll.
A törvény elfogadását követő választások egybehangzó korabeli
értékelések szerint a dualista korszak talán legtisztább választásai.
A Szabadelvű Párt jelentős győzelmet aratott, ami megerősítette a párt
vezetőit az irányvonal helyességéről. A párt merkantil szárnyából az
összeférhetetlenségi törvény miatt többen nem indultak, az agrárius
irányvonal megerősödött, és feltűnést keltett, hogy a képviselőházba
hosszabb idő után újra bekerült néhány nemzetiségi képviselő.
Széll Kálmán 1899–1903 közöt
ti miniszterelnöki tevékenysége tehát
minden szempontból sikeres, egyetlen
olyan kérdés volt csak a politikájában,
ahol a vélemények összebékítésére
egyszerűen nem volt remény, ez pe
dig a bukását is okozta. A hadsereg
gel kapcsolatos nemzeti követelések
az 1880-as évek közepétől az első vi
lágháborúig tematizálták a magyar
politikát. Ennek alapja az, hogy a
kiegyezés és a hadszervezetet szabá
lyozó 1868-as törvények két ellentétes
eszme szülöttei. Az egyik a birodalom
paritásos alapon történő újjászervezé
sét jelképezi,16 míg az utóbbiak a biro
dalmi abszolutista gondolkodás több
évszázados hagyományait és – feltétle
43. kép
nül hozzá kell tennünk – célszerűségi
Széll Kálmán beszédet mond a Park Klubban
szempontokat követve szinte minden
a magas kitüntetése alkalmából tiszteletére
fontos döntés lehetőségét az uralko rendezett vacsorán (1902)
dó kezébe összpontosítják. A király
döntési szabadságát korlátozva az újoncmegajánlás és a költségek
megszavazásának jogát, szintén a hagyományokra hivatkozva újra
a magyar országgyűlés hatáskörébe utalták. Ennek a két tételnek
köszönhetően a magyar képviselőknek ugyan nem volt beleszólási
lehetőségük a hadsereg napi ügyeibe, de annak működőképességét
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és így a külpolitikai vonalvezetést, a célok meghatározását is végső
ütőkártyaként vagy éppen zsarolási lehetőségként a kezükben tartot
ták. A közös hadsereg ügye tehát ekkor egyértelműen hatalompoli
tikai kérdés, míg az 1868. évi XLI. törvénnyel újonnan létrehozott
honvédség, Deákék elképzelésének megfelelően, bevallottan érzelmi
töltetű. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a magyar közéletben
a „honvédség” a szabadságharc dicsőséges csatái óta a független
ség, dicsőség és hősiesség szavak szinonimája. Ferenc József pedig
éppen 1848–49 példája alapján nem járult, nem járulhatott hozzá
egy független magyar hadsereg felállításához. Hibrid megoldásként
ezért az alacsony létszámú, tüzérséggel nem rendelkező, még a bel
rend fenntartására is elégtelen, de magyar nemzeti jelleget hordozó
honvédséget a közös hadsereg kiegészítő részének tekintették. Az
uralkodó évtizedeken keresztül minden lehetőséget kihasznált, hogy
a magyar politikusok és a társadalom számára is nyilvánvalóvá tegye,
a hadsereg kérdésében semmilyen további engedményre nem haj
landó. Ennek ismeretében talán joggal gondolhatjuk úgy, hogy a kö
zös hadsereg magyarországi sorozású ezredeivel kapcsolatos, nem
zeti jellegű ellenzéki követelések eleve kizárták a siker lehetőségét,
alárendelődtek a propagandisztikus céloknak. A korábbi kormányok
különösebb erőfeszítés nélkül pattintották vissza minden alkalommal
ezeket a felszólalásokat, de amikor nekik kellett a Bécsből sürgetett
fontos reformokat a képviselőház elé terjeszteniük, megváltozott
a helyzet. Az ellenzék vérszemet kapott, végre lehetőséget látott a ka
binet támadásában, és minden felhalmozott feszültségét rázúdította.
Némileg váratlanul ez történt a Széll-kormány esetében is.
Az újonclétszám felemelésének kérdésében egyre nagyobb nyomás
alá helyezték Bécsben, ami elől 1903-ban már nem térhetett ki.
Az első viták a párton belül folytak, ugyanis az ekkor házelnöki
tisztséget betöltő Apponyi a hadsereg nemzeti jellegével kapcsola
tos feltételeket támasztott a javaslat elfogadásához. Gratz Gusztáv
véleménye szerint Apponyi lépése indította arra a Függetlenségi Pár
tot, hogy őt is túllicitálva kezdeményezzenek a hadseregben nemzeti
reformokat, amelyek teljesítése lehetetlen volt. A kibékíthetetlen vé
leménykülönbségek hatására az ellenzék törvényszerűen eljutott az
obstrukció alkalmazásáig, amelynek leszerelésére már Széllnek sem
volt esélye. Tisza némi önelégültséggel jegyezhette meg, hogy végül
neki lett igaza, az obstrukció megszüntetéséhez nem kompromis�
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szumokra, hanem határozott, akár erőszakos lépésekre is szükség le
het.17 Ennek a kísérletnek az elvégzésére majd hamarosan megkapta
a lehetőséget, de ebben Széll Kálmán már nem vett részt. Lemon
dását követően visszavonult a politikától, és nem élte meg az általa
végletekig védelmezett kiegyezéses rendszer felszámolását.
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SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM
A SZÉLL-KORMÁNY ÉS A TÖRVÉNYALKOTÁS

A Széll-kormány 1899–1903 közötti hivatali időszakát már a kortár
sak is „Széll-csendesnek” titulálták. Vajon mennyire jogosan tették
ezt? Az alábbi tanulmány erre a kérdésre elsősorban a törvényhozás
és a kormány munkájának kapcsolatán, a jogerőre emelkedett tör
vényeken keresztül keresi a választ. Ehhez a kormány összetételének
és mozgásterének a megismerésén át vezet az út: kik és mit tehettek
volna? Bár jelen tanulmány természetesen nem vállalkozhat arra,
hogy a Széll-éra összesen 149 törvényét egyenként bemutassa, cso
portokba gyűjtve mégis megpróbálja azokat több szempontból is jel
lemezni. Végezetül a szöveg igyekszik arra is rámutatni, mennyiben
tükröződött vissza a kormánypártot jelentős mértékben megosztó
agrárius–merkantil ellentét ezekben a jogszabályokban.

A SZÉLL-KORMÁNY KINEVEZÉSE ÉS ÖSSZETÉTELÉNEK
ALAKULÁSA

Miután 1899. február 20-án délután a király Széll Kálmánt bízta
meg kormányalakítással, Széll visszatért Budapestre. Mint dezignált
miniszterelnök, február 23-ára lezárta a tárgyalásokat a törvényho
zás munkáját ellehetetlenítő ellenzéki pártokkal és a december elején
a Szabadelvű Pártból a lex Tisza miatt távozó disszidensekkel. A ve
lük kötött megállapodásokat (a paktumot) bemutatandó, február 25-én
délelőtt Széll már ismét a bécsi Hofburgban volt Ferenc Józsefnél.1
Időközben elkezdődött az új kabinet névsorának összeállítása, továb
bá Széll és a Nemzeti Párt elnöke, Horánszky Nándor között a fúziós
tárgyalások is előrehaladott állapotba jutottak.
Széll Kálmán a Bánffy-kormány tagjainak kétharmadát meg
hagyta tisztségében, mindössze három tárca élén történt változás.
A király határozott kívánsága volt, hogy az új kormányban a Sza
badelvű Párt minden szárnya, frakciója képviselve legyen, vagyis
a Bánffy Dezső mellett kitartó óliberális (merkantil vagy Tisza-tábor)
emberei is – mint például Lukács László – maradjanak bent a kor
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mányban.2 Ez az uralkodó részéről kétségtelenül logikus lépés lett
volna, mindazonáltal a szituációt érdemes tovább árnyalni.
A Széll által „átvett” hat tárcavezető közül kettő, Széchényi
Manó gróf és Cseh Ervin csak a Bánffy-kormány végóráiban lettek
miniszterré. Az Ő Felsége Személye Körüli Minisztériumot 1898-ban
szinte végig Bánffy vezette, Széchényi Manó novembertől államtit
kárként, december 20-tól miniszterként irányította a hivatalt. Cseh
Ervin elődje a horvát–szlavón–dalmát tárca nélküli miniszteri szék
ben Josipovich Imre volt, aki akkor már csaknem tíz éve, 1889 au
gusztusától töltötte be ezt a tisztséget. A kormányból történő kivá
lására botrányos jelenetek között került sor, mert rövid idő alatt két
bakot is lőtt: interjút adott az ellenzéki Magyarországnak, amelyben
elítélte a kormány taktikáját, valamint nem volt hajlandó aláírni a lex
Tiszát, amire a felbőszült Bánffy a klubban, több párttársa előtt fel
szólította a lemondásra.3 Utóda december 10-én Szerém vármegye
főispánja, Cseh Ervin lett.
Lukács László és Wlassics Gyula az 1895. januári kezdetektől,
Darányi Ignác 1895 novemberétől volt tagja Bánffy „szürke” kabi
netjének (az elnevezés arra utal, hogy a rövid életűnek jósolt kor
mányban vezető politikusok nem akartak szerepet vállalni). Minisz
teri működésük alatt azonban a homo novusok tekintélyes és tapasztalt,
a dualizmus utolsó két évtizedét meghatározó politikusokká váltak,
akiknek a munkásságával a király és a közvélemény is meg volt elé
gedve, különösen Darányi örvendett népszerűségnek. A leváltásukat
tehát szakmai szempontok egyáltalán nem indokolták. Kérdéses to
vábbá, hogy Wlassics és Darányi támogatták-e volna Bánffyt az obst
rukció és az ellenzék erőszakos letörésében, hiszen a miniszterelnök
is kételkedett támogatásuk szilárdságában.4 Lukács László minisz
tersége már érdekesebb kérdés, hiszen ő valóban a merkantil tábor
elkötelezett tagja volt, ráadásul Széll – a korábbi sikeres pénzügymi
niszter és bankvezér – részéről az is logikusnak tűnt volna, ha maga
veszi kézbe a pénzügyi tárca vezetését, mint például Wekerle Sándor
1892–1895 között.5 Széll Kálmán azonban a Tisza-korszakot felele
venítve inkább a belügyek irányítását vonta saját hatáskörébe, Bánffy
belügyminiszterét, Perczel Dezsőt ugyanis az ellenzékkel kötött meg
állapodás értelmében a képviselőház elnökévé szemelték ki.
Fejérváry Géza maradt a honvédelmi miniszter, aki már 15 éve,
1884 óta megszakítás nélkül viselte ezt a tisztséget. Ő végig kitartott
234

Bánffy mellett, és az erőpolitikától sem rettent volna vissza, sőt, az
óliberálisok őt próbálták meg Széll ellenében miniszterelnökké ki
neveztetni. Ráadásul a Nemzeti Párttal szemben erős ellenérzései
voltak, így a létrehozandó fúzió kérdésében is Széll-lel ellentétes né
zeteket vallott. Viszont egyszerűen kihagyhatatlan volt a kormány
ból. A honvédelmi miniszterek az egész korszakban Ferenc József
leghűségesebb emberei közül kerültek ki. A király abszolút bizalma
Fejérváry esetében is sokkal többet nyomott a latba, mint a Széll szá
mára kedvezőtlen szempontok.
További két minisztérium veze
tésében történt tehát változás. A fe
lettébb szerény természetű, nyilvá
nosságot kerülő Erdély Sándor nem
ambicionálta további miniszterségét,
így az Igazságügyi Minisztérium élé
re államtitkára, Plósz Sándor került.6
A Kereskedelemügyi Minisztérium
irányítója Dániel Ernő helyett szin
tén egy korábbi államtitkár, Hegedüs
Sándor lett. Hegedüst Széll már rég
óta ismerte, a politika mellett az üzleti
életből is.7 Hegedüs Sándor felszólalá
saival és tetteivel egyértelműen a mer
kantil érdekeket képviselte.8 Darányi
Ignácot ellenben gyakran az agrárius
érdekek feltétlen kiszolgálójaként fes
tették le, és – különösen a Széll-kor
mányban kifejtett tevékenysége miatt – 44. kép
A Széll-kormány egyik új tagja: Hegedüs Sándor
a századfordulótól a merkantil táma
kereskedelemügyi miniszter
dások céltáblájává vált.9
A Széll-kormány kinevezésére 1899. február 27-én került sor,
ezen alkalomból az új kabinet összes tagja megjelent Bécsben Ferenc
József előtt.10 A március 2-án megvalósuló fúzió után nem módosult
a kormány összetétele, Széll szemmel láthatóan továbbra is csak
a régi Szabadelvű Párt soraiból válogatott miniszterekkel akart
együtt dolgozni. Bár a Nemzeti Párt csatlakozása a kormánypárthoz
„minden fenntartás nélkül” történt, többen hibáztatták Horánszky
Nándort amiatt, hogy a fúziót „minden személyes kikötés nélkül hozta
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létre, s nem biztosított pártja számára oly elhelyezkedési előnyöket,
melyek az összeforradásra biztosíték gyanánt szolgálhattak volna”.11
A Nemzeti Párt másik vezéregyénisége, Apponyi Albert – aki a kritikus
napokban apja halálos ágya mellett, Eberhardon tartózkodott –
szintén felrótta Horánszkynak az „ingyenes”, személyi kérdéseket
nem érintő csatlakozást.12
Emiatt Apponyi eleve csak „kelletlenül követte” pártját a fúzió
13
ba, és a Széll-éra első éveiben nehezen viselte korábbi vezéri dicső
ségének megfakulását: „Nekem azonban mindinkább éreznem kellett,
hogy ebben az új érában más szerepem nincs, mint azt meg nem
zavarni.”14 Bár nehéz egyértelműen bizonyítani, nagyon valószínű,
hogy Széll és Apponyi – akiket többen is igen hiú embereknek írtak
le15 – fenntartással kezelték egymást, és a volt nemzeti párti vezetők
közül az új miniszterelnök Horánszkyval inkább megtalálta a közös
hangot. Viszont egészen 1902 márciusáig Horánszky sem került közel
egyetlen miniszteri székhez sem. Ugyan Radó Sámuel16 1899. március
9-én, híresztelésekre alapozva azt jelentette Bécsbe, hogy Széll fejében
megfordult, miszerint Horánszkynak adja át a belügyi tárcát,17 ebből
nem lett semmi. A Szabadelvű Párt többségét képező, a fúziót szíve
mélyén ellenző merkantil tábor minden bizonnyal nem nézte volna jó
szemmel Horánszky belügyminiszteri kinevezését.
Ugyancsak nem került ki miniszter a régi Szabadelvű Párt „dis�
szidens” (1898 decemberében kivált és Széll kinevezése után, 1899
márciusában visszatért) szárnyából sem. A csoport egyik vezére, Szi
lágyi Dezső sem szimpatizált a Tisza-táborral, támogatta a fúziót,18
Széll több fontos kérdésben együttműködött vele (kúriai bírásko
dás, összeférhetetlenségi törvény). Szilágyit is összefüggésbe hozták a
belügyi tárcával, azonban ő is hiába várta a bársonyszéket Szélltől.
A belügyminiszteri poszttal kapcsolatos aspirációkról Teleki Sándor19
az alábbiakat jegyezte fel naplójába 1902. január 19-én: „[Széll]
a lavírozás nagymestere és igazi politikai remekmű, ahogy lavíro
zott 2 és ½ évig […] Horánszky és Szilágyi között. A pártkörben
a legnagyobb mulatság volt hármukat: Széllt, Horánszkyt, Szilágyit
megfigyelni. Mind a kettő belügyminiszter akart lenni és Széll egyi
ket sem akarta, de mindig egyiket használta ki a másik ellen. Szilágyi
elpusztult a nagy melegben,20 s Horánszky még mindig a hűvösön
van. Horánszky tán már nem is reménykedik, de a volt Nemzeti Párt
erőnek erejével minisztert akar látni volt vezéri táborából.”21
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Széll Kálmán szorosan tartotta a
gyeplőt a kormányban, miniszterei fö
lött – Bánffyval ellentétben – „való
sággal gyámkodott”, minden ügyet
igyekezett szemmel tartani és befolyá
sa alá vonni.22 A kiszámíthatatlan és
indulatos Szilágyit már csak ezért sem
akarta kabinetjében tudni, különösen
nem a fontos belügyi tárca élén. Széll
azonban minden bizonnyal érzékelte
azt a nyomást, amit a volt Nemzeti
Párt helyezett rá. Ezért az 1901-es
választásokat követően – miután még
biztosabbnak érezhette pozícióját23 –
néhány régi nemzeti párti embert ko
molyabb pozícióba juttatott. Apponyit,
akivel addig „nem tudott mit csinál
ni”,24 megválasztatta a képviselőház
45. kép
A kor legünnepeltebb szónoka, a dualista
elnökévé, Gulner Gyulát pedig maga
korszak egyik legfontosabb politikusa:
mellé vette a Belügyminisztériumba
Apponyi
Albert gróf
államtitkárnak.25
Hegedüs Sándor kereskedelmi miniszter pozíciója 1902 elejére
megingott a kormányon belül, személyes kapcsolata is megromlott
Széll Kálmánnal, ezért márciusban lemondott posztjáról.26 Széll ek
kor Horánszkyt javasolta a megüresedett székbe, akit a király március
4-én ki is nevezett.27 A dolog azonban nem ment simán, azonnal
megmutatkozott, hogy miért is volt Széll korábban olyan óvatos
Horánszky miniszterségével kapcsolatban. Fejérváry Géza és Ho
ránszky Nándor viszonya ugyanis még 1898-ban nagyon megrom
lott (akkor két becsületbeli ügyben is szembekerültek egymással),28
ezért Horánszky kinevezésének hírére Fejérváry le akart mondani,
és az uralkodónak kellett egyik legfontosabb bizalmasát lebeszélni
elhatározásáról.29 Horánszky viszont nem sokáig élvezhette az oly
régóta áhított bársonyszéket, kinevezése után rövidesen, 1902. április
19-én elhunyt. Ezzel tovább gyengültek a volt nemzeti és szabadelvű
pártiak közötti, amúgy sem túl erős kötelékek. Az ismét megürese
dett miniszteri szék betöltésekor Apponyi Albert, Wekerle Sándor és
Hieronymi Károly neve is felmerült,30 végül azonban május 5-én
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Láng Lajost, a korábbi pénzügyminisztériumi államtitkárt és kép
viselőházi alelnököt nevezte ki Ferenc József. Horánszky Nándor
néhány hetes miniszterségét leszámítva tehát a volt nemzeti pártiak
közül nem jutott senki miniszteri pozícióhoz a kormányban.

A PAKTUM REALIZÁLÁSA

A Széll-kormány több, hosszabb-rövidebb ideje napirenden tar
tott vagy előkészületben lévő törvénytervezetet is „megörökölt”
a Bánffy-érából. Ezek közül a legfajsúlyosabb kétségtelenül a vám- és
kereskedelmi szövetség rendezésének kényszere volt, de nem tekinthe
tő mellékesnek a képviselői összeférhetetlenséget vagy a választások
feletti bíráskodást érintő kérdés sem, ez utóbbi a paktumba is bekerült.
Miután márciusban a kabinet megkezdte működését, hozzálá
tott a kompromisszum pontjainak31 realizálásához. Törvény szüle
tett a véderőtörvény meghosszabbításáról és az újoncok megaján
lásáról, az indemnityről, a gazdasági kiegyezés 1899 végéig történő
meghosszabbításáról, valamint a horvát–magyar pénzügyi provizó
riumról (1899. évi I–V. törvénycikkek). Időközben megválasztották
Perczel Dezsőt a képviselőház elnökévé. Hamarosan megszavazták
az 1899-es költségvetést (1899. évi VIII. tc.) és a választási bírásko
dásról szóló törvényt is (1899. évi XV. tc.). Ez utóbbi elkészítésében
és szövegezésében ki kell emelni Szilágyi Dezső szerepét.32
Korábban a kétes módon megszerzett mandátumok felett
a képviselőház illetékes bizottsága, illetve plenáris ülése döntött. Az
1896-os választások során a szokásosnál is gyakoribb és nyíltabb vis�
szaélések miatt az ellenzék egyre hangosabban követelte, hogy az
ítélkezést bízzák független bírói fórumra, ezért került ez a reform
a paktum pontjai közé. Az 1899. évi XV. törvénycikk a választások
feletti bíráskodást a legfelső független bíróság, a Királyi Kúria hatás
körébe utalta. Összesen 27 érvénytelenségi okot nevezett meg. Már
tíz választópolgár indítványozhatta a választás eredményének felül
vizsgálatát, amennyiben kifizették az igen magas eljárási díjat, 3000
koronát. A visszaélések bebizonyítása azonban még nem jelentette
az eredmény megsemmisítését. Amennyiben az esetleges vesztegeté
sek a megtámadott jelölt tudta nélkül történtek, és csak „kisebb súlyú”
törvénytelenségek történtek – például hatósági kényszer alkalmazása
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vagy illetéktelenek voksolása –, akkor csupán a „fertőzött” szavaza
tokat vonták le a végeredményből, és csak akkor semmisítette meg
a bíróság a mandátumot, ha az arányok így lényegesen megváltoztak.
Ehhez értelemszerűen az kellett, hogy az eljárás során ténylegesen
bizonyítható, számszerű adatokat találjanak, ami a korszak választá
si rendszerét tekintve nem volt egyszerű feladat. Azokban az esetek
ben, amelyekben ilyen, számszerűen bizonyítható csalást nem talált
a bíróság, a döntést visszaadta a képviselőház kezébe. Pozitívumként
értékelhető, hogy a törvény az észszerűség határain belül legalizált
bizonyos, a kampány, illetve a választások során felmerülő kiadáso
kat, mint például zászlók és pártjelvények készítése, a szavazóknak
a szavazás helyére33 szállítása.34
A május 15-i ülésen a képviselők elfogadták az új házszabályo
kat is. Az érdemleges módosítások az alábbiak voltak: a korábbi ülés
jegyzőkönyvének hitelesítéséhez legfeljebb négyen szólhattak hozzá,
és az esetleges módosításokról egyszerű szavazással döntöttek (147. §);
az elnök naprendre vonatkozó indítványához szintén legfeljebb négyen
szólhattak hozzá és erről is egyszerű szavazással döntöttek (153. §);
továbbá több, korábban név szerinti szavazáshoz kötött változtatás
hoz ettől kezdve elegendő volt az egyszerű szavazás.35 Ezek a mó
dosítások azonban egyáltalán nem akadályozták meg az obstrukció
kiújulását, csak a technikai obstrukciót igyekeztek megnehezíteni, de
ezt sem tették lehetetlenné. Minderre egyébként Tisza István is fel
hívta a figyelmet mindjárt a Széll-kormány bemutatkozásának nap
ján, elrontva ezzel a pártklub ünnepi hangulatát. Tisza azon korábbi
javaslatát, miszerint a képviselőház elnökének legyen joga a zavart
okozó képviselőt karhatalommal eltávolítani az ülésteremből, elvileg
Széll is magáévá tette, a tárgyalások során azonban nem sikerült azt
elfogadtatnia az ellenzéki pártokkal.36
Ezek után a paktumból már csak a vám- és kereskedelmi szö
vetség hosszabb távú, 1903, esetleg 1904 végéig való meghosszabbí
tásáról szóló pont volt hátra. A Széll- és az osztrák Thun-kormány
júniusi megállapodásai nyomán erre is sor került. Az 1899. évi XXX.
tc. – az eredeti elképzelésekkel ellentétben – 1907 végéig hosszabbí
totta meg a gazdasági közösséget.37 Az 1899. évi XVI. törvénycikk
életbe léptette a cukorra és az ásványolajra vonatkozó új vámtétele
ket, míg a XXXVII. tc. a jegybank (OMB) szabadalmát hosszabbí
totta meg 1911-ig.
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A SZÉLL-KORMÁNY ÉS A TÖRVÉNYHOZÓ TESTÜLET
KAPCSOLATA

Annak az egyébként is nehéz kérdésnek a boncolgatása, miszerint
Magyarország dualizmus kori kormányzati rendszere parlamen
táris vagy inkább alkotmányos monarchia volt-e, nem tartozik
a jelen tanulmány tárgykörébe.38 Elméleti szinten a végrehajtó
hatalom részét képező kormánynak a kettő közül egyik esetben
sem a törvények alkotása (kezdeményezése) a fő feladata, és első
sorban nem a hivatali ideje alatt elfogadott törvények tükrében
kellene megítélni. A gyakorlatban azonban a törvények túlnyo
mó többségét a kormányok kezdeményezték, és egy kormányzati
időszakról kialakított véleményünket jelentős mértékben befolyá
solja, hogy azalatt milyen, az állampolgárok életét közvetve vagy
közvetlenül, döntő vagy akár csak csekély mértékben meghatáro
zó törvények születtek.
A dualizmus kori magyar kormányok mozgásterével kapcsolat
ban itt csak két sajátos korlátozó tényezőre, illetve ezeknek a kölcsön
hatására szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik a kiterjedt felsé
gjogosítványokkal rendelkező király személye, akinek bizalmára és
támogatására minden kormánynak szüksége volt. Az uralkodó a tör
vények utólagos szentesítésének joga mellett az előszentesítési jog
gal is rendelkezett, azaz jóváhagyása nélkül a kormány semmilyen
törvényjavaslatot sem terjeszthetett az országgyűlés elé, vagy leg
alábbis ellenkező esetben igen súlyos következményekkel számolha
tott. Továbbá a magyar kormány akkor sem állhatott sokáig ellen, ha
a király szeretett volna valamit a törvényhozás elé terjesztetni, mint
például a Széll-kormány esetében a hadsereg ütőképességének foko
zását szolgáló új véderőtörvényt.
A másik tényező a liberális parlamenti házszabályok folytán
erős pozícióval rendelkező ellenzék.39 Az obstrukció általános euró
pai jelenség volt, hosszabb-rövidebb időn keresztül többek között az
angol, a francia, a német, az olasz és a svéd parlamentben is oko
zott problémákat, a legnagyobb nehézségeket viszont kétségtelenül
a Monarchia két államában gerjesztette. Magyarországon – bár már
az 1870-es években is találkozhatunk vele – az obstrukció az 1889-es
véderő-vita után vált az ellenzék egyre gyakrabban és sikeresebben
alkalmazott fegyverévé.
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Míg a nyugati parlamentáris rendszerekben idővel megszület
tek azok a rendszabályok, amelyek megelőzték az obstrukciót, addig
Magyarországon a házszabályok jelentős szigorítására és az obstruk
ció letörésére csak 1912-ben került sor.40 Hiába nyerte a Szabadelvű
Párt egymás után, nagy fölénnyel a választásokat, már egy 30–40 fős
ellenzéki csoport sikeresen el tudta lehetetleníteni az országgyűlés
munkáját, sőt végső esetben az egész politikai rendszert is válság
ba taszíthatta. Ráadásul a közjogi törésvonal mentén, a különböző
„nemzeti vívmányokért” – mint például az önálló vámterület, a ma
gyar jegybank vagy a közös hadsereg magyar ezredeiben a magyar
szolgálati nyelv – indított obstrukciók a közvélemény szemében is
népszerűek voltak. Az obstrukció antidemokratikus jellegével az
ellenzékiek is tisztában voltak, retorikájukban azonban azt hangsú
lyozták, hogy a nemzet jogait feladni akaró kormányok elleni harc
megadja nekik az erkölcsi feloldozást.
A Bánffy-kormány elleni obstrukció alkalmával az ellenzék még
ügyelt rá, hogy az általuk valóban nem kedvelt Bánffy Dezsőt zsar
noknak állítsák be, aki az 1896-os választásokat erőszakkal elcsalta,
és így nem testesítette meg a nemzet többségi akaratát, tehát jogos
volt ellene a „parlamenti terror” alkalmazása.41 Széll Kálmánnal
szemben azonban nem lehetett ilyen vádakat felhozni. Az 1901-es
választások törvényességét és a kormánypárti többség legitimitását
nem kérdőjelezhették meg,42 továbbá a miniszterelnök személyében
sem találhattak túl sok kivetnivalót, hiszen talán az egész korszak
ban Széll viselkedett a legbarátságosabban az ellenzékkel.43 Mégis
ugyanúgy ex lex állapotba taszították és megbuktatták, mint Bánffyt.
Az, hogy mindezt örömmel, avagy keserű kényszerűségből, Széllt
kvázi a rendszer nemes áldozataként beállítva tették-e, a lényegen
véleményem szerint nem változtat.
A Széll-kormány sorsán keresztül kiválóan szemléltethető a két
erős hatalmi pólus – az uralkodó és a törvényhozó testület házsza
bályzatának betűi mögé bújó ellenzék – közé ékelődött kormány
helyzete. A kezdetekkor, 1899. március 3-án Széll Kálmán az el
lenzékkel kötött paktumot és annak mellékleteit hivatalosan is fel
küldte Ferenc Józsefhez, hogy az azokban foglalt törvényjavaslatok
beterjesztéséhez hozzájárulását kérje. Mint írja, „D, alatt mellékelem
a vám- és kereskedelmi viszonyoknak s az ezekkel összefüggő né
mely kérdéseknek 1903 esetleg 1904-ig való rendezésére vonatko
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zó törvényjavaslatot is, melyhez az ellenzék egész terjedelmében hozzájárult
[kiemelés S. Á.]”.44 Mindez jelzi, hogy a Széll által tető alá hozott
kompromisszumcsomag eleve csak az uralkodó, valamint az ellenzék
hozzájárulásával jöhetett létre.
A Bánffy elleni casus belli (a gazdasági kiegyezés meghosszabbítá
sa) kérdésében Széll az elhíresült formulájával még összhangba tud
ta hozni a korona és a parlamenti oppozíció elképzeléseit. A katonai
kérdésekben azonban a két pólus között sokkal nagyobb, tulajdonkép
pen feloldhatatlan volt az ellentét. A véderőtörvény hatálya 1899-re
lejárt, Ferenc József és a hadvezetés pedig, alighogy megkezdődött
a törvényhozásban a „Széll-csend”, már 1899 júniusában elkezdte
sürgetni a haderő létszámbeli és minőségi fejlesztését. A magyar kor
mány igyekezett halogatni a dolgot, elsősorban a magas költségekre
hivatkoztak,45 valószínűleg azonban Széll inkább a várható politikai
nehézségek miatt aggódott. Amennyiben meg szerette volna őriz
ni a király jóindulatát, a kormány a végtelenségig nem odázhatta el
a véderőreform napirendre tűzését, viszont amikor 1902 októberében
Fejérváry éppen csak megérintette a darázsfészket, Széll parlamenti
békéje megroppant, majd némi agónia után 1903 tavaszára összeom
lott. A ’48-as közjogi ellenzék részéről öngyilkossággal ért volna fel, ha
fenntartások nélkül elfogadja a véderőfejlesztést, másrészről viszont az
uralkodó sosem lett volna hajlandó beleegyezni az ellenzék nemzeti
követeléseibe.46 Amennyiben a kormány szorult helyzetéből erőszakos
módon megpróbált volna kitörni, annak véleményem szerint nagyjá
ból Tisza István 1904. novemberi kísérletéhez hasonló következmé
nyei lettek volna, és Széll Kálmántól amúgy is távol állt a probléma
erőből történő megoldásának gondolata.47

A „SZÉLL-CSENDES” IDŐK TÖRVÉNYEI

A fent ismertetett problémák természetesen nem jelentik azt, hogy
a Széll-érában nem születtek fontos törvények. A Széll Kálmán vezette
kormányzati ciklus alatt összesen 149 törvény emelkedett jogerőre. Ha
ezt a számot összevetjük a Bánffy- vagy a második (koalíciós) Wekerle-
kormányéval, akkor némi elmaradást tapasztalhatunk, ezt azonban
semmiképp sem tekinthetjük kirívónak.48 Persze az elfogadott törvé
nyek kvantitatív mutatója önmagában csak részben enged egy-egy
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kormány kreatív voltára és tenni akarására következtetni, a kvalitatív
szempont természetesen fontosabb. Arra, hogy a 149 törvény mind
egyikét részletesen bemutassuk, itt most nem vállalkozhatunk.
4. táblázat
Az 1895–1910 között elfogadott törvények száma éves bontásban49
Év

Szentesített törvények száma

1895

55

1896

36

1897

43

1898

32

1899

50

1900

36

1901

29

1902

25

1903

0

Kormány
Bánffy-kormány
(összesen 166 törvény)

Széll-kormány
(összesen 149 törvény)

9
első Khuen-Héderváry-kormány

0
1904
1905
1906

39
0
0
0

Fejérváry-kormány

23

1907

61

1908

58

1909

21

1910

Tisza István első kormánya

koalíciós Wekerle-kormány
(összesen 163 törvény)

0
21

második Khuen-Héderváry-kormány

Miután a kormány kinevezése megtörtént, Széll előbb a Szabadel
vű Párt klubjában, majd március 1-jén a képviselőházban ismertette
programját.50 Az igen terjedelmes beszéd inkább az általánosságok
szintjén mozgott (mint például a hatvanhetes alap és a szabadel
vűség hangsúlyozása, kompromisszumok fontosságának kiemelése,
a magyar mezőgazdaság védelme, az ipar, a közoktatás stb. fejlesz
tése). A kormányfő ismertette a paktum pontjait, és kiemelte, hogy
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a kormány legfőbb feladatának a nehezen helyreállított béke megőr
zését tekinti.51 A reálpolitikus Széll úgy nyilatkozott, hogy „egy hos�
szú és részletekbe menő, mesterségesen összehordott és összeállított
programmal előállani nem akarok […]. Az időt vezetni amúgy sem
lehet; elég, ha nem éppen a pillanat, de az adott szituáció szükség
letei – mindig szem előtt tartva a magas célokat és feladatokat – ér
vényre jutnak az aktuális politikában”.52
Ettől függetlenül azonban az új miniszterelnök azért egy-két
konkrét, a paktumban nem szereplő szakpolitikai elképzelést is fel
említett. Ilyen volt például az összeférhetetlenségi törvény revíziója,
a közigazgatás egyszerűsítése, a mezőgazdaság tekintetében a szö
vetkezeti mozgalom támogatása, a valutarendezés folytatása stb. En
nek fényében túlzásnak kell minősíteni azt a megállapítást, miszerint
„semminemű messzetekintő államférfiúi tervet vagy politikai kon
cepciót” sem lehetett Széll programbeszédéből kiolvasni.53 A kevés
konkrét elképzelés némelyikéből persze semmi sem lett (mint például
a katolikus autonómia), viszont több olyan fontos ügyben is született
törvény a Széll-érában, amelyekről a miniszterelnök egyetlen szót
sem ejtett a kormányprogramban (mint például a kivándorlás vagy
a szociálpolitikai kérdések).
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, tematikus csoportok
ba rendezve kíséreljük meg néhány törvény tömör bemutatását.
A rendszeres feladatok
Minden esztendőben találkozhatunk olyan törvényekkel, amelyeket
évről évre, kvázi rutinszerűen meg kellett hozni, mint például a költ
ségvetési vagy az indemnity-törvények.54 A Monarchia két államá
nak közös kiadásairól nem készítettek külön költségvetési törvénye
ket, ezek az összegek Ausztria és Magyarország saját büdzséjében
szerepeltek. Az előzetes kalkulációk alapján összeállított közös költ
ségvetések azonban általában utólagos korrekcióra szorultak. Ezért
a zárszámadások után Magyarországnak pótlólag még kisebb-na
gyobb összegeket kellett a közös pénzügyminiszter rendelkezésére
bocsátania, amiről viszont minden esetben külön törvényt hozott
a magyar országgyűlés.55 A Horvátország és Magyarország közötti,
1868 óta fennálló pénzügyi megállapodást megújító 1889. évi XL.
törvénycikk hatálya 1897-ben szintén lejárt, ezért szűkebb korsza
kunkban ezt is évről évre meg kellett hosszabbítani.56
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Széll még pénzügyminiszterként, 1875-ben hatalmas költ
ségvetési hiányt örökölt, minisztersége gyakorlatilag az államház
tartás rendbe tételéről szólt. A századfordulón, miniszterelnökként
viszont – a korábbi kormányok erőfeszítéseinek köszönhetően –
rendezett államháztartást vett át, és annak egyensúlyára a Széll-
kormány is vigyázott. Az 1899–1902 közötti költségvetések (1903-ban
az obstrukció megakadályozta a büdzsé megszavazását) bevételi
és kiadási oldala is kerekítve 1,05 milliárd korona körül moz
gott. A kiadások és a bevételek is mérsékelten emelkedő ten
denciát mutatnak: az 1899-es 1,006 milliárdról 1902-re 1,086
milliárdra nőttek.
Ehhez a csoporthoz lehet sorolni több, a dualista beren
dezkedésből adódó, minden évben megtalálható törvényt, mint
például a közös hadsereg részére az újoncok megajánlását. Mivel
a véderőtörvény 1899-ben lejárt, ezért ennek hatályát évről
évre meghosszabbították. Az újoncok megajánlásáról, a véderő
törvény hatályának meghosszabbításáról és a költségvetésről
szóló rendelkezéseket általában az adott év legelső törvényei
között találjuk.
Külpolitika és nemzetközi szerződések
Az Osztrák–Magyar Monarchiában a külpolitikai és külkeres
kedelmi kérdések Ausztriával közösen intézett ügyek voltak,
Magyarország ezekben az ügyekben nem dönthetett önállóan.
A Magyarország sorsát is alapvetően befolyásoló szövetségi szer
ződéseket a magyar parlament külön nem ratifikálta, azok tar
talmát a magyar képviselők részleteiben nem ismerték. A nem
zetközi egyezményekkel más volt a helyzet, azokat a magyar
országgyűlés is becikkelyezte. Például a Széll-kormány éveiben
emelték jogerőre hazánkban a napjainkig is kiható, az Állandó
Választott Bíróságot Hágában felállító 1899-es hágai nemzetközi
jogi egyezményeket.
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1900-ban csatlakozott a kínai
eseményekbe beavatkozó nagyhatalmi koalícióhoz. Ennek folyomá
nyaként Ausztria–Magyarország 1901 februárjában megszerzett egy
kb. 160 hold nagyságú koncessziós területet Tiencsin városában.57
1902-ben került sor a hármas szövetség megújítására a Monarchia,
Németország és Olaszország között.
245

Adótörvények és valutareform
Több, az adózást szabályozó törvény is napvilágot látott 1899–1900
folyamán. Az osztrák kormánnyal folytatott tárgyalások eredmé
nyeként 1899-ben újraszabályozták a fogyasztási adók egy részét:
a cukor-, a sör- és szeszadókat. A korábbi szeszforgalmi és sörfo
gyasztási adókat eltörölték, helyettük bevezették a söradópótlékot,
a szeszadópótlékot, valamint az állami italmérési jövedéket (1899.
évi VIII–XXV. törvénycikkek). 1900-ban megszüntették a naptárak,
a hirdetmények, a külföldi és időszaki lapok bélyegkötelezettségét
(1900. évi X. tc.). Bevezették viszont az értékpapírforgalmi adót az
államkötvények, zálogjegyek, részvények stb. adásvételére, cseréjére
és minden egyéb tőzsdei forgalmára (1900. évi XI. tc.). A kétszáz
koronát nem meghaladó üzletek adómentesek maradtak, azon felül
kétezer koronánként 10 fillér volt az adó mértéke (9. §).
A lakosság mindennapi életét jelentős mértékben befolyásolta
a valutarendezés újabb fázisa 1899-ben. A forintról 1900. január
1-jétől kötelezően át kellett térni a koronaértékben való számolás
ra.58 Az átváltási arány: 1 forint = 2 korona volt. Intézkedtek a fo
rintérmék és bankjegyek beváltási határidejéről és módjáról, illetve
az új pénzek fizikai értelemben vett előteremtéséről. A bankjegyeket
természetesen továbbra is az Osztrák–Magyar Bank bocsátotta ki,
amelynek szabadalmát is 1899-ben hosszabbították meg (1899. évi
XXXI–XXXVIII. törvénycikkek).59
Állami beruházások és infrastruktúrafejlesztés
A magyar országgyűlés az egész dualista korszakban fenntartotta ma
gának a jogot arra, hogy a vasútvonalak építését, fejlesztését, illetve az
elkészült pályákat engedélyezze. A századfordulóra már megépültek
a gazdaságilag nélkülözhetetlen vasúti fővonalak. Nem kevésbé volt fon
tos azonban az ország különböző vidékeit ezekkel a fővonalakkal össze
kötő szárnyvonalak és helyi érdekű (vicinális) vasutak építése/fejlesztése.
A Széll-korszakban is évről évre több ilyen törvénnyel találkozhatunk,
1899–1903 között összesen kilenccel. Például a Nagytapolcsány–Tren
csén, a Szigetvár–Kaposvár, a Pápa–Bánhida közötti vonalakról vagy
a boszniai vasúthálózat fejlesztéséről rendelkeztek ezekben az években.60
A Széll-kormányzat éveiben is zajlott szűkebb korszakunk egyik
legnagyobb állami beruházása, az államvasutak hálózatának, épüle
teinek és gépállományának nagy volumenű fejlesztése. Az 1897-ben
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megindított (1897. évi XXX. tc.) tízéves projektre hatalmas összeget,
246 millió koronát szántak, amit államkölcsön útján véltek finanszí
rozhatónak. Ezekről a hitelműveletekről rendelkezik az 1900. évi
VIII. és az 1901. évi XII. tc.
A vasút fejlesztése mellett az állami beruházások másik nagy
csoportját a különböző építkezések jelentették: csak 1899-ben egy
honvéd főreáliskola és két hadapródiskola építését, a Honvédmen
ház bővítését és a Margit hídnak a Margit-szigettel való összekötését
rendelték el.61 Ez utóbbi építkezés egyébként 1900 augusztusára már
el is készült, és átadhatták a forgalomnak. Az 1902. évi XVII. tc.
a József Műegyetem részére további telekvásárlásokat és nagy volu
menű építkezéseket foganatosított.62 Ezekben az években zajlott az
Erzsébet híd 1898-ban megindított építése, átadására azonban már
csak a Széll-kormány lemondása után, 1903 októberében került sor.
Elkészült viszont az új Országház: a magyar országgyűlés 1902 októ
berében költözött át az impozáns, neogótikus, Duna-parti palotába.
Több fontos beruházásról rendelkezett egyszerre az 1900. évi
XXXIV. törvénycikk. Az összesen mintegy 31,6 millió koronát kitevő
összegből – amit ráadásul nem is hitelből, hanem a pénztári készle
tekből fedeztek – többek között a fiumei kikötő fejlesztését, a Szentes
és Csongrád közötti Tisza-híd építését, állami nehézipari vállalatok
bővítését, új iskolák és postahivatalok létesítését határozták el.
Jelentős, kormányzati körökig elérő korrupciós vádakkal egy
bekötött, politikai vihart kavart 1901-ben a tengeri kereskedelem
és személyszállítás fejlesztését célzó törvényjavaslatok ügye. Az Ad
ria Tengerhajózási Társasággal már 1891 óta szerződéses viszony
ban volt a magyar állam, azonban Hegedüs Sándor 1900-ban újra
tárgyalta az 1911-ig szóló szerződést, amelyben a következő húsz
évre újabb jelentős állami kedvezményeket (szubvenció és adómen
tesség) biztosított a társaságnak. Ellenzéki oldalról emiatt komoly
támadást intéztek a cégben érdekelt kormánypárti képviselők és
Hegedüs ellen. Végül Széll újratárgyalta a társasággal a Hegedüs
által megkötött szerződést, amelyet az országgyűlés az 1901. évi
VII. törvénycikkben hagyott jóvá.63 A törvény tíz évre biztosítot
ta a társaság számára az adó- és illetékmentességet, továbbá évi
1.140.000 korona állami támogatást. Cserébe a vállalatnak nyolc
új gőzöst kellett forgalomba állítania a törvény által meghatározott,
nyugat-európai kikötőkbe tartó állandó járatokra. Szintén 1901-ben
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cikkelyezték be a Magyar–Horvát Tengeri Gőzhajózási Rt.-vel
kötött szerződést, amely kifejezetten az Adriai-tengeren zajló ha
jóforgalom fellendítését szolgálta. A vállalat évi 430 ezer korona
szubvencióért cserébe vállalta, hogy jelentősen megnöveli járatai
nak számát (1901. évi X. és XI. tc.).
Szociálpolitikai törvények
A Széll-érában is folytatódott, sőt bővült a Darányi Ignác által 1897ben megkezdett hegyvidéki akció, valamint újabb elemekkel egé
szítették ki az ország peremvidékein található, elmaradott területek
lakosságának megsegítését, gazdasági felzárkóztatását. Ennek jegyé
ben indították el 1902-ben a székely akciót.64
Az 1899. évi XLI. tc. elrendelte, hogy a vízi munkálatoknál
(folyószabályozásoknál), az út- és vasútépítéseknél dolgozó napszá
mosoknak és idénymunkásoknak is rendelkezniük kell az 1898. évi
II. tc.-ben körülírt munkásigazolvánnyal. A szabályozás a munká
sokat is védte a munkaadók visszaélései ellen, rájuk is kiterjesztette
azonban az 1898-as törvény akár egyéni, akár tömeges munkabe
szüntetést tiltó rendelkezéseit, amelyek értelmében „ha a napszá
mos a meghatározott időben igazolatlanul meg nem jelen, vagy
a megkezdett munkát abban hagyva jogtalanul eltávozik, az elsőfoku
hatóság által – a munkaadó irásbeli, vagy jegyzőkönyvbe vett szóbeli
kérelmére, előleges tárgyalás nélkül a munkahelyre, kényszereszkö
zök alkalmazásával is, – kivezetésre határozatilag elrendelendő. Ha
pedig a munkát a munkahelyen önként megjelenve vagy kivezetés
után sem kezdi meg, illetve nem folytatja”, akkor 60 napig terjedő
elzárással büntetendő.65 1900-ban szabályozták az erdőmunkások
jogait és kötelezettségeit is (1900. évi XVIII. tc.).
Az 1900. évi XVI. törvénycikk létrehozta az országos gazdasági
munkás- és cselédsegélyező pénztárat. Ugyan az intézmény állami
(közigazgatási) felügyelet alatt állt, és a tagok közül kizárták azokat,
akiket korábban vétkesnek találtak sztrájkra való buzdítás vádjá
ban, mégis pozitív irányú elmozdulásként értékelhető. Az állam évi
százezer koronát biztosított a pénztár rendelkezésére. Attól függően,
hogy ki mekkora összeget fizetett be évente, megkülönböztetett
rendes és rendkívüli tagokat, a gazdasági cselédekkel kapcsolatban
pedig úgy rendelkezett, hogy „minden munkaadó köteles minden
egyes szolgálatában álló gazdasági (külső) cseléd után a pénztárba
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évenként előre 120 fillért befizetni” (8. §). A rendkívüli tagok éves
tagdíja például 1 korona volt, ezért cserébe munkahelyi baleset esetén
a pénztár fizette a tag kezelését, aki tartós munkaképtelenség esetén
napi 1 koronára volt jogosult. Munkahelyi baleseti halál esetén
a hátrahagyott család 400 korona segélyt kapott.66 1900-ban szü
letett törvény az állategészségügyi közszolgálat államosításáról is
(1900. évi XVII. törvénycikk).
Két 1901-es törvénnyel a lelenc- és árvaügyet szándékoztak
rendezni, állami kezekbe venni. Míg az 1901. évi VIII. tc. a 7 éven
aluli, addig a XXI. tc. a 7–15 éves árva gyermekek állami gondo
zásáról intézkedett. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az állam
(vagy az egyes törvényhatóságok) különböző forrásokból korábban
semmilyen formában sem támogatták volna az árvaházakat, sok
kal inkább arról volt szó, hogy az addig a különböző társadalmi
szervezetekhez „kihelyezett”, esetleges kommunális szociálpolitikát
az állam ettől kezdve a saját kezébe vonta.67 Az 1901-es törvények
rendelkeztek az állami gyermekmenhelyekről, amelyek Budapes
ten és a vidéki városokban „a szükséghez képest fokozatosan rend
szerint olyan helyeken állittatnak fel, hol bábaintézet van és a hol
a gyermekmenhely életképes működését a helyi társadalom em
berbaráti tevékenysége megfelelően biztosítja”.68 Meghatározták
továbbá azoknak a kiskorúaknak a körét, akik felvételt nyerhettek
ezekbe az intézetekbe, és intézkedtek a szükséges pénzügyi forrá
sok előteremtéséről is.69
Ferenc Ferdinánd házassága
Igen kényes ügyben kellett törvényes megoldást találnia a Széll-kor
mánynak 1900 tavaszán. A trónörökös, Ferenc Ferdinánd főherceg
ugyanis morganatikus, azaz rangon aluli házasságra készült szerel
mével, Chotek Zsófia grófnővel, aki arisztokrata család sarja volt
ugyan, a Habsburgok családi törvényei azonban csak a többi ural
kodóház tagjaival kötött házasságot tekintették elfogadhatónak,
valamint a frigyet a családfőnek – esetünkben Ferenc Józsefnek – is
jóvá kellett hagynia. Amennyiben egy Habsburg főherceg minden
képpen ragaszkodott a morganatikus házassághoz, számolnia kellett
a császár-király neheztelésével vagy a még fájóbb jogi következ
ményekkel: minden jogcímről, katonai rangról és az apanázsáról
való lemondással.
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Ferenc Ferdinánd kívánságaira az uralkodó még a szokásos
nál is elutasítóbban reagált, hiszen a frigy – a protokolláris nehéz
ségeken túlmenően – a trónutódlás kérdése miatt súlyos közjogi
problémákat is felvetett. Ausztriában állami törvényként értelmez
ték a Habsburgok öröklési rendjét szabályozó családi rendelkezést,
Magyarországon viszont az 1723-as Pragmatica sanctio szabályozta
a trónutódlást, és a magyar joggyakorlatból is hiányzott a morga
natikus házasság fogalma. Chotek Zsófiából tehát lehetett volna
Magyarország törvényes királynéja, Ausztria császárnéja viszont
nem, ebből kifolyólag a házasságból született gyermekek Szent
István koronájára is jogot formálhattak volna, az osztrák császári
trónra azonban nem.
Az ügy részletei egyre inkább kiszivárogtak, és a fejleményeket
természetesen jelentős közérdeklődés kísérte. A trónörökös sorra
kilincselt a Monarchia vezető politikusainál – így a magyar minisz
terelnöknél is –, hogy segítsenek neki meggyőzni Ferenc Józsefet,
és találjanak valamilyen kompromisszumos megoldást. Ellentétben
például Ernst Körber osztrák kormányfővel és Agenor Gołuchows
ki gróf közös külügyminiszterrel, Széll segítőkészen reagált Ferenc
Ferdinánd megkeresésére, amiben a lehetséges személyes indoko
kon túl valószínűleg hosszabb távú taktikai szempontok is szerepet
játszottak. Az uralkodó és a trónörökös közötti kötélhúzásnak végül
kompromisszum lett a vége. Ferenc Ferdinánd 1900. június 28-án
a Hofburg tróntermében, ünnepélyes keretek között tett esküjében
lemondott utódai trónigényéről, saját előjogait azonban megőriz
hette. Ezt követően július 1-jén szűk körben megtarthatta esküvőjét
szíve választottjával.70 A fent ismertetett okok miatt Ferenc Ferdi
nánd nyilatkozatát Magyarországon külön törvényben kellett jog
erőre emelni, ezt tette meg az 1900. évi XXIV. törvénycikk.
Az 1903. márciusi törvények
A Széll-kormány hivatali ideje alatt az utolsó törvények 1903
márciusában emelkedtek jogerőre. Ezek a kormány végóráiban
hozott jogszabályok azonban több, kifejezetten fontos kérdést is
érintettek. Első ízben igyekeztek szabályozni az egyre nagyobb
méreteket öltő kivándorlást. Az 1903. évi IV. törvénycikk értel
mében „kivándorlónak tekintetik az, a ki tartós keresete czéljából
bizonytalan időre – külföldre távozik” (1. §). Több korlátozást is életbe
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léptettek: akik ellen büntetőeljárás volt folyamatban, vagy sor
katonai kötelezettségüknek még nem tettek eleget, nem vándorol
hattak ki. A távozni szándékozónak rendelkeznie kellett a célországba
szóló útlevéllel. További fontos korlátozás volt, hogy 15 éven
aluliak csak szülői engedéllyel, megbízható felnőtt társaságában
utazhattak, és a célországban is gondoskodni kellett megfelelő el
helyezésükről. A kiskorú gyermekkel rendelkező szülők csak
akkor távozhattak, ha az itthon hagyott gyermek megfelelő elhelye
zéséről gondoskodtak. A törvény próbálta visszaszorítani a szállító
vállalkozók visszaéléseit, valamint létrehozta a kivándorlási ala
pot a visszatérni szándékozó, de nincstelen emberek hazasegíté
sére. A törvény rendelkezéseinek hatására rövid távon csökkenni
kezdett a kivándorlók száma, 1905–1907 között azonban ismét
ugrásszerűen megnőtt.71
A fenti törvénnyel kapcsolatban született rendelkezés az út
levelek kiállításáról (1903. évi VI. törvénycikk). A törvény betűje
szerint ugyanis azok, akik a kivándorlási törvény értelmében kor
látozás alatt álltak, nem kaphattak útlevelet. A horvátoknak tett
közjogi engedményként is értelmezhető a 9. §: „Az útlevelek telje
sen azonos alakú, a magyar korona országai egyesitett czímerének
rajzával ellátott nyomtatványokon állitatnak ki; és pedig Magyar
országon magyar és franczia, Horvát-Szlavonországokban horvát
és franczia nyelven.” A törvény precízen megszabta, hogy milyen
adatokat kell tartalmaznia, és milyen közegek jogosultak kiállítani
az útleveleket. A hamis okmányokkal való visszaélés esetén bün
tető rendelkezéseket (egy hónap szabadságvesztés és 200 korona
pénzbírság) hozott.
Az 1903. évi VIII. törvénycikk rendelkezett a határrendé
szet felállításáról, amely azonban végül csak 1906-ben jött lét
re. A törvény a határrendőrség feladatát tizenöt pontban, többek
között az áru- és fegyvercsempészet, a kémkedés és a „nőcsem
pészet” meggátlásában, az útlevelek ellenőrzésében, a határon
átkelők figyelemmel kísérésében és a „határszéleken levő szállo
dák, vendéglők, korcsmák, kávéházak és egyéb nyilvános helyek
ellenőrzésében” szabta meg (2. §). Az 1903. évi VII. tc. három új
csendőrkerület létrehozásáról rendelkezett Brassó, Debrecen és
Szombathely központokkal.
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AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI TÖRVÉNY ÉS
AZ AGRÁRIUS–MERKANTIL ELLENTÉT

Ahogy a Széll-csend éveiben elcsendesedtek a közjogi csatározások,
úgy erősödött fel az agrárius és a merkantil érdekcsoport küzdelme.
A kérdésnek mélyen gyökerező ideológiai, társadalmi és gazdaság
politikai vetülete volt, amelyek természetesen kölcsönhatásban álltak
egymással. Az agrárius–merkantil ellentét leegyszerűsítve tulajdon
képpen két érdekcsoport közötti, konzervatív–liberális ideológiai
alapokon nyugvó, a gyakorlatban a gazdaságpolitikai kérdésekben
megnyilvánuló szembenállás volt.
A merkantil tábor úgy gondolta, hogy az államnak az ipar fej
lődését kell segítenie, hogy az versenyképes lehessen a Monarchia
osztrák felének iparával. Az agráriusok azonban az 1880-as évektől
egyre erőteljesebben érvényesülő állami iparpártolás helyett inkább
a mezőgazdaság fokozottabb támogatását követelték, hangsúlyozva,
hogy Magyarország alapvetően agrárország. Nem szívlelték, hogy
a liberális kormányok a mezőgazdaság által megtermelt jövedelmeket
az ipari szektorba forgatják vissza. Míg az agrárius tábor gerincét a me
zőgazdaságban érdekelt arisztokraták és középbirtokosok adták, addig
a merkantil csoport erejét a nagytőkések és a vállalkozó polgárság je
lentette. A dualista korszak legjelentősebb gazdasági-társadalmi érdek
védelmi szervezetei (pressure group) is az agrárius-merkantil ellentétpár
mentén jöttek létre. Az agráriusok legfőbb érdekképviseleti szervezete
kezdetben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE), majd
az 1896-ban alakult Magyar Gazdaszövetség volt. A merkantil nagytő
kések csak az agráriusoknak a századforduló éveiben, a Széll-kormány
időszakában történt előretörése következtében hozták létre érdekvé
delmi szervezeteiket, a Gyáriparosok Országos Szövetségét (GYOSZ)
1902-ben, valamint az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülést
(OMKE) 1904-ben. A merkantil tábor a Szabadelvű Pártban tömörült,
Tisza Kálmán és fia neve fémjelezte az óliberálisnak is nevezett cso
portot. Velük szemben a kormánypártban is volt egy agrárius csoport,
és a politikai pártok közül a Szabadelvű Párt egységét kezdte ki legin
kább az agrárius–merkantil ellentét. Az agrárius eszmekört leginkább
a Nemzeti Párt tette magáévá, sorai között találjuk az agrárius követe
lések egyik legmarkánsabb képviselőjét, a Magyar Gazdaszövetséget és
a Hangya Szövetkezetet megalapító Károlyi Sándort is.72
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A liberális–merkantil tábor mellett elkötelezett Bánffy megbuk
tatásában az agráriusok főszerepet játszottak. Széll Kálmán egyebek
mellett azért is tűnt ideális miniszterelnök-jelöltnek 1899 telén, mert
sem az agrárius, sem a merkantil csoport felé nem volt elkötelezve.
Széll egyéni véleményét nehéz egyértelműen megragadni a kérdés
ben. Egyrészt másfél évtizednyi sikeres bankvezérség után bizonyára
jó kapcsolatokat ápolt a többi nagytőkéssel. Másrészt tagja volt az
OMGE igazgatóválasztmányának is, és egyik legkedvesebb időtölté
se rátóti tehenészetével való foglalatoskodás volt.73 Nehezen vitatha
tó, hogy a Széll-kormány inkább az agráriusok szekerét tolta, Széll
részéről azonban emögött sokkal inkább reálpolitikai, mintsem sze
mélyes érdekek húzódtak meg.
Széll mozgástere a Nemzeti Párt
kormánypártba olvadásával jelentő
sen leszűkült. Világosan látszott ugyan
is, hogy a fúzió következtében a kor
mánypártban meg fog nőni az
agráriusok súlya, akiknek így minden
képpen teljesíteni kell majd néhány
követelését. A fúziót éppen ezért a kor
mánypárt többségét képező merkantil
Tisza-csoport eleve ellenezte, és az azt
megvalósítani igyekvő Széll miniszter
elnöki kinevezését sem támogatták.
Az sem mellékes szempont, hogy mi
niszterelnöki kinevezése után Széll be
leláthatott azokba a dokumentumokba,
amelyekben január–február folyamán
a Tisza-tábor (elsősorban Bánffy)
igyekezett őt kiütni a nyeregből, és in
46. kép
kább Fejérváry Gézát proponálta,74
Az egyik utolsó fénykép az idős Tisza Kálmánról
ami nyilván nem töltötte el jó érzéssel.
(1902)
Ezek után nem igazán maradt más vá
lasztása, minthogy a fúzió utáni Szabadelvű Párton belül a Tisza-
csoporttal szemben álló elemekre támaszkodjon: egyrészt az inkább
agrárius színezetű volt nemzeti pártiakra, másrészt az inkább liberá
lis, de a Tiszákkal szintén szemben álló, ifj. Andrássy Gyula és
Szilágyi Dezső nevével fémjelzett, volt disszidens csoportra.
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Mindez az elfogadott törvényeken keresztül is tetten érhető.
A harmadik ipartámogatási törvény (1899. évi XLIX. törvénycikk)
jelentős támogatást biztosított a kisiparosoknak és a gyáriparnak
(azon belül is elsősorban a könnyűiparnak, úgymint az üveg-, papír-,
szesz-, textil- és vegyiparnak) adókedvezmények és közvetlen szub
venciók formájában. Ehhez azonban a gyáraknak megfelelő techni
kai színvonallal kellett rendelkezniük. A törvény volumene egyébként
jelentősen elmaradt az 1907. évi III. törvénycikk mögött.75
Az 1899-es ipartámogatási törvény kivételével azonban inkább
az agráriusok térnyerése látszik a korszakban. Sikerként könyvel
hették el a tőzsdei értékpapír-forgalom megadóztatását, az agrárvá
mok felemelését és az ún. őrlési forgalom 1900. január1-i hatállyal
történő eltörlését. Az őrlési forgalmat még 1885-ben vezették be
azért, hogy a mezőgazdasági védővámok ne hozzák nehéz helyzetbe
a magyar ipar húzóágazatát képező malomipart. Az intézkedés az
exportra termelő nagymalmok számára vámmentes gabonabeho
zatalt tett lehetővé, amennyiben az ebből őrölt lisztet vámkülföldre
exportálva értékesítették. Az intézkedés jelentősen növelte a magyar
malomipar versenyképességét, az agrártermelők számára azon
ban hátrányos volt, mert hozzájárult a gabonaárak alacsony szin
ten maradásához.76 Az agrárius körök vádja szerint a nagymalmok
a kedvezményesen behozott termények egy részét vámbelföldön
értékesítették (a szabályozás értelmében 100 kg behozott gabona
után 70 kg őrleményt kellett exportálni). Ráadásul gyakorlatilag ellenőriz
hetetlen volt, hogy valóban a gyengébb minőségű orosz és balkáni
importgabonából készült liszt került-e külföldre. Az agráriusok fo
lyamatos támadásainak hatására egyébként az őrlési forgalmat már
a Bánffy-érában, 1896-ban korlátozták (ettől kezdve 100 kg gabona
után már 100 kg őrleményt kellett exportálni).77 A Széll-kormány
éveiben is hasztalanul követelték azonban az agráriusok a tőzsdei
gabonaspekuláció (az ún. határidőüzlet78) betiltását, ami szintén az
egész korszakban szálka volt a szemükben.
Mindezekkel az intézkedésekkel párhuzamosan a kormány
párt belső megosztottsága egyre fokozódott.79 Az ellentétek talán az
1901-es összeférhetetlenségi törvény (1901. évi XXIV. törvénycikk)
kapcsán törtek leglátványosabban a felszínre. Az 1875-ös összeférhe
tetlenségi törvény revíziója iránti igény már a Bánffy-kormány ide
jében megfogalmazódott, és attól Bánffy sem zárkózott el, 1901-ig
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azonban nem történt jelentős előrelépés az ügyben. Az 1901. május
13-án beterjesztett törvényjavaslaton látszott, hogy az elsősorban
a merkantil tábornak a különböző bankok és vállalatok igazgatóta
nácsában ülő tagjai ellen irányul.
A beterjesztést május 11-én megelőzte a Szabadelvű Párt kon
ferenciája, ahol a törvényjavaslat miatt kis híján pártszakadásra ke
rült sor. Tisza Kálmán és Tisza István hevesen támadták a javaslatot,
mert a túl szigorú szabályozás szerintük megfosztja a társadalmat attól,
hogy legjobbjai közgazdasági dolgokban szolgálatot tehessenek az or
szágnak. Széchenyi Aladár gróf felhívta rá a figyelmet, hogy amen�
nyiben nagybátyja élne, akkor például a Tisza-szabályozásában vagy
a dunai gőzhajózásban fennállt érdekeltségei miatt a törvényjavaslat
értelmében a „legnagyobb magyar” sem lehetne képviselő. A párt má
sik fele azonban mindenáron ragaszkodott a törvényjavaslat eredeti
szigorához. Apponyi véleménye szerint inkább veszítsen a képviselő
ház 80%-ot szakértelemben, semhogy elszalassza az alkalmat, hogy
akár csak egy százalékot nyerjen függetlenségben. Persze Apponyi is
tisztában volt vele, hogy a vita csak sokadik sorban szólt a képviselőház
függetlenségéről, de egyrészt ezt nyíltan mégsem lehetett kimondani,
másrészt – Gratz Gusztáv szavaival élve – „az ember oly könnyen
emeli meggyőződéssé és elvvé azt, ami voltaképpen csak érdeke”.80
A vita hevében a Tisza-csoport megpendítette, hogy amennyiben az
ellentábor minimális módosításokra sem hajlandó, kilép a pártból.
Széll Kálmán közbelépett, és kisebb változtatások árán sikerült kibé
kítenie a feleket. További ellenkezés esetén Széll lemondással fenyege
tőzött. Az 1899 utáni belpolitikai konszolidációt megteremtő, a király
bizalmát élvező, roppant népszerűségnek örvendő kormányfő meg
buktatásának ódiumát végül a párt egyik csoportja sem akarta magára
vállalni, így nagy nehezen létrejött a megállapodás.81
Azt, hogy egyrészt a kormánypárton belül, másrészt az ellen
zékkel kialakult a konszenzus a törvényjavaslat fő irányelveiről, az
is mutatja, hogy az évek óta oly hangosan követelt törvényjavaslat
általános vitája mintegy két óra alatt lezajlott.82 Az 1901-es törvény
az összeférhetetlenségi esetek szabatosabb körülírására törekedett,
amit mutat, hogy az 1875-ös törvény 13 paragrafusával szemben im
már 30 paragrafusra bővült. Az igen terjedelmes 5. § határozta meg
a gazdasági összeférhetetlenség számos esetét és a kivételeket. Tágí
totta a tiltott gazdasági tevékenységek körét, nem korlátozódott csak
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az állammal szerződéses viszonyban álló vállalkozókra és vállalatok
ra, hanem kizárta például a kormány kezelése alatt álló alapítvá
nyi javak és jövedékek bérlőit, továbbá a kormány és mások közötti
ügyletek közvetítőit és bizományosait. Az alapvető cél az volt, hogy
ne lehessen képviselő olyan egyén, aki bármilyen gazdasági partne
re vagy kedvezményezettje az államnak. Nem terjedt ki azonban
a törvény hatálya az állammal egy évnél rövidebb időtartamra szóló,
valamint a 10 ezer koronát nem meghaladó összegű szerződésekre.83
***
Zárásként megállapítható, hogy a Széll Kálmán nevével fémjelzett
kormányzati ciklus során számos fontos, korszakos törvény szüle
tett. A kabinetnek nem egy esetben nehéz harcokat kellett vívnia hol
a parlamentben, hol saját pártján belül, hol az osztrák kormánnyal,
1902 őszéig azonban sikerrel vette az összes akadályt, ami nem csekély
mértékben Széll Kálmán taktikai érzékének tulajdonítható. Az, hogy
a véderő reformját nem tudta keresztülvinni a parlamenten, nem fel
tétlenül a kormány, hanem a politikai rendszer gyengeségét, ellent
mondásait mutatja, de persze 1902 végére a fent ismertetett okok miatt
a kormánypárt egysége is végletesen megromlott. A kortársak ettől füg
getlenül – különösen az 1904-től meginduló viharos események tükré
ben – jogosan nevezték el az 1899–1903 közötti éveket Széll-csendnek.
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KÁRBIN ÁKOS
SZÉLL KÁLMÁN ÉS
A GAZDASÁGI TÁRGYALÁSOK AUSZTRIÁVAL

Az 1867. évi kiegyezés törvénycikkei közül több is érintette a vámok
és a külkereskedelem ügyét. A XII. törvénycikk 59. és 62. parag
rafusai kimondták, hogy a kereskedelmi ügyekkel kapcsolatban az
osztrákok és a magyarok időnként vám- és kereskedelmi szerző
dést kössenek, valamint hogy az addigi megállapodások, amelyeket
külföldi államokkal kötöttek, Magyarországra is érvényesek legye
nek. Az Osztrák–Magyar Monarchia dualista rendszerét az alapí
tók 1867-ben úgy rögzítették, hogy annak politikai szerkezetén nem
lehetett változtatni, de a gazdasági élet kereteit adó kereskedelmi
és vámszövetséget – a birodalom közös piacát – tízévenként közös
egyetértéssel hozzá kellett igazítani a fejlődés változó igényeihez.
A kiegyezési törvény 66. paragrafusa kimondta, hogy a kereskede
lemmel szorosan összefüggő pénzrendszer és pénzláb megállapítá
sának az osztrák és a magyar minisztériumok kölcsönös megegye
zésével és a két országgyűlés jóváhagyása által kellett történnie.
A 67. cikkely rendelkezett a magyarokra eső államadósságról, amelyet
a kvóta megállapításakor és a vámszövetség megkötésekor határoz
tak meg. A kvóta volt az a meghatározott arányszám, amely alap
ján a két országrész hozzájárult a közös költségek fedezéséhez.
A kiegyezés megkötésekor ez a szám 70 : 30 volt, azonban a követ
kező évtizedek során ez az arány Ausztria javára némileg módosult.
A kiegyezési törvény 68. paragrafusa kimondta, hogy amennyiben
a fent említett ügyekben nem jönne létre megállapodás, úgy Magyar
ország önálló törvényes úton rendezheti ügyeit, magyarán önálló
vámterületet állíthat fel határai mentén.
Tanulmányunkban a gazdasági kiegyezés folyamatát mutat
juk be Széll Kálmán tevékenységén keresztül. Ismertetjük az 1902.
évi szilveszteri megállapodás előzményeit, kiindulva a Bánffy-kabi
net vám- és kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásainak
megkezdésétől. Igyekszünk reflektálni az osztrák és magyar kormá
nyok egyes követeléseire, érdekeire, a két fél között zajló vitákra.
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A NÉMET CSÁSZÁRSÁG ÉS AZ OSZTRÁK–MAGYAR
MONARCHIA KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Az Osztrák–Magyar Monarchia legfontosabb szövetségese a Német
Császárság volt, amelyhez meglehetősen szoros gazdasági kapcso
latok kötötték. Ennek fényében megkíséreljük színesíteni, árnyalni
Széll Kálmán gazdasági kiegyezéssel kapcsolatos tevékenységét. Eh
hez a Német Császárság bécsi nagykövetének és a budapesti főkon
zuljainak írásos jelentéseit használtuk fel, hiszen a Német Császárság
diplomatáin keresztül behatóan tanulmányoztuk a Monarchiában
működő gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi folyamatokat.
A császárvárosban Philipp zu Eulenburg német birodalmi nagy
követ teljesített szolgálatot 1894 és 1902 között.1 A Német Császárság
és az Osztrák–Magyar Monarchia közötti szoros kettős szövetségben
közvetítő Eulenburgnak kulcsszerepe volt a kapcsolat fenntartásában,
egyengetésében. II. Vilmos császár hosszú időn keresztül szoros poli
tikai és személyes kapcsolatot ápolt Eulenburggal ezekben a megha
tározó években.2 Utóda Karl von Wedel gróf lett, aki 1907-ig töltöt
te be bécsi nagyköveti pozícióját.3 A budapesti német főkonzulátust
a Széll-kormány hivatali ideje alatt Hans Prinz zu Hohenlohe-Öhrin
gen (1897–1899),4 majd Paul von Below (1899–1904) vezette.5
A Német Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia kö
zött szoros szövetség állt fent 1879 óta, gazdaságilag is aktív kap
csolat fűzte szorosabbra a két államalakulat viszonyát. Ausztria–
Magyarország közös vámterületére eső külkereskedelmének 48%-a
Németországba irányult.6 Így nem véletlen, hogy a felek élénk ér
deklődést mutattak egymás gazdasága vagy éppen pénzügyei iránt.
Németország és a Monarchia 1891. december 6-án kereskedelmi
szerződést írt alá. A szerződést a magyar jogalkotás az 1892. évi
III. törvénycikként emelte törvényi erőre, amelynek 24. cikkelye
kimondta, hogy a vám- és kereskedelmi szerződés 1892. február
1-jén lépett életbe, és 1903. december 31-ig maradt érvényben.
Amennyiben a szerződő felek egyike sem nyilvánítaná 12 hónap
pal az időpont lejárta előtt a szerződés hatályának megszüntetése
iránti szándékát, abban az esetben az érvényben maradt. Vagyis
az egyezmény akkor került volna hatály alá, amikor a gazdasági ki
egyezést meg kellett volna kötni. Ebben a konvencióban pontosan
megállapították minden vámtételnek a mértékét.
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Széll Kálmán miniszterelnök működése alatt a tizenkét évvel
korábban megkötött vám- és kereskedelmi szerződés a lejárati idejé
hez közeledett, így a Monarchia és a Német Birodalom ismét vámés kereskedelmi szerződést kívánt kötni. De a német kormány 1900
és 1902 között a vámtételek felemelését tervezte, amely hátrányosan
érintette a Monarchiát. A Bernhard von Bülow vezette kabinet
a gabonavámot a korábbi 3,5-ről 7,5 márkára emelte fel.7 Végül
1902 decemberében a német Reichstag elfogadta az új vámtételeket,
amelyek alapján megindultak a tárgyalások a Monarchiával 1904-ben
a vám- és kereskedelmi szerződés megkötésére.8 A tárgyalások elhú
zódtak, és a német kormány nyomást gyakorolt Ausztria–Magyaror
szágra, mivel a vám- és kereskedelmi szerződés gazdasági hatásain
túl politikai jelentőséggel is bírt.9

A BÁNFFY-KORMÁNY GAZDASÁGI KIEGYEZÉSI
TÁRGYALÁSAI

Az 1902. évi gazdasági kiegyezésre tulajdonképpen már jóval ko
rábban sort kellett volna keríteni, hiszen a tízéves időtartamra szó
ló megegyezés az 1897. év végén lejárt. Az 1867-es megállapodást
1878-ban és 1887-ben megújították, viszont az 1897-ben esedékes
körül komoly bonyodalmak támadtak, aminek egyik fő oka az volt,
hogy Ausztriában belpolitikai válság bontakozott ki, és az osztrák
parlament munkaképtelensége folytán nem lehetett az előírások
nak megfelelő kiegyezést tető alá hozni. A tárgyalásokat ezért csak
1902. december 31-én zárták le. A vám- és kereskedelmi szerződés
megújítása körüli bonyodalom gyökerei is a Bánffy-kabinet műkö
désére vezetnek vissza.
A gazdasági kiegyezés megkötésének gondolata már az 1890-es
évek közepén foglalkoztatta a Monarchia politikusait. Mindkét kor
mányra igyekeztek nyomást gyakorolni az osztrák és magyar agrárius
körök, hogy emeljék az agrárvámokat. Erre azért volt szükség, hogy
a külföldi államokkal kötendő új kereskedelmi szerződéskötések so
rán a Monarchia előnyösen tudja érdekeiket képviselni, ugyanakkor
az ipari és kereskedelmi körök ellenezték az agrárvámok megemelé
sét. Az osztrákok a magyar ipar állami támogatásának csökkentését
és Magyarországra eső kvóta emelését követelték.
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Ilyen előzményekkel indultak meg 1896-ban az új gazdasági
kiegyezés tárgyalásai. A Bánffy-kormány egyik sikere az volt, hogy
a tárgyalások során sikerült az agrárvámokat felemelni. A Kasimir
Felix Badeni vezette osztrák kormány a magyar kvóta felemelését
kérte az engedményekért cserébe. A magyar kormány azonban tudta,
hogy ez az ellenzék heves tiltakozását váltaná ki, így nem ment bele
a megállapodásba. Ellenben Badeninek a kiegyezés elfogadtatásához
az osztrák parlamentben többséget kellett teremteni a javaslat tárgya
lásához. Úgy gondolta, hogy a legkönnyebb az ifjúcseheket megnyer
ni az ügynek. 1897 áprilisában nyelvrendeletet bocsátott ki, amely
nek értelmében bevezették a kettős hivatali nyelvet Csehországban.10
A Badeni-kabinet ezzel a döntésével kiváltotta az osztrák–német par
lamenti pártok ellenszenvét, akik obstrukcióba kezdtek. A rendelet
nyomán annak a csehországi hivatalnoknak, aki nem beszélte a cseh
nyelvet, meg kellett tanulnia csehül. Bécsben tüntetések sora vette kez
detét, és a kormány leváltását követelték. Ferenc József engedett a nyo
másgyakorlásnak, és menesztette a Badeni-kabinetet. Utóda a Paul
Gautsch von Frankenthurn vezette kormány lett, amely mindösszesen
három hónapig regnált, és ez idő alatt az osztrák parlament ugyancsak
működésképtelen volt.11 1897. december 31-én lejárt a vámszövetség
Ausztria és Magyarország között. Gautsch módosította a Badeni-féle
nyelvrendeletet, amire a németek lecsillapodtak, de az elégedetlenség
ekkor a cseheknél jelentkezett. A gazdasági kiegyezést a Gautsch-kor
mánynak sem sikerült az osztrák törvényhozáson keresztülvinnie.12
A kudarc kapcsán Magyarországnak 1898. január 1-jétől önálló vám
területet kellett volna felállítania. A kiegyezés biztosította az úgyneve
zett közös intézményeket, úgymint a kereskedelmi teret, vagyis a vám
közösséget, valamint a jegybankot. A magyar Függetlenségi Párt egyik
politikai célja volt a dualisztikus viszonyt Ausztriával megszüntetni, ön
álló vámterületet és jegybankot felállítani. Viszont a magyar politikai
elitnek nem volt érdeke megbontani az együttműködést Ausztriával,
illetve önálló vámterületet felállítani. Ezért a vámszövetség fenntartá
sára és a jegybank működésének biztosítására az 1898-as év kezdetén
törvényi úton rendelkeztek a status quo provizórikus fenntartásáról.
Gautsch sikertelenül próbálkozott a nyelvkérdés szabályozásával is, így
lemondott. Kormányalakításra Franz von Thun und Hohenstein ka
pott megbízást az uralkodótól, aki nagyobb sikerrel kormányzott, és
helyreállt a parlament működőképessége.
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Dániel Ernő, a Bánffy-kormány kereskedelemügyi minisztere
az 1898. március 23-án tartott minisztertanácson bemutatta a vámés kereskedelmi szerződésről szóló törvényjavaslat tervezetét.13 A ter
vezet a Badeni-kormánnyal kötött megállapodás bizonyos módosítá
sait tartalmazta. A Bánffy- és a Thun-kormánynak 1898 áprilisára
sikerült megállapodnia a gazdasági kiegyezés tekintetében.14 A ma
gyarok rovására az osztrákok megemelték a cukor, szesz, sör és a pet
róleum fogyasztási adótételeit. Ugyanakkor Ausztria vállalta, hogy
az általa jogtalanul beszedett adóból 3–4 millió összegű jóvátételt
fizet Magyarországnak. A magyarok régi követelésére megemelték
az agrárvámokat, valamint a jegybank igazgatását a paritásnak meg
felelően átalakították. Mivel azonban a kvótában nem sikerült meg
állapodni, ezért azt az uralkodónak kellett meghatároznia. Ennek
tükrében a törvényjavaslatokat a két országgyűlés elé terjesztették.

LUKÁCS LÁSZLÓ ÉS AZ ISCHLI KLAUZULA

A Bánffy- és a Thun-kormányok 1898 áprilisában megállapodtak a vámés kereskedelmi szerződést illetően. Ellenben a Thun-kormány – a korábbi
kabinetekhez hasonlatosan – képtelen volt a kiegyezési törvényt a Reichs
ratban az ellenzék obstrukciója miatt elfogadtatni. Az obstrukció és az
ellenzék folyamatos támadásai miatt gyakorlatilag megbénult osztrák
parlament gazdasági értelemben is negatívan hatott az egész Monarchiá
ra, így Magyarországra is. A két kormány abban megállapodott ugyan,
hogy a kiegyezési provizóriumot 1903-ig, a külkereskedelmi szerződések
lejártáig fenntartja, ellenben az összeomlás kivédésére és részben Ferenc
József nyomására a Monarchia stabilitásának megőrzése érdekében
a magyar kormány Lukács László pénzügyminiszter vezérletével 1898-ban
egy törvényjavaslatot dolgozott ki. Ennek alapján a későbbi gazdasági
kiegyezések is az 1867. évi XII. törvénycikk 68. paragrafusa értelmében lezár
hatók lettek volna. A magyar kabinet 1898. augusztus 5. és 14. között Bécs
ben tárgyalt az uralkodóval. A klauzula azt célozta, hogy Magyarország
gazdasági érdekei ne legyenek a bécsi parlamenti pártok kénye-kedvének
és az ottani obstrukciónak kitéve, ezért azt indítványozta, hogy a gazda
sági kiegyezési megállapodást ne tíz évre kössék, mint korábban, hanem
a szerződések határidő nélkül, újabb rendelkezésig fennmaradnának.
Ez a záradék ischli klauzulaként ment át a köztudatba.
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Ezzel az intézkedéssel azonban úgy tűnt, hogy a magyar kormány
feladta az 1867-es kiegyezésben biztosított jogát, vagyis az ország gaz
dasági viszonyainak önálló rendezési jogosultságát. A Bánffy-kormány
nem számolt a magyar ellenzék szívós parlamenti ellenállásával.
Az 1898 őszén összeült országgyűlésben elszánt ellenzék fogadta
a kormányt, és annak bukását a népszerűtlen miniszterelnök maga
biztosította az ischli klauzulával. Az osztrák parlamenthez hasonlato
san a magyar képviselőház is munkaképtelenné vált az ellenzék obst
rukciója miatt. Ezért a Bánffy-kormány működése is kétségessé vált,
így az uralkodó 1899 elején menesztette magyar miniszterelnökét.

A SZÉLL-FORMULA

Ferenc József 1899. február 20-án Széll Kálmánt bízta meg, hogy
tárgyalásokba kezdjen az ellenzékkel a parlamenti béke érdekében.
Széll a Nemzeti és Függetlenségi Pártokkal folytatott tárgyalásokat,
ahol már korábban kidolgozott, öt pontból álló béketervet vitattak
meg. A tervhez három pontból álló záradékot is csatoltak. A záradék
harmadik pontja a Széll-féle kiegyezési formula néven elhíresült do
kumentumot tartalmazta. A formula szerint az osztrákokkal való ki
egyezés meghiúsulása miatt Magyarországra nézve „az önálló vám
terület jogállapota állott elő”, és innentől kezdve a magyar fél már
az osztrák parlamenttől függetlenül, maga rendelkezhet arról, hogy
a Magyarország érdekeinek megfelelő megállapodást törvénybe ik
tassák. A jogelméleti, technikai újítás mellett azonban tartalmi mó
dosításra is sor került. A Lukács által készített ischli klauzulát Széll
Kálmán átdolgozta, hogy leszerelje az ellenzéket és egyes tiltakozó
kormánypárti képviselőket. Széll Kálmán a vámszövetség fennállá
sának határozatlan időtartamát feloldotta, és annak érvényességét
1903. január 1-jében jelölte ki, ugyanis a külfölddel kötött kereske
delmi szerződések akkor jártak le. Az ellenzékkel kötendő megbéké
lés e pontjához Ferenc József is az engedélyét adta. Széll az 1903. évi
időpontot még egy évvel megtoldotta, vagyis 1904 lett az a végső ha
táridő, amikor is Ausztriának hozzá kellett volna járulni a gazdasá
gi kiegyezéshez. Ha ez addig sem történne meg, úgy Magyarország
felállítja az önálló vámterületet.15 1904-ig Magyarország mint önálló
állam megállapodást kötött volna Ausztriával, és Magyarországnak
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nem számított volna, hogy az osztrákok aláírják, vagy császári ren
delettel léptetik életbe az új rendelkezést. Mivel a külföldi kereskedel
mi szerződések addigra hamarosan lejártak, és Ausztriára bizonyos
nyomás nehezedett, ezáltal engedni kényszerült volna. Ez a formula
a kormánypárt és bizonyos értelemben még az ellenzék tetszését is
elnyerte, noha ők az önálló vámterület és jegybank pártján álltak.
1899. március 3-án Hohenlohe budapesti német főkonzul be
mutatkozó látogatást tett a frissen kinevezett magyar miniszterelnök
nél. Beszámolója szerint Széll egészen elégedettnek tűnt a békemű
vével kapcsolatban, és úgy látta, hogy Széll megteremtette az alapját
a parlamenti munkának a gazdasági élet szabályozására és a kiegye
zés megkötésére.16

A SZÉLL–THUN-FÉLE PROVIZÓRIUM

Az ellenzékkel kötött megegyezés 1899 februárjában megnyug
tatta a magyar kedélyeket a gazdasági kiegyezéssel kapcsolatban.
A Thun-kormány uralkodói nyomásra elfogadta a Széll-formulát.17
Mikorra a Széll-kabinet megvetette a lábát, és a kiegyezést sürgette, az
osztrákok elzárkóztak a további tárgyalásoktól. Ausztria azon az állás
ponton volt, hogy az új kiegyezés túl nagy előnyt biztosított Magyar
ország számára. Az osztrákok ennek sulykolására sajtóhadjáratot in
dítottak, és különösen azt nehezményezték, hogy Magyarország csak
1904. év végéig biztosítja a vámszövetséget, ellenben az Osztrák–Ma
gyar Bank szabadalmának előnyeit 1910-ig szerette volna fenntartani.
Széll Kálmán jelentette az udvar számára az egyetlen stabil
pontot Magyarországon, hiszen megteremtette a békét a magyar kor
mánypárt és az ellenzék között. Mégsem állt ki megingathatatlanul
és hajthatatlanul álláspontja mellett, hanem tárgyalásokba kezdett.
„Széllnek éreznie kellett saját helyzeti energiáját és mégis engedett,
mert sokkal konciliánsabb és puhább jellem volt, semhogy ki merte
volna magát tenni a korona haragjának s az osztrák kormánnyal való
hadakozás esetleges veszedelmeinek.”18 A vám- és kereskedelmi szer
ződés gyújtópont volt Ausztria és Magyarország között, és Széll tudta,
hogy Ausztriában nagy nehézségek árán mehet keresztül a törvény
hozás útján a gazdasági kiegyezés. Magyarországon ugyan béke volt
a képviselőházban a pártok között, de ez akár időleges is lehetett.
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A magyar országgyűlés 1899. június 2-án tűzte napirendre
a vám- és kereskedelmi szerződés tárgyalását. Széll Kálmán napi
rend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztriá
ban a törvényjavaslat tárgyalására az 1867. évi XII. törvénycikk
61. paragrafusában rögzített módon – vagyis a törvényhozás útján –
nincs lehetőség.19 A kérdés önrendelkezést igényelt, és a viszonosság
alapján Ausztriának Magyarországgal újra egyeztetnie kellett.
Mivel az osztrákok nem akartak belemenni a megegyezésbe,
így nyomásgyakorlásképpen a magyar kormány kilátásba helyez
te lemondását. Egy megoldást javasolt Széll Kálmán, amelynek
értelmében a 1899 februárjában megkötött béketerv egy részét,
a Széll-formula egyes pontját felülírják. Ennek nyomán nem 1903,
hanem 1907 lenne a vámszövetség lejáratának ideje, „mindazonáltal
két feltétel alatt:
a) a nemzetközi kereskedelmi szerződések nem köthetők hosszabb
időre, mint ezen törvény időtartamára, tehát 1907-ig. Az összes
szerződések bármelyik fél kívánatára 1903-ra felmondhatók;
b) az autonóm vámtarifa a szerződések tárgyalásának megkez
dése előtt újjal cserélendő el, amely a két állam mezőgazdasági
és ipari érdekeit egyaránt védi”.20
Megindultak a tárgyalások Széll, Lukács, Thun, valamint pénzügy
minisztere, Josef Kaizl között. A két kormány hosszas egyeztetések
után 1899. június 10-én megállapodott.21 Erről június 14-én tájékoz
tatták a képviselőházat. A gazdasági viszonyt Magyarország törvényi
úton, míg Ausztria rendeleti úton szabályozta.22 Aznap miniszter
tanácsot is tartottak, amelyen a miniszterelnök beszámolt arról, hogy
elkészült a törvényjavaslat. Minthogy Ausztria és Magyarország kö
zött az 1867. évi XII. törvénycikk 61. paragrafusa alapján a vám- és
kereskedelmi szerződés nem jött létre, úgy a magyar félre az önálló
vámterület jogállapota lépett életbe, amit Magyarországon az 1899.
évi XXX. törvénycikk, Ausztriában pedig a 1899. szeptember 21-én
kiadott császári rendelet szabályozott. Tekintettel arra, hogy a Mo
narchia jelentősebb külkereskedelmi szerződései 1904-ben lejártak,
a törvény értelmében a kormánynak tárgyalásokat kellett kezdeni
az új vám- és kereskedelmi szerződés megkötésére legkésőbb 1901-ben.
Amennyiben 1903-ig nem kötik meg a kiegyezést, úgy 1907 utánra
külföldi szerződések nem köthetők. A törvényjavaslatba azt is bevet
ték, hogy amennyiben 1907-ig sem jönne létre a gazdasági kiegyezés,
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úgy a bankközösség is megszűnne.23 Ez azonban nem került becikke
lyezésre, ugyanis időközben a kormányok aláírták az Osztrák–Ma
gyar Bank tíz évre szóló szabadalmát. A lejárati idővel nem rendel
kező szerződéseket mindkét ország külön-külön kívánságára 1903-ig
felmondhatják.
Eulenburg bécsi nagykövet a Német Császárság és a Monar
chia kereskedelmi kapcsolataival összhangban jelentést tett a Széll–
Thun-féle provizóriumról. Nézetei szerint az Ausztria és Magyaror
szág közötti kiegyezésnek semmilyen gyakorlati jelentősége nincs.24
A legnagyobb kedvezmény elve25 helyett maximum és minimum ta
rifaegyezményt írtak alá a szerződő felek. A Monarchiának egyetlen
jelentőségteljes kereskedelmi szerződése csak Németországgal volt.
Eulenburg szerint a német kormány nem zárkózott el a Monarchia
agrártermékeinek Németországba áramlását segítendő újabb vámés kereskedelmi szerződéskötéstől. A nagykövet Agenor Gołuchows
ki közös külügyminiszter véleményére hivatkozva megjegyezte, hogy
az európai protekcionista tendenciák következtében a Monarchia
nem képes újabb kereskedelmi szövetségest találni. Ezzel állhat ös�
szefüggésben Gołuchowski 1899. június 20-án Széllhez intézett le
vele, amelyben arra kérte, hogy változtasson kommunikációján. Rá
mutatott, hogy a külfölddel kötendő szerződések tárgyalásait nagyon
megnehezítené, ha a vámszövetség és a kereskedelmi szerződések
határidejének egybe kellene esnie.26 Gołuchowski kérte, hogy Széll
ne tegyen olyan kijelentéseket, hogy a határidő kötelező érvényű, és
attól nem lehetséges eltérni.

AZ OSZTRÁK–MAGYAR BANK HARMADIK SZABADALMA
(1900–1910)

Az Osztrák–Magyar Bankot az 1887. évi XXVI. törvénycikk értel
mében tíz évre szabadalmazták. Ennek alapján a Monarchia jegy
bankjának szabadalma 1897. december 31-ével lejárt, azonban az
osztrákok és a magyarok nem egyeztek ki a bank alapszabályainak
megújításában. Az 1887. évi XXVI. törvénycikk II. cikkelye ki
mondta, hogy a bank szabadalmának meghosszabbítása végett leg
alább két évvel annak lejárta előtt a két kormányhoz kell fordulnia.
A törvény szabályozása nyomán a bank főtanácsa 1895. október 4-én
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a szabadalom hosszabbítását kérte a Monarchia két pénzügyminiszté
riumától.27 A magyar kormány elégedett volt a jegybank működésével,
a szabadalom megítélését azonban három dologtól tette függővé.
Az első az volt, hogy a bank igazgatásán olyan változtatásokat
hajtsanak végre, amelyek megegyeznek a két ország közjogi hely
zetével, és ennek értelmében jusson érvényre a paritás. A magyar
kormány második feltétele, hogy a valutaszabályozás28 folyamatában
a jegybank továbbra is működjön közre, és fejezze is be azt. A har
madik követelés az volt, hogy a tőkeelhelyezés általános viszonyai
nak a bank jobban feleljen meg, és Magyarország az őt megillető
mértékben részesüljön ezekből. Ez a bevétel a kvóta alapján illette
meg a magyar államot, és az így befolyt összeget pedig a 80 milliós
adósság29 törlesztésére használta föl.
Ezen az alapon indultak meg a tárgyalások a két kormány kö
zött a jegybank szabadalmával kapcsolatban. Hosszas egyeztetések
és megbeszélések után a kormányok és a bank megállapodtak, a tör
vényjavaslatot pedig 1897 őszén a törvényhozások elé terjesztették.
Ám a törvénytervezet tárgyalása a fentebb ábrázolt politikai viszo
nyok miatt nem volt lehetséges. Így mindkét kormánynak intézke
déseket kellett hozni, hogy a bank szabadalmát ideiglenesen meg
hosszabbítsák.30 Magyar részről ezt hivatott szolgálni az 1898. évi
I. és az 1899. évi IV. törvénycikk. A törvények értelmében a bank
kötelezte magát, hogy a tevékenységét a korábbi alapszabályok sze
rint folytatja. A kormányok pedig ígéretet tettek, hogy nem tesznek
javaslatot a provizórium ideje alatt arra, hogy a jegybank a jegy
kibocsátás szabadalmát más banknak vagy személynek adja át, és
a bankot a jogainak gyakorlásában nem akadályozzák.
A jegybank szabadalmával kapcsolatos tárgyalások 1899-ben
újrakezdődtek. Kautz Gyula főkormányzónak az volt az utolsó
feladata, mielőtt az uralkodó felmentette volna állásából, hogy az
Osztrák–Magyar Bank harmadik szabadalmát keresztülvigye. Az
1899. április 6-án tartott nagytanács az 1899. évre vonatkozó pro
vizórikus állapot fennállását tudomásul vette.31 A jegybank szaba
dalmának előkészületei tovább folytatódtak, a bank azonban nem
kívánt beleegyezni abba, hogy a kormányok nagyobb befolyást sze
rezzenek a bank működésével kapcsolatban. Időközben, 1899. június
10-én létrejött a Széll–Thun-féle provizórium, amelynek értelmében
a vámközösséget a Monarchia két országa 1907-ig fenntartja.
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Lukács a bank szabadalmával kapcsolatos törvényjavaslat beterjeszté
sére már kérte a magyar minisztertanács előzetes jóváhagyását.32 1899.
június 23-án nagytanácsot tartottak, amelyen a tanács beleegyezett,
hogy 1899. szeptember 19-re a rendkívüli közgyűlést összehívják.33
Időközben a közgyűlés megadta a felhatalmazást a bank nagytaná
csának arra, hogy a jegybank a kormánnyal a szerződést megkösse.34
A bankaktát Magyarországon a XXXVII. törvényként szen
tesítette az uralkodó 1899. szeptember 21-én. A bank szabadalmát
1900. január 1-je és 1910. december 31-e között újabb tíz esztendőre
meghosszabbították. Az új törvény súlypontjai két tekintetben mó
dosultak a korábbi szabadalmakhoz képest: a közjogi paritás hangsú
lyosabb lett, és a két állam nagyobb befolyást gyakorolhatott a bank
üzletpolitikájára. A főtanácsosok száma ugyan tizenkettő maradt, de
az új rendelkezés értelmében ebből hat személynek magyar állam
polgárnak kellett lennie. A bank számvizsgálóinak megválasztásánál
is tekintettel kellett lenni a Monarchia mindkét országára. Bizonyos
bizottságok tagjainak összetételét fele-fele arányban alkották az oszt
rákok és magyarok. A különböző bizottságok üléseit felváltva kellett
tartani a két főigazgatóság között, a fegyelmi vizsgálatok alkalmával
két bizottságot állítottak fel szintén Bécsben és Budapesten. A kor
mányok korábbihoz képest nagyobb befolyása a valutarendezéssel
állt összefüggésben. Ugyanis mind az osztrák, mind a magyar kor
mány nagy mennyiségű arannyal látták el a jegybankot, a fedezetlen
államjegyeket pedig bevonták. Ez nagy anyagi áldozatot jelentett
a kormányok számára. Ezzel együtt egy sor újítást vezettek be. Pél
dának okáért az alkormányzók mellé helyetteseket bíztak meg, illetve
a főkormányzó pedig attól kezdve ötéves megbízást nyert el.

A KVÓTA MEGÁLLAPÍTÁSA

1899 őszén újabb lehetőség kínálkozott arra, hogy az osztrák és
a magyar képviselők egymásnak feszülhessenek. Az osztrákok nyomást
gyakoroltak a magyarokra, és a kvóta felemelését óhajtották – termé
szetesen a magyarok ebbe nem kívántak belemenni. Végül az egyezte
tések során az osztrák álláspont győzedelmeskedett, és 1899. novem
ber 22-én a korábbi 31,2%-ról 34,4%-ra emelték fel a magyar kvótát.
Ez a 3%-os növekedés a magyarok közös költségekhez való hozzájá
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rulását 34 759 800 koronáról 38 800 000 koronára emelte fel. A ma
gyar képviselőházban a kvóta megnövekedése nagy visszhangot keltett.
Ausztriában azonban még tárgyalásig sem jutott el, hiszen az akkori
kormány megbukott. Így ennek értelmében Ferenc József 1899. de
cember 30-án kelt legfelső kézirata rendelkezett arról, hogy a közös
ügyekhez a hozzájárulás mértéke az 1900-as év első félévére magyar
oldalról 33 3/49, osztrák részről pedig 66 46/49%.35 A delegációk újra
üléseztek, és ismét megállapították a kvótát, viszont Ausztriának nem
volt működőképes törvényhozása, vagyis parlamentje, amely megsza
vazta volna a törvényjavaslatokat. Böhm pénzügyminiszter tájékoztatta
Lukácsot, hogy a delegációk kvótabizottsága az 1899 novemberében
megállapított számokat felülírta, és az új arányszámokat a bizottság
65,6 : 34,4%-ra módosította.36 Így a Monarchiának az 1900. július 1-je
és 1909. december 31. közötti időszakra az új kvótát kell figyelembe
vennie a közös ügyek esetében. Az osztrák parlament ismét működés
képtelenné vált, így az arányszámokat törvényi úton nem lehetett élet
be léptetni. A feladat újra az uralkodóra hárult, aki az 1900. június 27-én
kelt legfelső kéziratában ismét meghatározta a kvótát, majd szintén ehhez
hasonlatosan járt el 1901. június 22-én, 1902. június 26-án, 1903. július
elsején, végül 1904. június 26-án.37 Az arányszámok magyar oldalról
33 3/49, osztrák részről pedig 66 46/49% maradtak.

A GAZDASÁGI KIEGYEZÉS TÁRGYALÁSAINAK UTOLSÓ
SZAKASZA

1901 folyamán Széll Kálmán miniszterelnök az 1899. XXX. tör
vénycikk alapján megindította Ausztriával a tárgyalásokat a gazda
sági kiegyezés megújítására. Széll Kálmán a Szabadelvű Pártkör
ben elmondott 1901. január 1-i újévi beszédében szólt arról, hogy
Ausztria súlyos belpolitikai válsága miatt kétséges volt a delegációk
tagjainak a parlament általi megválasztása, aminek következtében
a közös költségvetést nem tudták volna jóváhagyni. Széll nézetei
szerint Magyarországnak lépéseket kellett tennie annak érdekében,
hogy a közös költségeket az osztrákok nélkül is parlamentáris úton
megszavazzák.38 Nézetei szerint amennyiben Ausztria nem lett volna
úrrá belügyeinek zavarán, úgy a közös intézmények és különösen
a delegációk szervezete megrendült volna.
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Az 1900 és 1901 fordulóján lezajlott osztrák képviselő-vá
lasztásokon az egyik kampánytéma az volt, hogy nem fogadják el
a Széll-féle, 1907-ig kötött kiegyezést, és többen követelték, hogy
a kormány kezdjen új tárgyalásokba Ausztria számára kedvezőbb
feltételek kiharcolása érdekében. Koerber osztrák miniszterelnök az
uralkodónak is azzal érvelt, hogy a magyar önálló vámterület fel
állítása, amely a Függetlenségi Párt örökös vágya volt, a kiegyezés
és a Monarchia felbomlását eredményezheti. Ferenc Józsefre hatást
gyakoroltak az osztrák miniszterelnök szavai.
A németek Széll személyét garanciának látták abban, hogy az
osztrákokkal megegyezzen az autonóm vámtarifakérdésben, vala
mint a gazdasági kiegyezést megkösse. Azonban az osztrák parla
ment működésképtelensége akadálya lehet az alkotmányos úton tör
ténő megállapodásnak. Below főkonzul jó esélyét látta annak, hogy
a kiegyezést Ausztriában császári rendelettel fogják életbe léptetni.
Értesülései szerint a Széll-formulát az osztrákok fenyegetésként fog
ták fel. A német diplomata jól látta a magyar érdekeket, miszerint
a gabonavámok emelését kívánták, ami viszont a német agrárkörök
érdekeit sértette.39
Széll Kálmán eltökélt volt a kiegyezés ügyében, ugyanis a Széll-
formula is kötötte, azonban személyes elhatározás is vezérelte. Egy
alkalommal Koerberrel kialakult nézeteltérése után Ferenc József
nek azt nyilatkozta: „Én megcsinálom a kiegyezést”.40 Az egyezteté
sek 1902 májusától gyorsultak fel. Koerber szándékában az állt,
hogy a Bánffy–Badeni-kiegyezés Magyarországnak biztosított
előnyeit, az átutalási eljárást, a jegybankon belüli paritás elvét Auszt
ria javára fordítsa. Mivel sokáig nem született megegyezés, és az 1903.
január 1-jei határidő rohamosan közeledett, 1902 végén az osztrák
és a magyar miniszterelnökök közötti tárgyalások a kiegyezéssel kap
csolatban megszaporodtak.
1902 decemberének második felében az egyeztetések osztrák
részről a tiroli gabonavám41 fenntartása, magyar részről pedig a va
lutaszabályozás befejezése körül forogtak. A magyar kormány kész volt
elfogadni a tiroli gabonavámokat, amennyiben az osztrák kormány
garanciát vállal a valutaszabályozás műveletének a befejezésére.42
Az osztrák kormány viszont ebbe nem kívánt belemenni, ugyanis Lu
kács elutasította az osztrák járadékadósság konvertálását, mivel az a ki
egyezéssel és valutarendezéssel semmilyen összefüggésben nem állt.43
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A minisztertanács tartotta magát Széll és Lukács álláspontjához,
és nem engedett az osztrák követelésnek. Ugyanakkor egyetértettek
az osztrák kormánnyal az olasz kereskedelmi szerződés felmondá
sában. Viszont a szerb kereskedelmi szerződést – ha lehetőség volt
annak fenntartására – csak a német kereskedelmi szerződéssel egy
időben akarták felmondani.
A tárgyalások sikertelenségét látva a korábbi minisztertanácsi
megállapodásokhoz képest Széll kompromisszumos megoldásra tö
rekedett, és kész volt kiegyezni a járadékadósság konverziójával kap
csolatban, amennyiben az osztrák kormány kötelező nyilatkozatot
tesz a valutarendezéssel összefüggésben. Széll hozzátette, hogy a já
radékadósság megosztásában a kamatláb megállapítása méltányos
módon történjen meg.44
1902 decemberének utolsó napjai a kiegyezési tárgyalások
menetének legzsúfoltabb és legmegerőltetőbb szakaszát jelentet
ték. A gazdasági kiegyezés záróformulájának megkötése roppant
nehézkes folyamat volt, annyira erős érdekek feszültek egymásnak,
hogy 1902. december 30-án mindkét miniszterelnök benyújtotta
a lemondását, azonban az uralkodó egyikükét sem fogadta el. 1902
utolsó napján félelem uralkodott azzal kapcsolatban, hogy a kor
mányoknak nem sikerül megegyezniük, és a kiegyezési tárgyalá
sok sikertelenül záródnak, vagyis Ausztria és Magyarország között
gazdasági szakítás következik be. Végül este kilenc órától a bécsi
Sacher Hotelben Széll Kálmán szállásán folytatták az egyeztetése
ket, és nem sokkal éjfél előtt sikerült megegyezni, és pontot tenni
a tárgyalások végére.45

A GAZDASÁGI KIEGYEZÉS ÉRTÉKELÉSE

Ferenc József újév napján elismerését fejezte ki Széll Kálmánnak:
„Élénk megelégedéssel üdvözlöm két kormányomnak a magyar
korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és
országok közötti törvényesen előírt pénzügyi és gazdasági egyez
séget illetőleg hosszú és fáradságos tárgyalások után létrejött
egyetértését. Ezen alkalomból nem mulaszthatom Önt, valamint
a szakminisztereket őszinte köszönetemről biztosítani, és Önnek
különösen azon szívósságért és kitartásért, mellyel az Önre bí
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zott jogokat és érdekeket képviselte, teljes elismerésemet kifejezni.
Az elért eredmény Önnek bizonyára annál nagyobb elégtételül
fog szolgálni, amennyiben sikerült Önnek az őszinte és lojális
megegyezés azon arany középútját megtalálni, melynél nincs sem
győztes, sem legyőzött.”46
Széll Kálmán az új év első napján Bécsből Budapestre érke
zett, ahol a sajtó képviselőinek a gazdasági kiegyezéssel kapcso
latban a következőt nyilatkozta: „nincs győzelem és nincs vereség,
nincs győző és nincs legyőzött, csak siker van mindkét fél javára
s legyőzve vannak azok az akadályok, amelyek eddig egymás meg
értésének útjában állottak”.47
1903. január 2-án Széll tájékoztatta kormányát, hogy az oszt
rákokkal megegyeztek, és a gabonavámokat fenntartják, a Koerber-
kabinet pedig a valutaszabályozás befejezésére kötelező nyilatko
zatot tett.48 A gazdasági kiegyezést a magyar korona országai és
a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok között
1903. január 11-én írták alá Budapesten.49 A vám- és kereskedelmi
szerződés öt fejezetre oszlott, amelyet a vámtarifa-törvényterve
zettel együtt az uralkodó jóváhagyott. A gazdasági kiegyezésben
többek között abban is megállapodtak, hogy bizonyos egyenes
adók kérdését a két pénzügyminiszter szabályozza. A Széll és Lu
kács által forszírozott valutarendezés befejezésére az osztrákok
ígéretet tettek. Ezek alapján a közös függő államadósság csökken
tésére kiadott államjegyeket bevonták, ezek pótlására a jegybank
5 és 10 koronás aranyérméket bocsátott ki. A kiegyezési szerződés
negyedik fejezetében határoztak arról, hogy a tiroli gabonavámot
meghatározott mértékben felemelik. Megállapodtak abban is,
hogy amennyiben 1903. július 1-jéig nem lép életbe a szövetség,
úgy az újabb időpontot 1904. január 1-jében jelölték ki, és a ki
egyezés határideje 1913. december 31-e lett. Rendelkeztek a 312
milliós államadósság visszafizetéséről, valamit a sertésexportról és
készfizetések megkezdéséről. A vámtarifáról elmondható, hogy
a korábbi tételekhez képest egyes elemek díját felemelték. Az álta
lános rendezési elvet a két országrész érdekeinek az összehangolá
sa képezte. Így Ausztria esetében az ipari, Magyarország esetében
a mezőgazdasági vámtételeket növelték meg. Ezt a német vámta
rifa megemelésével magyarázták.
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47. kép
A Bolond Istók karikatúrája a Széll és Koerber közötti gazdasági kiegyezési tárgyalások
nehézségeiről 1902 nyarán

A magyar országgyűlést Széll Kálmán 1903. január 16-án tájékoz
tatta a gazdasági kiegyezés megkötéséről.50 Beszédében részletesen
bemutatta az eredményeket, az ellenzék pedig számon kérte azért,
hogy miért egyezett bele az osztrák ipari vámok emelésébe, amit Széll
a külföldi államokkal kötendő szerződések mozgásterével magyarázott.
1903 januárjában a miniszterelnök sorra kapta a leveleket és
táviratokat a főispánoktól és országgyűlési képviselőktől, akik gratu
láltak a kiegyezési tárgyalások befejezéséhez és az ország érdekeinek
céltudatos képviseléséhez.51
A Széll-kormány az új gazdasági kiegyezés és a vámtarifa
mentén bizonyos kereskedelmi szerződéseket 1903-ban felmondott,
egyesek esetében pedig megkezdődtek a tárgyalások az új konvenciók
megkötésére.
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A gazdasági kiegyezés megkötése és a vámtarifa megállapí
tása hosszú és küzdelmes folyamat volt, amelyben az osztrákok
és a magyarok a saját érdekeiket kívánták előtérbe helyezni, és
amellett igyekeztek a végsőkig kiállni. Az osztrák képviselőház
munkaképtelensége miatt a kiegyezési tárgyalások megfeneklésé
nek apropóján Széll Kálmán is említést tett az önálló vámterület
felállításának lehetőségéről. A kormány igyekezett az új vám- és
kereskedelmi szerződést jó színben feltüntetni és annak eredmé
nyeit méltatni. A magyar ellenzék viszont sokallta az osztrák ipari
vámok emelését, illetve kevesellte a magyarországi agrárvámokat.
Az új vám- és kereskedelmi szerződésről általánosan elmondható,
hogy apróbb kedvezményeket nyert úgy Ausztria, mint Magyar
ország is, azonban jelentősebb újításokat nem eredményezett. A Széll-
kabinet nem változtatott a Monarchia általánosan Németország felé
irányuló gazdasági és kereskedelmi elkötelezettségén.
A gazdasági kiegyezésnek két nagy hibája volt. Az egyik, hogy
nem rendelkezett a készfizetések megkezdéséről, a másik pedig, hogy
nem született megállapodás az egységes adósság konverziójáról.
A készfizetések megkezdése a valutareformmal függött ugyan össze,
de kormányokon átívelő feladat volt, és a Monarchia érdekében állt.
Széll elérte a kiegyezési tárgyalások során azt, hogy Koerber garan
ciát vállalt a valutaszabályozás befejezésére, illetve ígéretet tett egy
törvényjavaslat előterjesztésére az osztrák képviselőházban.
Nagy eredménye a Széll-kabinetnek, hogy az Osztrák–Magyar
Bank működésében és igazgatásában a paritás elvét érvényesíteni
tudta. Összességében elmondható a Széll-féle gazdasági kiegyezés
ről, hogy továbbra is biztosította Magyarország gazdasági fejlődését.
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SZABÓ DÁNIEL
SZÉLL KÁLMÁN PÁRTJA ÉS AZ 1901-ES VÁLASZTÁS

Herczeg Ferenc önéletrajzának 1939-ben megjelent második kö
tetében1 többek között politikusi pályájának kezdetéről – vagy leg
alábbis az arról szóló emlékeiről – is beszámolt. E kötetben jelentek
meg emlékezései az országgyűlési választásokon való szerepléseiről.
A képviselőház elnöke, Szilágyi Dezső segítségével elnyerte Bánffy
Dezső miniszterelnök támogatását, hogy 1896-ban szülővárosában,
Versecen felléphessen kormánypárti képviselőjelöltként. A főispán is
megkapta azt a „szigorúan bizalmas” információt (avagy utasítást),
hogy ott Herczeg a hivatalos jelölt. Ellenjelöltje egy helyi hivatal
nok volt.2 Ő is szabadelvű színekben vetette be magát a küzdelembe.
A helyi elit, amely Herczeg szerint csak egy család volt, és egyik tag
ját tervezték ekkor képviselővé tenni, nagyon megharagudott a he
lyi születésű, de mégis fővárosi jelöltre, s elterjesztette róla, hogy fel
akarja emelni a kvótát, tehát Magyarország hozzájárulását a közös
költségekhez. Herczeg megkapta az „engedélyt” Bánffy miniszterel
nöktől, hogy jelentse ki, hogy ő sohasem fog beleegyezni a kvótaeme
lésbe. Ilyetén álláspontját egy népgyűlésen be is jelentette.3 Herczeg
elbeszélése szerint az említett helyi család az ő győzelmének tisztasá
gát azzal akadályozta meg, hogy ellenjelöltjének 200 választóját nem
engedte a szavazatszedő bizottság elé. Herczeg emlékezete pontos
a választójogosultak számát illetően: ő 2400 körülire teszi ezt, a va
lóságban 2117 volt. Az adott 200 szavazó távolmaradására, már ha
a történet igaz, viszont szükség volt, s az abszolút többségről, amely
az adott esetben 1000 szavazat fölött lett volna, szó sem lehetett.
A már ekkor is neves író csak 583 : 542 arányban győzte le az ellen
jelölt Márk Antalt. A mozgósítás sem volt túl nagy: a választójogosul
taknak alig 53 százaléka adta le szavazatát, s az emlegetett 200 fővel
lett volna csak 63%-os a részvétel.4
Következett Széll Kálmán korszaka. A miniszterelnök, akit sokan az
ország vezérigazgatójának neveztek, nem mindig volt egy vezérigaz
gatóhoz illően diplomatikus. Herczeg emlékei szerint ráadásul nem
szerette elődjének „kádereit”. Amikor Széll bejelentette, hogy esetleg
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kvótaemelésre kerül sor, Herczeg elmondta neki saját történetét a kvó
tával, s hogy ezért nem fogja megszavazni azt. Széll, az emlékezés sze
rint, így reagált: „Tégy, amit akarsz, barátom, de ha ellene vagy az én
politikámnak, akkor vond le ebből a következtetéseket.” Herczeg erre
hivatalosan bejelentette kilépését a kormánypártból.5 Ez nem tartott
sokáig, amikor a kvótakérdés lekerült a napirendről, Herczeg vissza
lépett a pártba. Széll azt mondta, már a kvótaemelés politikai nyomása
alól szabadulva: „Örömmel látom a tékozló fiút.”6
Az 1901-es választásokon a korszak legerősebb kormánypárt
ja vett részt, a ház feloszlatása előtt 315 szabadelvű képviselő ült
a Sándor utcai képviselőház padsoraiban. A 315 kormánypárti a 413
magyarországi képviselő 76,25%-át tette ki, azaz a honatyák több
mint háromnegyede szabadelvű volt. Herczeg verseci ellenjelöltje Se
emayer János polgármester, azon család vezetője volt, amely famíli
ával már négy éve is problémái voltak. Ő is szabadelvűként indult.
Herczeg visszaemlékezéseiben érzékelteti, hogy érzése szerint nemcsak
az ellenjelölt esélyessége, hanem neki Bánffyval és az ún. Tisza-párttal
ápolt jó és a miniszterelnökkel való néha-néha feszült viszonya volt az
oka annak, hogy a főispán kijelentette: „Versecen nincs hivatalos jelölt,
neki azt adták utasításba, hogy szigorú semleges maradjon.”7 Herczeg
emlékei szerint szinte biztos volt a győzelemben, ennek ellenére meg
bukott: visszaemlékezései szerint 60, a valóságban 111 szavazattal ka
pott kevesebbet, mint ellenjelöltje. A vereségért alapvetően a helyiek
megvásárolhatóságát okolta harmincnyolc évvel később.8
Láthatóan Herczeg számára a részletek nem olyan fontosak.
Nemcsak arról van szó, hogy ez esetben a választási harc valóban
élesebb volt, mint 1896-ban.9 Veresége ellenére is megszerezte a le
adott szavazatok 47%-át. Arra is rosszul emlékezik, hogy nem volt
a kerületben hivatalos jelölt. Fennmaradt az a választási plakát,
amely a Szabadelvű Párt Végrehajtó Bizottságának a két versengő
csoport a két párt elnökéhez intézett leveleit reprodukálta. A két
német nyelvű levél a párt végrehajtó bizottságának 1901. szeptember
13-i ülésére hivatkozva szólítja meg a verseci Szabadelvű Párt elnökét
és Seemayer Károlyt, a Seemayer (János) Párt elnökét, hogy az or
szágos párt győzelme érdekében egységesen sorakozzanak fel Franz
Herzog zászlaja mögé.10 Tehát Herczeg hivatalos jelölt volt. De hogy
kinek a hivatalos jelöltje: a miniszterelnöké, avagy a párté, az nehe
zen eldönthető a következő okokból.
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A Szabadelvű Pártban már a meg
alakulás évében elfogadtak egy alapsza
bályt, amelyben a választások ügyeiről
konkrétan nincsen szó. Ugyanakkor
annyit kimondtak, hogy a politikai
pártgyűléseken, tehát a politikai dönté
sekben csak a párt képviselő tagjai ve
hetnek részt.11 A működés később egyre
inkább szakosodott. A rendelkezésünkre
álló források közül egy 1900-ban kelet
kezett alapszabály-„tervezet” foglalko
zik ilyen kérdésekkel. E szerint a párt
értekezletekre az ügyeket a kijelölő,
a végrehajtó és hírlapi bizottság készíti
elő. Ezek közül a választásokkal a vég
rehajtó bizottság foglalkozik. Érdekes
módon, míg a képviselőházon belüli
választásokkal foglalkozó kijelölő bi
48. kép
zottságnál jelzik, hogy a pártértekezlet
Podmaniczky Frigyes báró,
hozza a döntést, itt, a végrehajtó bi a kormánypárt elnöke a századfordulón
zottságnál ilyen megkötés nincs. Úgy
véljük, hogy a végrehajtó bizottság, amelynek „[h]atásköre kiterjed
a képviselő-választásokkal összefüggő intézkedésekre”, az informális
konzultációkon kívül maga dönthetett. Ugyanez a megválasztott tago
kon (csak képviselők) kívül a minisztereket is bizottsági tagokként em
líti.12 (Kérdés viszont, hogy a nem képviselő miniszterek is rendelkez
tek-e ezzel a jogosultsággal.)13 Ebből következően a minisztereknek
nemcsak informálisan, hanem alapszabályszerűen is joguk és lehetősé
gük volt a párt hivatalos képviselőjelöltjeinek meghatározásába bele
szólni, s különösen állt ez a párt vezérének tekintett mindenkori mi
niszterelnökre.14 Magának a Végrehajtó Bizottságnak éppen
a Széll-korszakbeli feladatköréről megemlékezett Podmaniczky Fri
gyes, aki nemcsak a Végrehajtó Bizottságnak, de a kormánypártnak is
elnöke volt 1889 óta: „A végrehajtó-bizottság feladata, hatásköre az
akkori időben [a Szabadelvű Párt megalakulásakor – Sz. D.] egészen
más volt, mint most; akkor minden, a mi az egyes képviselő választási
ügyek rendezését illette, a végrehajtó bizottság feladata volt: a jelölés,
a segélyezés, az esetlegesen két vagy három jelölt közötti perpatvar
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rendezése, az egyes választások közötti levelezés és mindez a végrehaj
tó-bizottság által lett elvégezve, a jóváhagyás kedvéért a pártvezér elé
terjesztve. Ezen végrehajtó-bizottság nem tudta, mi vár reája a jövő
ben, mert az 1875-iki képviselőválasztások a legsimábban folytak le
a 40 év óta emlékezetemben kifolyt választások közül.
Alig volt harcz egy pár kerületben s versengésről alig volt szó. Bez
zeg más képet mutattak már az 1878-ik évi választások, a mikor a végre
hajtó-bizottságnak iszonyú sok s kellemetlen teendők jutottak feladatául.
A végrehajtó-bizottság csak Tisza Kálmán kormánya alatt ma
radt meg azon tevékenységben, a melyet alakulásakor reája ruháztak.
Már Szapáry alatt alig, Bánffy alatt pedig éppen nem lett ezen
bizottság igénybe véve, csak azon esetekben, a mikor két szabadelvű
állott egy mással szemben, a mely esetben mindig azon veszélynek
voltak kitéve, hogy egy harmadik fogja a babért learatni.”15
A miniszterelnökség átvételének a procedúrája és ebben az ural
kodó szerepe meghatározott volt.16 A pártvezéri funkciónál éppen an
nak nem formális volta miatt ez sokkal nehezebb volt, főleg akkor, ha
a párt, ha a kormánypárt még a korábbinál is több frakcióra bomlott
(nem okvetlenül formálisan, hanem a valóságban). A pártelnök, Pod
maniczky írja e korszakban a pártvezér Széllről: „Nem igen volt mi
niszterelnök, a ki a szabadelvű-párt klubéletében annyira érvényesült
volna, mint a mostani vezér, a ki a párt tagjaival a legközvetlenebb
érintkezést tartja fenn s a ki ezt oly művészettel teszi, hogy a pártnak
legkisebb és legigénytelenebb tagja sem érezhet mellőzést. Pedig sok
végezni valója van a miniszterelnöknek, mint pártvezérnek a szabadel
vű klubban: Raportot tart a félhivatalosokkal és a sajtó embereivel, in
formálja őket a nap eseményeivel kapcsolatban. Figyelmének ki kell
terjednie mindenre, dologi és személyi motívumokra egyaránt. Azután
jönnek a politikai tárgyalások a párt vezető embereivel, szóba kerül
nek a képviselők kerületeinek ügyei, a megyei dolgok. A kisvárosi ku
paktanácsoknak politikai fondorlataitól elkezdve, föl a pártközi helyzet
legfontosabb és legkényelmesebb kérdéseiig – minden iránt érdeklőd
nie kell a pártvezérnek s mindennel foglalkoznia kell.”17 Látható, hogy
a két politikus viszonya, legalább a nyilvánosság előtt, problémamentes
volt. A párton belüli táborok egymásnak feszülésének hiányát mutatja
az olyan apróság is, hogy amikor Erreth János volt pécsi képviselő 1901
szeptemberének elején, egy hónappal a választások előtt belépett a kor
mánypártba, ajánlói gr. Apponyi Albert és gr. Tisza István voltak.18
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A Széll-korszak kezdetén jelenik meg a bennfentes Mikszáth
Kálmán Széll Kálmán című, Egy kis locsogás alcímű tárcacikke. „Hogy
a többség, mikor a legóriásabb, leteszi a fegyvert a kisebbség
előtt. S hogy az ellenzék kegyetlen hadjáratban bombázza előbb
a hajlékot, amelybe aztán beköltözik lakni.
Mindez megtörtént. Széll formulájától, mint valami tündér
vessző suhintásától, falak omlottak, hidak támadtak, és a két tábor,
mely emberemlékezet óta harcokat vív egymással, most együtt szívja
a békepipát a Lloyd-termekben. Valóban, furcsa látvány. Ha az
előszoba fogasain nincsenek is egymás szomszédságában frígiai sap
kák és Gessler-kalapok,19 a tarkaság mégis szembeötlő. A Károlyi
Sándor gróf felöltője mellett van a György Endre hacukája,
s Blaskovics tisztelendő úr a Beksics szögén tartja fekete nemezkalap
ját. És benn? Óh, istenem, benn! Mosolygó arccal járnak föl s alá
a honatyák, öreg szabadelvűek és ifjú szabadelvűek, a disszidensek
(a hidászok),20 a harckeresők, a békekalapácsolók, az egyházpolitika
volt hívei és volt ellenségei. Horánszky fáradtan ereszkedik le az ala
csony pamlagra a Bánffy szobra alá, hogy majd pikétet játsszék ké
sőbb Münnich Auréllal. Apponyi végzetét viseli nemes megadással,
egy szó, egy mozdulat el nem árulja, hogy különbséget tesz a pártta
gok közt. Egy mamelukcsoportnál áll meg: »Hol vacsoráztok ma
este? Én is veletek megyek.« Hodossy Pulszky Ágosttal konferál. Ah,
milyen szépen vegyülnek! Bárányok és farkasok, egerek, macskák,
saskeselyűk és denevérek. Itt van mindenki. Az Andrássyak ismét
magyaráznak valamit. Csáky az ő nyugodt grand seigneur-i21 magatar
tásával mintegy cercle-t tart22 az elébe kerülő ösmerősök közt. Elő
jött gróf Szapáry Gyula is a homályból. Híres arról, hogy mint
a bumeráng, visszaesik oda, ahonnan elhajították. Együtt van a kom
pániával (még most legalább), és jó, amíg ő itt van, a titáni szónok is,
aki különben egyedül szokott járni fényben és ködben, mint az üstö
kös. Szelíden jön ki a kártyaszobákból az öreg Tisza s vált útközben
az új társakkal egy-két barátságos szót. Hejh, sok barátságtalant cse
réltek ki azelőtt! Gróf Tisza István átcsapott a simábbik zöld asztal
hoz, a csontgolyókat lökdösi dákójával egész este. Hock János nézi és
kritizálja. Gyönyörű pall-mall ez így együtt. De nehogy vésődhöz
nyúlj, Phydias,23 és kifaragd ezeket a nyájas arcokat, mert ezek csak
álarcok, Phydias, amelyek vagy lekopnak, vagy az első zajos estén
elvettetnek; az igazi arckifejezések belül vannak, és ki tudja, milyenek.
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A gyűlöletnek sárgasága és a féltékenység ónszíne, vagy a haragnak
pírja át nem üt a lárvákon, és minden nyugodt, csöndes, minden
magától értetődik, ami tegnap este még lehetetlen volt.
A nagy pigra massa, a régi párt meg se látszik. Hogy hol van?
A szép Clorisande-nak24 is csak egyetlen olyan inge volt, mely őt
láthatatlanná tette. Ki szabta e sok inget az öreg szabadelvűekre?
A régi kormányok, kik minden akciótól elszoktatták. Ellenben az újak
mozgékonyak, mint a halcsíkok, és dominálni látszanak esténkint
a nagyteremben, mintha százan és százan volnának. Persze ők sokat
adnak a külső megtévesztésre és magokkal hozták volt választóikat is,
szinte mindnyájukat, oligarchákat, latifundiumok urait, püspök ro
konokat, kik a Mária utcai jezsuita templomban imádkoznak, déle
lőtt s este itt vannak a szabadelvűség ütött-kopott kaszárnyájában.”25
Mikszáth nem hisz vagy nem akar hinni a látszatnak, s nem
sok jövőt jósol a létrejött „egybeolvadásnak”. Tudjuk, ő a régi gárda
embere, de talán nem csak ezért kritizálja a pártvezért, aki „szándé
kosan” hidegséget ömleszt maga és pártja közé.
A párt megváltozásáról írnak mások is. Ha akkor nem is, de ma
talán az egyik legismertebb „kritikus”, aki az új Szabadelvű Pártot és
annak vezérét nem túlzottan szereti, Ady Endre, nagyváradi újságíró.26
Nála jelentkezik mindkét kifogás az „új” Szabadelvű Párt el
len: az agrárizmus és a klerikalizmus behatolása a liberálisok közé.
Tulajdonképpen az Apponyi-csoportot tekintik sokan a párt felhígu
lása okozójának, annak ellenére, hogy a szimbólumként állandóan
emlegetett képviselők és kérdések nemcsak hozzájuk köthetők. Érde
kes módon a volt Nemzeti Párt nemzeti vonásait nem emlegetik Széll
és az 1899 utáni kormánypárt korabeli és későbbi kritikusai, egészen
az 1902 őszén beterjesztett véderőjavaslatig.
Maga Ady egyszerre országos és nagyváradi látószögű újság
író. A helyi problémákon keresztül közelíti meg az egész politikai
rendszer- s az általunk most nem tárgyalt mentalitásbeli problémá
kat.27 A helyi eseményeken keresztül jut el a pártvezér elutasításáig is.
A kormánypártiak korábbi magatartását is kritizálja az új vezér kap
csán: „Bódító akácillat májusi vegetáció nélkül, könnyű zivatarok,
Orbán-napi fagyok, lankasztó hőség néha-néha: ilyen a politika pün
kösdje. Van nyelv is, tüzes és tüzetlen, de a magyar politika mostani
pünkösdjében nem szállnak e nyelvek lelkes apostolok fejére. Nyalnak
inkább. Kézfejet és lábfejet. A legnagyobb esetben is csak peregnek,
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mint a szélmalom. A nagy nyelvelőnek nincsen szüksége apostolokra,
csak kézcsókoló szolgákra s szentelt olajjal kent nyelvekre…”28 – írja
a Nagyváradi Napló 1901. május 26-i vezércikkében. Tulajdonkép
pen a korábbi engedelmességet is megkérdőjelezve az adott cikkben
implicite utal a Bihar megyében elterjedt s eddig a Tiszákra hasz
nált Veled uram, veled jelszóra29. A nagy nyelvelőben – Széllben – itt
a puhaság látványát, a határozottság hiányát is kritizálja. Ugyanígy
több cikkben kifogásolja az egyre több helyen felbukkanó helyi Széll
Kálmán-pártokat, amelyeket elsősorban volt nemzeti pártiak alakí
tanak meg az úgynevezett ószabadelvűekkel szemben. A Széll ellen
irányuló támadások során Ady egyértelművé teszi (enyhe túlzással),
hogy Széll, akit egész múltja a liberalizmushoz köt, otthagyta azt,
s egy másik táborhoz csatlakozott. A saját gárda kialakításának kísér
letét elvtagadásnak fogja fel a költő-újságíró. „Hát szó sincs róla, nek
tek igazatok van. Széll Kálmán valóban nem liberális, hiszen a libera
lizmus lejárta magát. De ne ijedjetek meg, mert nem is ultramontán.
Nem akar ő klerikalizmust, csak magyar konzervativizmust. Ez pedig
szép és nem veszedelmes. […] Ám lehet, hogy nem jutott eszükbe
egyiküknek sem. Miért? Nincs nagy baj. Az egész ország sajtója az új
rendszer dicséretét zengi. Bizonyára boldog a magyar. Mi pedig csak
»engedetlenek« vagyunk, »rémeket látunk«, hiszen nincs itt semmi
változás. Ami van, az sem veszedelmes. Nem sötétség, nem konok
ság, nem ultramontánság, nem reakció. Ez kérem: egészséges magyar
konzervativizmus…”.30 Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a konzer
vativizmus kifejezés az adott korszakban nem volt pozitív, legfeljebb
értéksemleges. Éppen ez az a korszak, amikor lassan elfelejtődik ne
gatív tartalma, s az adott ideológia hívei vállalják ezt az elnevezést.31
Természetesen nem pusztán Ady az, aki a Széll-csendnek
nevezett korszak politikáját és névadóját kritizálja. Számtalan ki
fogást találunk az adott, inkább a párton belüli konzervatívokra
és volt nemzeti pártiakra támaszkodó miniszterelnökkel szemben
a Huszadik Században és a Budapesti Naplóban is. Történetírásunkban
tulajdonképpen az 1960-as évek elején fogalmazódott meg először
nagyon élesen a klerikális-konzervatív – vagy talán csak a klerikáliso
kat és konzervatívokat támogató – Széll Kálmán képe.32 Dolmányos
István kandidátusi disszertációja hasonló álláspontot képviselt, bár
nála Széll jellemzésénél erősebb a kényszer hangsúlyozása az elköte
lezettséggel szemben.33
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Ady Endre három hónappal az 1901-es választások előtt Kérelem Széll Kálmánhoz című cikkében azt jósolta, hogy a választásokon
a „négyszáz kerületben négyszázötven szabadelvű (így kell neveznünk
őket, hiába) jelölt föllép biztosan. Minimális számítást csinálunk
mindenben”.34 Láthatóan a választókerületek számát nem tudta
pontosan, hiszen ekkor már több mint húsz éve az országban 413
választókerület volt. A szabadelvű jelöltek számát azonban messze
alulbecsülte, nem 450, nem 500, hanem 518 kormánypárti képviselő
jelölt lépett fel ekkor. Még 1901-ben sem volt bonyolult a jelöltállítás.
„Az országgyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról”35 szóló,
1899. évi XV. törvénycikk a korábbi eggyel szemben 10 ajánlót várt
el minden választókerületben, vagyis azokban is, ahol csak pár szá
zan, és azokban is, ahol több ezren szavazhattak. Hetvennyolc olyan
kerület akadt az országban, ahol egynél több szabadelvű politikusra
lehetett szavazni. Többségükben, 74-ben kettőre, háromban három
ra, és akadt egy kerület, ahol négy kormánypárti jelölt kísérletezett
a képviselőházi szék megszerzésével.36 Hangsúlyozni kell, hogy 70
olyan több kormánypárti jelölttel rendelkező kerület volt, ahol nem
szerepelt ellenzéki jelölt.
A négy szabadelvű képviselőjelölttel rendelkező Óbecséről
a már említett választási röplapokból és plakátokból több is meg
maradt. A legkorábbi a végrehajtó bizottság 1901. szeptember
20-áról kelt levelére utalt, miközben Radovanovicsot tekintette
a hivatalos jelöltnek. A helyi párt a végrehajtó bizottságot
a Széll-féle Szabadelvű Párt végrehajtó bizottságának nevezte, ez
által is hangsúlyozva, hogy nem a régi kormánypártról van szó.
A röplap egyébként is Széllre utalt: a jog, törvény, igazság kifejezés is
szerepelt benne. A volt képviselő, Grünbaum Pál ügyvéd pártja is
kiadott egy felhívást, amelyben jelölőgyűlésre hívta a választókat.
Egy harmadik szabadelvű jelölt, Szücs János pártja is kiragasztott
egy nagy választói gyűlésre szóló felhívást „Lássuk, kit akar a nép
országgyűlési képviselőnek!” jelszóval. Nem a régi képviselő volt
a hivatalos jelölt, s pártja a Széllhez köthető csoporthoz húzódott.
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a multietnikus választókerü
letben az elkülönülés inkább ennek alapján történt meg.
Más választási hirdetésben is előkerült a Széll Kálmánra való
hivatkozás, ez annak hangsúlyozása, hogy itt egy új pártról van szó,
újfajta emberekkel. Itt többféle funkcióról lehet szó. Először is Széllt
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valamiféle karizmatikus vezérként kívánták beállítani a választók szá
mára, aki minden régit, minden rosszat meghalad. (Állítólag az ellen
zék a régi, avagy a Tiszához kötődő szabadelvűeket ószeresnek csúfol
ta.)37 Ugyanakkor a Széll Kálmánra való hivatkozás azt is jelezhette,
hogy a képviselőjelölt maga a kormánypárt azon csoportjához tarto
zik, amelyik megtagadja a tartalmi közösséget a régiekkel, ezen belül
is mindenekelőtt az agráriusokhoz kötődik. Általánosan elterjedt nézet
volt, mindenekelőtt a sajtóban, hogy az új miniszterelnök csak az And
rássy-csoport tagjaira és a volt nemzeti pártiakra támaszkodott.38
Szatmár megye Szamoskrassó választókerületében már az úgy
nevezett szervezkedő gyűlésre felszólító plakáton is Széll Kálmán
neve volt a meghatározó. „Az idő megváltozott. Széll Kálmán a jog,
törvény, igazság jelszavával lépett hazánk kormányára s az ország
gyűlés utolsó ülésszakában megmutatta és bebizonyította, hogy ezen
jelszavak nem üres frázisok, de olyan jelszavak, miket megvalósítani
akar és tud.” A helyi szinten is megjelenik az új támogatók gyűjtésé
nek vágya: „hívja a szabadelvűeket […], valamint azon ellenzéki pol
gártársainkat, kik elveik fenntartása mellett szabadelvű zászló alatt
velünk együtt küzdeni kívánnak…”.39
A főváros első kerületében, Budán zajlott le az eltérő kormány
pártiaknak a közvélemény számára is leginkább látható összecsapá
sa. Itt Falk Miksa újságíró, a Pester Lloyd szerkesztője volt a képviselő
1892 márciusa óta, amikor is Fejérváry Géza lemondása után pót
választáson került be az akkor még Sándor utcai képviselőházba.40
Falk ellenjelöltje Bernáth István volt, az új típusú konzervatív, ag
rárius mozgalom egyik nem arisztokrata ideológusa és szervezője.
Az agrárius mozgalom hosszú ideig nem gondolkodott pártpolitikai
szerveződésben. 1901-ben azonban felmerült a képviselőházba való
bevonulás gondolata, s nem pusztán Károlyi Sándornak a híres gön
ci levelében, ahol arra szólította fel a választókat, hogy szavazatai
kat csak olyanokra adják, akik elfogadják a Magyar Gazdaszövetség
programját.41 A Gazdaszövetség meghatározó vezetői OMGE-veze
tőkkel közösen 1901-ben több értekezletet tartottak, és választási iro
da felállítását határozták el, hogy azon keresztül támogassák a prog
ramjukat elfogadó képviselőjelölteket, bármely párthoz tartozzanak
is. Több programot fogalmaztak meg. Az egyik elkészítésében Des
sewffy Aurélon, Pallavicini Edén és Károlyi Mihályon kívül Bernáth
István is részt vett.42
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Az I. kerületi Bernáth-párt a plakátjai alapján mindenekelőtt
az itt lakó tisztviselőkre számított. Egyikben így fogalmaznak nyug
tatgatva ezt a réteget: „most pressio nincsen! Történtek ugyan erre
nézve kísérletek, de ezek nem befolyásolhatják a választás eredmé
nyét, mert e választás szabadságára, tisztaságára pártunk orszá
gos vezére Széll Kálmán miniszterelnök úr vigyáz mindenek fe
lett álló tekintélyével”; „az ellenpárt legfőbb erejében megbénítva
elcsüggedten viszi a biztos bukás elé tiszteletreméltó jelöltjét, a ki
országos jelessége mellett tíz éven át sem tudta ennek a kerületnek
osztatlan bizalmát kiérdemelni!” Másik röplapjukban a helyi párt
elnökség beszámolt arról, hogy milyen feljelentéseket tettek Széll
Kálmánnak a tisztviselők Falk melletti presszionáló tevékenységé
ről. „Legyen jog, törvény és igazság! Éljen Széll Kálmán miniszter
elnök! Éljen a szabadelvű párt! Éljen Bernát István, az I. kerületi
Szabadelvűpárt szeretett képviselő jelöltje.” 1901 még a hosszú ti
zenkilencedik századnak a része, s nem a rövid huszadiké. Ekkor
még nem vált általánossá a miniszter-pártelnök (és főtitkár) éltetése
a politikai propagandában. A harmadik röplap alapvető monda
nivalója sok irányzat sok szövegében előfordul: „Mi feltétlen hívei
vagyunk az új kormányzati iránynak. A Széll Kálmán kormány
elnök által felállított programmot minden mellékgondolat nélkül
elfogadjuk. Az igazi nemesebb értelemben vett szabadelvűséget, az
önzéstelen hazafiságot és a minden téren érvényesítendő tisztessé
get írjuk zászlónkra. A kormányelnök ismételten proclamálta a vá
lasztások szabadságát és tisztaságát, ennek biztosítékait törvénybe
is iktatta és ez a legutóbbi trónbeszédben a legmagasabb helyről is
hangoztattatott. Használjuk fel tehát a jelen kínálkozó alkalommal
törvényes jogainkat; érvényesítsük hamisítatlan politikai meggyő
ződésünket, amely már 25 év óta úgy sem állott módunkban.”43
Kétségtelen tény, hogy Széll neve nemcsak két kormánypár
ti jelölt összecsapásánál került fel a plakátra. Rozsnyón Andrássy
Géza Hodinka Tivadar Kossuth-pártival csapott össze. Pártjának
plakátján a következő szöveg szerepelt róla: „azon országos nagy
pártnak elveit követi, mely párt harmadfél évvel ezelőtt a régi sza
badelvű és nemzeti pártnak egyesülése által újjáalakult s a mely
párt a kitűnő államférfi: Széll Kálmán miniszterelnökünk bölcs
vezetése alatt működő kormánynak helyes, czélszerű és hazafias
politikáját támogatja”. Ő egyszerre az Andrássy-csoport és az
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Apponyi-csoport44 támogatója volt, egyik élharcosa az összeférhe
tetlenségi ügyek felvetésének a 19. század utolsó éveiben, amely
nem elsősorban a ténylegesen elő-előforduló korrupciós ügyek
megakadályozását, hanem az ún. merkantil politikusoknak, akik
közül sokan tényleges (nem agrár) gazdasági tevékenységben is
részt vettek, a politikából való kiszorítását célozta.45
Érdekes módon használták a miniszterelnök nevét Pancsován,
ahol a két szabadelvű jelölt mellett egy nemzetiségi is indult. Itt
létrehoztak egy „Pancsovai Független Polgárok Szabadelvű Párt
ja” nevű szervezetet. Ez plakátját így indította: „A kormány feje,
SZÉLL KÁLMÁN az országgyűlésen ünnepélyesen kijelen
tette, hogy azt kell megválasztani, a kinek a kerületben a legerőseb gyökere van. Annyi bizonyos, hogy az eddigi képviselőnek nincs! […]
És ez indít minket, a pancsovai városi független polgárok szabadel
vű pártját, akik ezt az elnevezést csak a városi ügyeinkre vonatko
zólag használjuk, de akik mindnyájan az országos szabadelvű párt
tagjai és SZÉLL KÁLMÁN ismert programjának rendületlen hívei
vagyunk [… önálló jelölt állítására].” Ugyanakkor Podmaniczky
és Széll üdvözölte a volt képviselőt újonnani jelölése alkalmából,
amit szintén kiplakatíroztak. Nyilvánvaló, hogy ilyen állásfoglalás
ra szükség volt két kormánypárti jelölt indulása alkalmával. A vá
rosi szabadelvűeket egy újabb röplap nevezte hamisaknak. Vagyis
egyértelmű, hogy maga a miniszterelnök-pártelnök nyilvánosan
csak akkor foglalt állást a jelöltek között, ha az nem az országos
párton belüli frakciók közötti konfliktust tükrözte.46
Széll nevét, főleg helyi pártok, többször használták minden
nagypolitikai konfliktus nélkül is, feltételezve, hogy a nagy név felé
jük fordítja a választók „hajlandóságát”. Ez általában nem működött.
Sokszor nagypolitikai ellenétek miatti szembenállás esetén sem ké
szült – vagy nem jutott el közgyűjteménybe – a miniszterelnök nevét
hangoztató propagandairat.
Ugyanúgy, ahogy a Széll Kálmán miniszterelnök-pártvezér
re való hivatkozás nem okvetlenül jelenti sem azt, hogy az adott
választókerületben a kormánypárt különböző frakcióihoz tartozó
jelöltek lépnek fel, sőt néha azt sem, hogy több kormánypárti kép
viselőjelölt akad az adott választókerületben, ugyanúgy az, hogy
nincs hivatkozás Széllre, nem jelenti azt, hogy itt nem a kormány
párti frakciók összecsapásáról van szó. Az adott pillanatban senki
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nek sem volt érdeke a Szabadelvű Párton belül a belső ellentétek
túlzott nyilvánosságra kerülése, mert ez az ellenzéki pártok számá
ra adta meg a választókerületekben a győzelem lehetőségének hitét.
Ez akkor is lehetséges volt, ha mindenki tudta, mint ahogy min
denki tudta, hogy az adott pillanatban egyedül a Szabadelvű Párt
kormányképes – és nem csak méretei miatt. Maguk az ellenzéki
pártok is tisztában voltak ezzel. Ugyanúgy, mint a korszak legtöbb
választásán, most sem volt például függetlenségi jelölt a választóke
rületek 56%-ában, 231 kerületben. Ha az összes többi kerületben
ők győztek volna, akkor sem lett volna meg a kormányalakításhoz
szükséges mandátumszámuk, nem beszélve arról, hogy program
juk sem tette őket kormányképessé.47
A kormánypárton belüli csoportok „széltelen” összecsapásá
ra jellemző Apponyi Albert és Almássy Géza csatája a jászberényi
választókerületben. A városi szabadelvű politikai elitet hibáztatta
maga Apponyi48 és tábora, valamint a korszak igazságszolgáltatása
is azért, hogy a gróf választóinak egy részét nem engedték szavazni,
s a többieknek is nehézzé tették a szavazóhelyiséghez való eljutást.
Nemcsak a fővárosi, de a vidéki lapok is tele voltak az összecsapás
ról szóló beszámolókkal. A Békésmegyei Közlöny ilyen beszámolót
közölt: „Jászberény: óriási izgalomban folyik a választás. A katona
ság és csendőrség ellepi a választási teret. A városháza főkapuján
át Almássy Géza, a mellék-kapun gróf Apponyi Albert választói
járnak szavazni. Török főkapitány, a választási elnök, tíz órakor
minden ok nélkül fölfüggesztette a választást, lement az utcára és
a katonasággal hátrább szoríttatta Apponyi választóit, a kik elein
te káromkodtak, de utóbb »Éljen Apponyi« kiáltással hátráltak.
A választási elnök és cinkostársai minden furfanggal és erőszakkal
terrorizálják Apponyi híveit. A II. kerületből, hol Apponyinak 400
szavazata van, csak 191 szavazhatott le; 49 választó előtt becsapták
a kaput. Ezek a zárórára maradnak. A katonatisztek fel vannak
háborodva és dühösek az elnökre, mert mesterségesen zavargást
csinál.”49 Az említett 1899-es törvény alapján megindult a vizsgá
lat Török Aladár választási elnök ellen. A szolnoki bíróság 1000
korona pénzbüntetésre ítélte, s politikai jogait három évre felfüg
gesztette. Fellebbezés után a királyi tábla 600 koronára szállította
le a büntetést, amit azután 1906. november 21-én a Kúria a vád
javaslatára megerősített.50
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49. kép
Wenckheim Béla báró volt miniszterelnök szobrának leleplezése Kisbéren, 1901. szeptember 30-án

Az 1901-es választás időszaka egyáltalán nem volt csendes. Több
mint ötven kerületi eredményt peticionálnak meg, de az egész nem
hasonlítható össze az 1896-os, közismerten erőszakos választás
sal. Éppen a millenniumi év „csúnya” befejezése miatt nagyobbak
voltak az elvárások 1901-ben. A csalás és erőszak minden formáját
kizárta Széll Kálmán, s ellenfelei ezt számon is kérték rajta. Az ellen
zék a választás évében már korábban is megmutatta oroszlánkörmeit.
Február első napjaiban ugyanis időközi választást kellett tartani
Marosvásárhely mindkét választókerületében. A választás folyamán
a szavazás békés lefolytatásának biztosítására kihívott karhatalom
egy része, egy csendőrosztag, összeütközésbe kerül a választásra ké
szülőkkel vagy az érdeklődőkkel, s eldördül néhány lövés. Négyen
meghaltak. Az ellenzék tombolt, s természetesen az ekkor a belügy
miniszteri posztot is betöltő Széll Kálmánt hibáztatta, ha nem is az
eseményekért, de azért, hogy a vizsgálat nem indult meg még aznap.
A kormánypárt szidalmazása előre vetítette a szokott, választás alatti
hangulatot. A képviselőház meghatározó témája február hetediké
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től legalább március 16-ig a csendőrség vérengzése volt, s az ellen
zék azt hangsúlyozta, hogy Szélltől sem nagyon lehet jobbat várni,
mint elődjeitől. A nagy Szabadelvű Párt tagjai nem szóltak hozzá,
maximum egy-egy közbekiáltást engedtek meg maguknak, elvég
re a lövéseket nem lehet valójában megvédeni, még akkor sem, ha
a csendőrségi szolgálati szabályzat szerint esetleg nem lehetett mást
csinálni. A miniszterelnöknek természetesen semmi köze nem volt
a dologhoz: elrendelte a vizsgálatot, a vizsgálóbizottságban ellenzé
kiek is részt vettek, s tulajdonképpen szomorú balesetnek nyilvání
tották az eseményt.51 Az ellenzék kifogásolta, hogy a kormánypárt
részéről hivatalos jelöltek voltak a marosvásárhelyi választásoknál.
Ilyenek a dolgok természetéből következően az általános választások
alatt is voltak, mint minden alkalommal. A miniszterelnök és a kor
mánypárti vezér azonossága a pártjelölteket is állami jelöltekké tette.
Azt, hogy az ilyen összefonódás mindig megvolt, az az 1872-es kéz
iratos kötet mutatja, amely az ország választókerületeit, a Deák-párt
jelöltjeit s a párt megyei (választókerületi) rezidenseinek, a főispánok
nak a nevét tartalmazza. A kötetben egy sor kerületnél megtalálható
Deák Ferenc saját kezű feljegyzése is.52 Visszatérve 1901-re, a válasz
tások központi irányítását mutatja Lukács Györgynek, a darabont
kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének visszaemlékezése.
Eszerint ő Bartha Miklóssal, a függetlenségi Ugron-párt ismert an
tiszemita politikusával szemben Gyulán szabadelvű jelöltet szeretett
volna állíttatni. Elment Széll Kálmánhoz ezt egyeztetni, avagy en
gedélyeztetni. A miniszterelnök a tervet nem hagyta jóvá, mert már
megegyezett Kossuth Ferenccel, hogy a szabadelvűek a Barthával
szemben induló Hentaller Lajost támogatják. Lukács kifejtette, hogy
hármas jelölés esetén nagyobb esélye lenne a kormánypártinak, mi
vel Hentaller a legesélytelenebb jelölt, de így is elvisz valamennyi
függetlenségi voksot Bartha elől. Széll elküldte Lukácsot Kossuthoz,
hogy vele egyezzen meg. Emlékei szerint ez nem sikerült.53
Mi történhetett tehát a Szabadelvű Párttal Széll Kálmán mi
niszterelnöksége és különösen a választás alatt?
Berzeviczy szerint a választással Széll némileg maga képére for
málta át a pártot54 – ez az egyik vélemény –, a párttagok, képviselők
„lecserélése” mind-mind kapcsolódnak az 1901-es választáshoz. A má
sik vélemény sokkal elterjedtebb: „Közjogi kérdések szétválasztották
az amúgy is kellően el nem vegyült elemet.”55 A két álláspont vala
294

50. kép
A Sándor utcai képviselőház ülésterme 1901-ben, már a választások után

mennyire összeegyeztethető, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az
utóbbit azok vallják, akik később fogalmazták meg a véleményüket.
Úgy tűnik, a véderőjavaslat beterjesztéséig, azaz 1902 végéig nem
a közjogi, hanem a társadalompolitikai kérdés állt előtérben, s ez utób
binál Széll már nem a párton belüli súlyának növelését, hanem a Mo
narchián belüli egység fenntartását tartotta meghatározónak.
Mikszáth a két álláspont összekapcsolásával kísérletezett A klub
alkonya című, 1905-ös cikkében. „Apponyiék bejövetelével megkez
dődött a züllési processzus. A apponyizmus lassú méreg – de biztos.
És szinte kellemes. Szaporodás által elő idézett fogyasztás. Az iste
nek igazán ravaszak.” „Életképes-e még a klub? Oh, hogyne, hiszen
a szögletdíványokon még nevetgélnek a képviselők, s aki nevet, az
még élni akar. De vajon liberális-e még a klub? Oh hogyne, hiszen
még itt van Zselénski Róbert gróf !”56 A nem liberális elemek been
gedése a pártba még lehetett Széll műve,57 a politikai társadalom
közjogi érzésének erősödése már biztos nem. A hadsereg kérdésének
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újból és újból való felmerülése szintén nem köthető a miniszterel
nökhöz. Az 1910-es kísérlet („nem történt semmi, folytatjuk ott, ahol
1905-ben abbahagytuk”) szintén független tőle. Az egész politikai
rendszert és részben az országot szétverő világháborút Széll még
megélte, a szétverést már nem.
A dualizmus kori politika intézményes szereplői közül a pár
tok voltak talán a legtalányosabbak. Az ortodox liberális felfogás
nak megfelelően elvileg nem létezhettek, elvégre az individuális
képviselők pillanatnyi döntései hozták meg a határozatokat. Deák
Ferenc 1868. december 7-én jelentette ki: „Én közjogilag e házban
sem pártot, sem pártvezért nem ismerek. Egyenjogú, egyenállású
képviselők vannak itt, és azok meggyőződésük szerint szavaznak, és
majd így, majd amúgy alakul a többség; ennélfogva van itt e ház
ban többség és kisebbség; de – a mint mondám – közjogilag sem
párt, sem pártvezér nincs.”58 Széll Kálmán harminchárom évvel
később már kissé gúnyosan fogalmazta meg ugyanazt az elméletet:
„A házban hivatalosan [kiemelés: Sz. D.] nem ismerünk ellenzéket,
csak egy képviselőházat ismerünk, a mely minden kérdésben állást
foglal pro vagy kontra; többség van erre, többség van másra.”59
Ugyanakkor pártok működtek a házban, alapszabályaik voltak,
döntéseiket megbeszélték, attól függetlenül, hogy mikor és milyen
keményen tartatták be „tagjaikkal” a pártfegyelmet. A kormány fele
lős volt a Háznak, s a kormány hivatalosan kinevezett miniszterekkel
rendelkezett, azaz maga a kormány és annak az egész parlament
hez való kapcsolata formalizált (jogszabályok által szabályozott) volt.
Mi kötötte össze a kormány vezetését és a ténylegesen létező kor
mánypárt vezetését? A miniszterelnöki tisztséget is betöltő pártvezér
posztja az ügyeket intéző pártelnökével ellentétben nem formalizált,
hanem tényleges hatalmi pozíció. A választások után az uralkodó
trónbeszéddel fordult a házhoz, amely erre válaszfelirattal reagált.
A trónbeszéd egy alkotmányos monarchiában – s az Osztrák–Ma
gyar Monarchia ilyen volt – nem lehetett pusztán az uralkodó „szö
vege”, kormányával is egyeztetnie kellett: sokszor a miniszterelnök
vagy a kormánypárt tekintélyesebb tagjaiból összeálló politikusgár
da fogalmazta meg az alapszöveget – tehát, itt a miniszterelnök eb
ben a funkciójában és valamiféleképpen pártvezéri funkciójában is
(ha nem egyszerűen egy tekintélyes kormánypártinak tekintjük) sze
repelt. Az évenkénti költségvetési vitánál is fontosabb úgynevezett
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válaszfelirati vita – azaz annak eldöntése, hogy mit válaszoljanak az
uralkodónak – talán a legfontosabb politikai vitája volt a korszak
nak. A miniszterelnökhöz kötődő kormányprogram-vita alapvetően
kevésbé volt fontos, hiszen erről a Háznak nem kellett döntenie,
s igen sokszor a miniszterelnök nem is egyeztette azt a kormányá
val.60 A kormány irányításához nem kellett a „pártvezéri” funkció,
a kormánypárt irányításához azonban kellett. Ha a miniszterelnök
nem tudta uralni a pártot, mint ahogy említettem, ez megtörtént
Deák esetében, politikai válság vagy válságközeli helyzet állt elő.61
Széll kormányra kerülésekor elődje, Bánffy elvesztette a politikai
elit támogatását, s már neki is problémája volt a pártvezérséggel:
gondoljunk csak a gazdasági összeférhetetlenség ügyét újra és újra
felvető kormánypártiakra, s a lex Tisza elleni tiltakozásul a párt
ból Andrássy Gyula vezetése alatt kilépő, ún. disszidens csoportra.
Bánffy mint volt miniszterelnök nem vonhatta kétségbe Széll párt
vezérségét, már csak azért sem, mert a politikától visszavonulva
a főudvarmesteri funkciót nyerte el. Tisza Kálmán, a tíz éve nem
miniszterelnök „generális” – bár mint az obstrukció idején való sze
repléséből kiderült, még aktívan politizált – nem vált backbencherré,62 de nem igazán állt mögötte a párt egésze, még akkor se, ha fia,
Tisza István, a feltörekvő vezér messzemenőkig támogatta, ahogy
persze az ifjabb Tiszát is apja. Egyértelmű volt, hogy a Tisza-blok
kal szemben nem támogatja elég ember Széllt még olyan válságos
helyzetben sem, mint amilyenben a magyar politika a század utol
só éveiben volt. Ezért kellett Andrássy híveire vagy csoportjára tá
maszkodnia, és a volt Nemzeti Pártra, mert ők egyértelműen szem
benálltak belső ellenzékével. Meggyőződésem, hogy az alapvetően
gazdasági jellegű összeférhetetlenségi törvényt nem azért támogatta
Széll, mert a meglévő és esetlegesen meglévő visszaéléseket akarta
megakadályozni, hanem mert szövetségesei is ezt akarták, s konku
rensei ellene voltak – részben mint érintettek. A választások során
is a saját párton belüli táborát akarta erősíteni, s ha azt nem is, de
a Tisza-csoport növekedésének megakadályozását sikerült elérnie.
A liberalizmus különböző – kormánypárti – megújulási formáit to
vábbra is keresték a korban, ahogy egy Wekerle és Bánffy nevét felvető
1903-as röpirat, valamint a két, ekkor éppen nem politizáló államférfi
ajánlhatóságát elutasító ellenröpirat is mutatja.63 Jellemző, hogy Széll
nem szerepelt a liberalizmust esetlegesen megújítók listáján.
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ANKA LÁSZLÓ
SZÉLL ÉS AZ ELLENZÉK

Volt-e olyan miniszterelnök a magyar parlamentarizmus történeté
ben, akiknek kormányfői kinevezését az ellenzéki pártok örömmel
fogadták volna, távozását pedig „sajnálattal”? Széll Kálmán négy
esztendeig tartó miniszterelnöki tevékenysége a századforduló Ma
gyarországán ilyen ritka eseménynek tekinthető.
„A király bölcsessége ezuttal is megtalálta a helyes utat, s a helyzet
ből azt a konzekvencziát vonta le, a melyet a logika diktált. Mikor szin
te egy lehetetlen állapotba jutottunk, egyedül a Széll Kálmán intakt
s intellektuálisan is fölényes egyénisége volt képes arra, hogy a helyzet
összegubanczolódott bogait kicsomózni kezdje. Ennek a munkának
a folytatása helyesen csakis ő reá volt bizható. […] Az ellenzék egy Széll
Kálmán kormányának hajlandó előlegezni, mindazt, a mire a hely
zet pillanatnyi szanálása kedvéért szükség van.”1 Ezekkel a barátságos
szavakkal üdvözölte 1899 februárjában az ellenzéki Függetlenségi és
48-as Párt napilapja az új kormányfőt, Széll Kálmánt.
„Széll mindent megadott az ellenzéknek, a mit csak az ellenzék
szeme-szája kívánt. Tálczán vitte neki a gyűlölt Bánffy levágott fe
jét, Apponyit és társait bevitte a kormánypártba, soraikból államtit
kárt, minisztert nevezett ki, – tiszta választást csinált, ami annyit tesz,
hogy mandátumokat ajándékozott el, minden törvényjavaslat be
nyujtása előtt nem csupán a Korona beleegyezését kérte ki, hanem
Ő Felsége leghűségesebb ellenzékének szankczióját is megszerezte.”2
A dualizmus korának politikai kultúrájában megszokottnak tekinthe
tő módon egy anonimitásba burkolódzó pamfletíró vetette papírra
az igencsak elítélő, negatív véleményt tartalmazó sorokat Széll mi
niszterelnök 1903-as lemondásának napjaiban.
A fenti két idézetből egyértelműen kitűnik, a publicisták fontos
nak tartották felhívni rá a figyelmet, milyen is volt a hatalomra ke
rülő, majd lemondásra kényszerült kormányfő és az ellenzék között
kialakult kapcsolat.
A 67-es – 48-as szembenállás, a közjogi kérdés volt a magyar
politikai eliten belül a legfontosabb törésvonal a dualizmus korában.
Mivel Ferenc József a kiegyezés feltételeiből nem engedett, csak azok
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a politikai szereplők voltak kormányképesek, akik a kiegyezést nem
kérdőjelezték meg. A 48-as pártok kormányképtelennek minősültek
a király szemében, a 67-es ellenzékieknek (Apponyi Albert Nemzeti
Pártjának) csak a kiegyezés továbbfejlesztéséről szóló elképzeléseiket
kellett feladniuk a kormányképesség érdekében.3
Amikor 1898–1899 fordulóján nyilvánvalóvá vált, hogy Bánffy
Dezső miniszterelnök nem tud megoldást találni a kialakult válság
megoldására, Bécsben megkezdődtek az utódkeresési audienciák.
Ferenc József választása Széll Kálmánra esett, aki meg tudta győz
ni az uralkodót arról, hogy az ő személye és elképzelése a garancia
a normális parlamenti működéshez való visszatéréshez és a létfon
tosságú törvények keresztülviteléhez.
Az új kormányelnök 1899. február 22-én meg is egyezett az or
szággyűlési ellenzékkel egy pártközi konferencián, amelyen a Nem
zeti Párt részéről Apponyi Albert gróf, Horánszky Nándor és Szent
iványi Árpád, a függetlenségiek nevében Bartha Miklós, Győry Elek,
Hentaller Lajos, Kossuth Ferenc, Polónyi Géza, Thaly Kálmán és
Tóth János, a Katolikus Néppárt vezetői közül pedig Molnár János
és Rakovszky István vettek részt.4 A nyilvánosság elé tárt megálla
podás – amelynek egy eredeti példányát Széll, a másikat Kossuth
Ferenc vette magához – öt pontban foglalta össze a politikusok vál
lalásait: (1) A képviselőházban elnököt és alelnököket választanak.
(2) Az ellenzék nem gördít akadályokat a négy hónapos indemni
tásról szóló törvény elfogadása elé. Ugyanígy nem gátolják meg (3) a véd
erő 1899-es létszámáról és (4) az újoncmegajánlásról, valamint
(5) az Ausztriával megkötendő egyesztendős gazdasági megegyezés
ről szóló törvényjavaslatok elfogadását.5
A pártközi konferencián a tárgyalófelek a megállapodáshoz
csatoltak három mellékletet is, amelyekben kötelezték magukat arra,
hogy három témában jogszabályokat fognak alkotni. (1) Elfogadják
a „Széll-formulát”, miszerint Magyarország az „önálló vámterület jog
állapotába” kerülve ideiglenes szerződést köt Ausztriával a vám- és
kereskedelmi szövetségről. (2) Megváltoztatják a házszabályokat, hogy
elősegítsék a parlament működését. (3) Törvényt fognak alkotni az or
szággyűlési képviselők választásával kapcsolatos kúriai bíráskodásról.6
A paktum nem jelentette azt, hogy a pártok között minden nézetelté
rés megoldódott volna, csak a képviselőház normális működését állí
tották vissza, és ennek érdekében fogadtak el különböző vállalásokat.
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Amikor a frissen kinevezett miniszterelnök megtartotta kor
mányfői programbeszédét az országgyűlés alsóházának plénuma
előtt, rögtön egy szóbeli udvariassági gesztust gyakorolt az ellenzéki
képviselőcsoportok irányában. „Én becsesnek, részemre örvende
tesnek és értékesnek tartom, ha támogatását megnyerem azoknak is,
a kik az én alapomon állva és programmomat elfogadva, engem a
ház más oldaláról is támogatni készek […]. közállapotaink fejlesz
tésének és feladataink megoldásánál ez csak nagyon becses lehet” –
nyilatkozta, mire a jegyzőkönyvben az egyetértő morajlás jellemző
jeként a szokásos zárójeles „(Helyeslés)”-t tüntették fel a parlamenti
gyorsírók.7 A parlamenti béke helyreállításának napjaiban nem is
történhetett volna másképpen.

SZÉLL-CSENDÉLET: A HATVANHETES ELLENZÉK

A bankármúltja és -stílusa miatt „Magyarország vezérigazgatójá
nak”,8 de „Zephyr”-nek9 is nevezett új kormányelnök igen taktiku
san látott munkához, hogy a képviselőházban minél nagyobb több
séget biztosítson kabinetje számára, illetve hogy az ellenzéki kritikus
hangokat csökkentse. Kikapcsolta a hatvanhetes ellenzék egy részét,
amikor a kormányzó Szabadelvű Párt és az Apponyi Albert vezette
Nemzeti Párt egyesülését nyélbe ütötte. Ezáltal a kormánypárt lét
száma belső törésvonalainak számával együtt megnövekedett, de ez
a jó taktikai érzékkel rendelkező Széll számára könnyebben kezelhe
tőnek tűnt, mint a rendszerkritikus és obstrukcióra hajlamos függet
lenségi pártformációk leszerelése.
Annál kevésbé zavarta Széllt az amúgy is heterogén összetételű
kormánypárt megnövekedése és színesebbé válása, mert ő nem volt
a Tisza Kálmán-féle politikai hagyományok folytatójaként a Sza
badelvű Pártnak klasszikus értelemben vett vezére, hanem a helyzet
kínálta lehetőséggel élve foglalhatta el a miniszterelnöki bársonyszé
ket. Ráadásul ezt egy olyan párt élén tette, amelynek az 1896-os
választásokon kialakult összetétele adott volt, nem ő maga formálta
meg a saját elképzelése szerint. A párt képviselőcsoportjának ka
rakterét a nagy befolyással rendelkező Tisza-gárda és a millennium
évében tartott választások eredményeképpen Bánffy Dezső embe
rei határozták meg. Már csak ezek meggyengítésére is érdemes volt
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a Nemzeti Párttal egyesülni, ami elé ezúttal a Tiszák sem tudtak aka
dályt gördíteni, mint az 1890-es évtized első felében, gróf Szapáry
Gyula vagy Wekerle Sándor kormánya idejében.
Az országgyűlésbe az erdélyi szász választókerületekből beke
rülő nemzetiségi képviselők, akik Bánffy miniszterelnöksége idején
távoztak a Szabadelvű Pártból, a „dobokai basa” bukása után rögtön
visszatértek a kormánypárt szárnyai alá.10 Hasonló módon cseleked
tek a disszidensek is, akik ifj. Andrássy Gyulával az élen léptek be
újra a pártba. Így 1899 tavaszától már egy több mint háromszáz
húsz főt magába foglaló „frakció” állt a kabinet háta mögött.11
Az antik rómaiak által hirdetett „oszd meg és uralkodj” taktikai
elképzelés mellett természetesen ott volt még a szabadelvűek egyben
tartására eszközként Széll egyéni stílusa, alkudozási hajlama is. Bár
az egykori szemtanúk az utólag írt memoárjaikban úgy emlékeznek
vissza, hogy a kormányfő csak az ellenzék tagjaival „komázott”,12
nem lehet komolyan venni azt, hogy saját anyapártját ennyire sem
mibe vette volna, hiszen nagy politikai rutinra tett szert a Lloyd
Klub helyiségeiben eltöltött hosszú esztendők során. Tapasztalatból
tudta, hogy a mamelukok nem mindig viselkednek olyan mameluk
módjára, mint ahogy Mikszáth Kálmán a karcolataiban lefestette
őket. De azt is tudta, hogy meddig lehet feszíteni a húrt a párton
belül, amire jó példa az 1901-es választásokon tanúsított magatar
tása, mikor több kerületben saját szabadelvű jelöltet is támogatott
a párt korábbi jelöltjeivel szemben, vagyis szabadelvűeknek sza
badelvűekkel is meg kellett küzdeni a mandátumokért.13
Az ellenzékiből kormánypártivá váló korábbi nemzeti párti kép
viselők idővel igen jelentős pozíciókat kaptak a kabinetben és a par
lamentben. Az 1901-es képviselőházi választások utáni hónapokban
Horánszky Nándor megkapta a kereskedelemügyi miniszteri tárca
vezetését, a korábbi pártvezér, gróf Apponyi Albert elfoglalhatta
a képviselőház elnöki székét, Gulner Gyula pedig belügyminisztériu
mi államtitkár lett.14 Apponyi titokban már korábban is ambicionál
ta ezt a magas közjogi tisztséget, aminthogy eljárt Horánszky minisz
tersége érdekében is, de csak a választás utáni kormányátalakítások
tették számára lehetővé ezeket a változásokat.15
Az alsóházi elnökségnek Széllre nézve volt egy fontos előnye is.
Apponyit kiváló szónokként tartották számon. Ennek köszönhetően
a magyar parlament egyik leghíresebb és legnépszerűbb alakjának
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számított országszerte. Rétori tudása azonban nem csak az erőssége,
hanem a gyengéje is volt, amellyel az 1890-es évek elején-közepén
zajló egyházpolitikai vitákban zavarba hozta önmagát. Széll el akar
ta kerülni, hogy új szövetségese őt is kellemetlen helyzetbe keverje
szónoklataival, ezért kínálta meg a képviselőház elnökségével. Az
elnöknek ugyanis a képviselőházban folyó viták koordinálása volt
a feladata, amely megkívánta azt, hogy a házelnök ne nyilvánítson
a diskurzusokban véleményt. Gyakorlatilag hallgatásra ítélték, vagy
amint a szabadelvű Berzeviczy Albert megfogalmazta: „Apponyit
pedig maga Széll állította az elnöki szék hűvös magaslatára.”16
A hosszú ellenzéki pályafutás után kabinettaggá előlépő Ho
ránszky Nándor nem sokáig láthatta el a kereskedelemügyi minisz
térium irányítását, mert rövid idővel a kinevezése után váratlanul
elhunyt. Az egykori nemzeti párti képviselő elhalálozása komoly
veszteség volt a miniszterelnök és a kormányzópárt számára, mivel
Horánszky jelentős kapcsolatokat ápolt más ellenzéki csoportok ve
zető tagjaival. Elvesztése a Szabadelvű Párt és az ellenzék közötti
informális kommunikációs csatornák és a színfalak mögötti egyezke
dési potenciál – amely köztudottan nagyon fontos politikai tényező –
meggyengüléséhez vezetett.17
Az 1896-os választások eredményképpen bejutott az ország
gyűlés alsóházába egy új politikai alakulat, az egyházpolitikai harcok
következtében szerveződött Katolikus Néppárt 18 képviselője,18 akik
azonban annak ellenére nem jelentettek a hatalomra került Széllnek
komoly kihívást, hogy a néppárti mandátumok száma az 1901-es
választások alkalmával héttel megnőtt, minden bizonnyal a korábbi
nemzeti párti szavazók egy részének támogatásával.19 A kortársak
nem becsülték túl a katolikus erők választási eredményeit. „A néppárt
néhány mandátumot nyert, de korántsem annyit, mint a mennyit re
mélt. Egyfelől a nagy kormánypárttal, másfelől a függetlenségi párt
tal kellett mérkőznie s ehhez nem volt elegendő ereje. Annál kevésbé,
mert a püspökök általában a kormánypárttal tartottak és a katolikus
arisztokrácia nagyrésze szintén a Széll-kormányhoz szegődött.”20
A párt eszméi igen távol álltak a Szabadelvű Párt világnézeté
től.21 A liberalizmussal szembeni pozíciója, az egyház- és szociálpoli
tikáról, az állam szerepének felfogásáról kialakított elképzelései eleve
meghatározták, hogy közöttük nem képzelhető el olyan fúzió, mint
amilyen a szabadelvűek és a nemzeti pártiak között létesült. Zichy
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Nándor gróf, a néppártiak vezére a Széll-kabinetben is a liberális
ideológia uralmának folytatását látta. A miniszterelnök és a katolikus
erők viszonyának nem tett jót, hogy a kormány a katolikus autonó
mia megvalósítását igyekezett hátráltatni. Zichy Nándor népgyűlé
sek egész során kritizálta a kabinetet.22
Két olyan esemény történt, ami feszültté tette a kormány és
a Néppárt közötti kapcsolatot. A magyarországi katolicizmusnak
1900-ban volt a kilencszázadik jubileumi évfordulója. Ebben az eszten
dőben a pápa kitüntetett figyelemmel fogadta audiencián a Vatikánba
látogató Zichy Nándort és családját, és az öreg gróf tevékenységére
áldását adta. A Szabadelvű Párt ezt igyekezett úgy beállítani, mintha
a Szentszék beleavatkozott volna a magyar belpolitikába.23 A másik vi
tás ügy kiindulópontja az volt, hogy az uralkodó képviseletében Ferenc
Ferdinánd 1902-ben Szentpétervárra utazott. A kíséret tagjai sorába
választotta Zichy János grófot, aki ekkor a Katolikus Néppárt elnöki
tisztségét töltötte be. A magyar kormánypárt azonnal kifogást emelt
az ellen, hogy a főherceg egy ellenzéki vezetőt hívott meg az utazásra.
Úgy gondolták, ennek csak negatív üzenetértéke lehet, ezért elérték,
hogy Zichy kimaradjon a kíséretből. Az ügy természetesen negatívan
érintette a kormányfő és néppárti ellenzéke viszonyát.24

AZ OBSTRUKCIÓ: A 48-ASOK AKCIÓBA LENDÜLNEK

A parlamenti jog egyik alappillérét képezik az úgynevezett házszabá
lyok, amelyek hivatva vannak biztosítani az országgyűlések törvény
alkotói munkásságának zavartalan folyamatosságát, illetve a törvény
hozói munkában a kritikai szerepet ellátó kisebbség szólásszabadságát
is garantálni kell. A házszabályok azonban nem csupán a kisebbségi
vélemény előadását tették lehetővé az 1890-es évek végén, hanem azt
is, hogy az ellenzék technikai és tartalmi obstrukcióval ellehetetlenítse
a kabinetek mögött álló többség kodifikációs tevékenységét, akár olyan
mértékben is, hogy az állam működésében elfogadott költségvetés hí
ján törvényen kívüli, úgynevezett ex lex állapot keletkezzen.25
Ilyen obstrukció – a házszabályokkal való visszaélés – idézte
elő Bánffy miniszterelnök bukását. A kormányváltás és a parlamenti
béke helyreállítását célzó pártközi konferencián nem véletlenül vet
ték bele a paktum mellékletébe, hogy a házszabályokat módosíta
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ni fogják. Ezt a Szabadelvű Párton belül elsősorban a Tisza-gárda
vezéralakjai szorgalmazták, akik később is kitartó módon küzdöt
tek az obstrukció letöréséért.
Már az 1899-es pártközi paktum is megfogalmazta a házszabá
lyok módosításának igényét, és Széll is szükségesnek tartotta ezek szi
gorítását. Az 1899-es módosítások azonban csak részeredményeket
hoztak. A technikai és a tartalmi obstrukció lehetőségét sem sikerült
teljesen kiiktatni a szabályzatból.26 Az ellenzéknek nem volt érdeke
beleegyezni egy radikálisan új házszabály elfogadásába, amely elvet
te tőle azt az érvényesülési eszközt (zsarolási potenciált), amelyet már
korábban sikerrel tudott alkalmazni.
Eredményként könyvelhették el, hogy csökkentették a technikai
obstrukció lehetőségét, amennyiben sikerült korlátozni a hozzászólók
számát és a szavazás módját a képviselőházi napirendi pontok megha
tározásánál. A jegyzőkönyv hitelesítése is leegyszerűsödött. Rögzítet
ték, hogy melyek azok az üléseken felmerülő témakörök, amelyekről
úgy szavaznak, hogy nem lehet hozzászólni. A tartalmi obstrukciót
úgy igyekeztek csökkenteni, hogy lehetővé tették bizonyos törvényter
vezetek esetében az ülések egy órával való meghosszabbítását.27
Amikor 1903-ban bekövetkezett a parlamenti jogszabály
alkotó munka ellehetetlenítése, Széll egyszerű taktikában gondol
kodott annak leküzdésére: kivárni, amíg maguktól felhagynak az
obstrukcióval a 48-asok. Még 1902 végén kifejtette a képviselőház
plénuma előtt, hogy mit gondol az obstrukcióról. „Megokoltam,
hogy azt az elvet, hogyha a kisebbség más nézetben van – és jó,
joga, ha ezt akadályozni akarja, odáig vinni nem tartom jogosnak,
hogy a többséget saját meggyőződése szerinti akaratnyilvánításban
megakassza. Megmondtam, hogy ezt egy törvényesen megválasz
tott országgyűlés többsége ellen intézni: a kisebbség részéről a par
lamentárizmus fejetetejére állításának, a kisebbség diktatúrájának
tartom, amelyet az alkotmányos parlamentáris elv sérelme nélkül
mi el nem ismerhetünk.”28
Minden politikai tényező előre sejtette, hogy a véderőtörvény
előterjesztését a függetlenségi ellenzék nagyszabású tiltakozással
fogja köszönteni, ha teljesíthetetlen követeléseiket nem veszik figye
lembe. De ez nem jelentette azt, hogy a 48-as ellenzék egységes ál
láspontra helyezkedett annak megítélésében, hogy hogyan fejezze ki
ellenszenvét. A tábor fiatalabb tagjai, akiket nem kötöttek a régi par
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lamenti tradíciók, az obstrukció mellett foglaltak állást. Pártvezéreik
azonban ezt az elképzelést nem támogatták. Az obstrukció ennek
ellenére mégis kezdetét vette.29 1902 decemberében Kossuth úgy
tudta ideiglenesen megállítani, hogy figyelmeztette párttársait, ezzel
csak rontják Széll Kálmán tárgyalási pozícióit, aki éppen az oszt
rák kabinettel akart megegyezni a közös gazdasági ügyekről. Kos
suth taktikája be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, az obstruk
ció véget ért, de a pártvezér a függetlenségieket is megosztotta ezzel
a magatartásával. 1903 januárjában, a gazdasági kiegyezési tárgyalá
sok lezárultával, amikor a katonai javaslatok tárgyalása elkezdődött,
újra kezdetét vette a parlamenti munka ellehetetlenítése. A 48-asok
megfogalmazták annak feltételeit, hogy a katonai létszámemelés
ről szóló törvényjavaslat tárgyalása és elfogadása elé ne fektessenek
a továbbiakban akadályokat. Rövidüljön le a katonai szolgálati idő
tartama két évre. Magyar legyen a szolgálati nyelv a magyar ezredek
ben, és a magyar ezredeket ne helyezzék ki a magyar állam határain
túli helyőrségbe. A függetlenségiek úgy érveltek, hogy a kiegyezési
törvényben a hadsereg vezérletével, vezényletével és belszervezeté
vel kapcsolatos uralkodói jogok nem foglalják magukban a szolgálati
nyelv meghatározásának jogosítványát, amelyet az uralkodó magá
nak tartott fenn. Kidolgozott módosítási javaslataikat a szabadelvű
ek visszautasították.30 Ettől kezdve az erővonalak megmerevedtek,
Kossuth is elzárkózott a megegyezéstől, és az obstrukciót nem tudta
a kabinet leszerelni.
Az alsóház működésképtelenségének hónapjaiban a Szabadel
vű Párton belül három irányzat rivalizált egymással a kibontakozás
érdekében. A miniszterelnök és környezete az obstruáló ellenzék ki
fárasztásában bízott. Úgy gondolták, az ellenzék előbb-utóbb bele
fárad saját akciójába, és utána újra működőképessé válik az ország
gyűlés. A párt Tisza Istvánt követő szárnya az obstrukció mielőbbi
letörését szorgalmazta. (Hogy ezt a taktikát akkor még mennyire
nem osztotta a kormánypárti képviselők többsége, mi sem bizonyítja
jobban, hogy Széll lemondása után Tisza nem is tudta még felso
rakoztatni maga mögött a szabadelvűek többségét; ez csak később
sikerült neki.) Harmadik irányzatként ott állt néhány apponyista
– többek között Hodossy Imre és Szentiványi Árpád egykori nemzeti
párti alvezérek –, akik az alsóház elnökének később részletezett kato
nai követelései megvalósításában látták a jövőt.
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A függetlenségiek úgy érveltek a nyilvánosság előtt, hogy az
obstrukcióra a kormány erőszakossága miatt van szükség. A kor
mány erőszakossága azonban abban merült ki, hogy a korábbi
törvények időtartama lejártának figyelembevételével, a házszabá
lyoknak megfelelő formában törvényjavaslatot terjesztett a parla
ment elé, és kérte annak megtárgyalását, elfogadását. Az obstruk
ció azonban megakadályozta azt is, hogy elfogadják az 1903. évi
költségvetést, amely nélkül az államgépezet nem tudott törvénye
sen működni május elsejétől. Ezzel bekövetkezett az ex lex állapot.
Viszont a 48-as sajtó másképpen láttatta az eseményeket és benne
a függetlenségiek magatartását, felelősségét. „E merényletet a nem
zet ellen a többség jogainak szentsége nevében követték el, és azért
mert e jognak élvezetét egyetlen egy kérdésben megzavarni merte
a függetlenségi párt nemzeti vívmányokat követelve, cserébe az uj
és sulyos terhekért.”31
Kossuth Ferenccel az Egyetértés című, függetlenségi párti lap
készített interjút 1903. június 16-án, amikor már tisztában voltak
vele, hogy Széll lemondását az uralkodó elfogadta. A pártvezér így
nyilatkozott a kialakult helyzetről: „a függetlenségi párt nem enged
het, mert ha engedne, saját létjogosultságát tagadná meg, s egy párt
tól öngyilkosságot követelni nem lehet. […] Ha még akkor, amikor
ujonczlétszám-emelést kérnek, még akkor sem volna képes a füg
getlenségi párt a fennálló törvényeknek nemzetiesebb értelmezése
irányában kieszközölni valamit, sőt ha hosszú küzdelem után felad
ná ennek az erőszakolását, akkor nem volna semmi ok arra, hogy
a függetlenségi párt az országban, mint párt egyáltalán létezzék”.32
Az obstrukcióban a kis létszámú Katolikus Néppárt nem vett
részt, bár a párt belső megosztottsága miatt végig zavart helyzet
ben volt, amit a kormánypárti sajtó ugyanúgy ki tudott használni
a Néppárt elleni támadásra, mint a közjogi ellenzék. A párt maga
tartása azért volt kényes, mert hatvanhetes alapon állva elvileg kor
mányképesnek számítottak, ennek esélyét nem akarták elveszíteni.
Ezért május elseje után egyértelműen elutasították az obstrukciót,
hiszen az az ex lex kialakulásához vezetett.33 Ennek ellenére sem
akarták megszavazni a honvédelmi miniszter törvényjavaslatát az
újoncjutalék felemeléséről. Tüntetéseket sem szerveztek, de a nép
pártiak adták be a legtöbb petíciót a kétéves katonai szolgálat be
vezetése érdekében.34
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ELLENZÉKI MÓDJÁRA VISELKEDŐ KORMÁNYPÁRTI

Apponyi Albert gróf hatvanhetes ellenzékiből lett kormánypárti. Az
1902-es esztendő folyamán nagy belső lelki feszültségek közepette fi
gyelte a gazdasági kiegyezésről szóló osztrák–magyar tárgyalásokat,
amelyek befejezése egyre csak húzódott. Decemberben úgy tűnt,
nem lesz belőle kormányok közötti megállapodás, miközben újabb
– a kiegyezési rendszert érintő – súlyos törvényjavaslat benyújtásá
nak az ideje is közeledett. Mitévő legyen ilyen helyzetben a régeb
ben ellenzéki követeléseket megfogalmazó és hírnevéért, erkölcsi
megítéléséért aggódó politikus? Egy 1902 végi levele alapján bele
tekinthetünk ekkori gondolkodásába: „[Széll] Bécsbe megy, hogy
a kiegyezés ügyét, mely 3 hónap óta stagnál, így vagy ugy de ok
vetlen dűlőre vigye, előbb bevárom hogy mit hoz haza ebben a kér
désben. Ha meg nem tud egyezni, lemond […], azonban ezt a fej
lődést nem tartom valószínűnek, hanem körülbelül biztosra veszem
hogy létrehozza a kiegyezést, ugy hogy őt abban támogathatjuk.
[…] Oda kívánok hatni hogy a kiegyezés a parlamenti tárgyalások
sorrendjében megelőzze a szerencsétlen katonai javaslatokat […]
a katonai dolgok várhatnak. Félek azonban hogy a felső körök csö
könyössége és elbizakodottsága ebbe a természetszerű sorrendbe
nem fog beleegyezni és ’azért is’ a katonai javaslatokat fogja for
cirozni. […] Hogy azokat pur et simple [tisztán és egyszerűen] el
fogadjam, azt erkölcsi lehetetlenségnek tartom. […] Én tehát az
ünnepek alatt tárgyalni fogok Széll-lel az iránt hogy a jelzett ga
rancziákat a törvényben megkapjam, és iparkodni fogok hogy meg
egyezésre jussunk. […] Hogy azonban Széll meg van-e mentve ha
megegyezésünk sikerül és ha én őt a katonai javaslatoknál támoga
tom, az nagyon kétes. Meggyőződésem hogy azokból nem lesz hus
vétig törvény, húsvét után pedig uj idemnitási javaslattal kell jönni,
a melyet a szélsőbal meg-obstruál. […] Azért sem lehet a Széll-kor
mány kedvéért olyanba bemennem a mivel multamat megtagadom
és magamat beszennyezem, mert valószínűleg ezzel még azt a czélt
sem érném el hogy a Széll kormányt megmentsem.”35 Apponyi
ebbe a lehetőségbe nem nyugodott bele. Amikor báró Fejérváry
Géza táborszernagy, honvédelmi miniszter apparátusa előkészítette
az országgyűlés számára az aktuális véderőtörvény-tervezetet, úgy
vélte, eljött az ideje, hogy saját elképzeléseit megvalósítsa.
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Ennek érdekében 1903 elején, még a honvédelmi miniszter elő
terjesztését megelőzve,36 memorandumot adott át a kormányfőnek,
amelyben bizalmasan megírta: „kifejtettem milyen módozatok és
föltételek mellett vagyok hajlandó az ujoncz-létszám fölemelésébe
belemenni. Ebben benfoglaltatnak egyfelől cautelák [előzetes felté
telek] arra nézve hogy a pénzügyi következmények elviselhető hatá
rok közt maradjanak […], más felől azok a compensatiók a melyek
a magyar nemzetnek ennél az alkalomnál kell követelni, mert ha
most nem érvényesíti akkor utólag ugyan hiába rimánkodik. […]
Kívánom t. i. a katonai büntetőtörvény egyidejű életbeléptetését,
a szabadságolások arányos eszközlését a magyar és az osztrák con
tingens közt, a magyar tiszteknek a magyar ezredekhez beosztását
(ezt némileg megígéri a kormány, de nagyon homályosan) a czímerés jelvényeknek az ország közjogi helyzetéhez alkalmazkodó átala
kítását (ezt is kilátásba helyezik) azt hogy magyar állampolgár tiszti
rangot csak ugy nyerhessen ha a magyar nyelvet bírja, a hadkiegé
szítési ügynek az 1867 XII t. c. szerint, kizárólag a magyar honvé
delmi ministerium által való intézését, a hadkiegészítési kerületeknek
olyan beosztását hogy lehetőleg kevés nemzetiségi ezred keletkezzék
hanem inkább több olyan a mely magyarokkal van tarkázva (a hol
a tót gyerekek magyarul tanulhatnának), a visszatérést az 1889 évi
védtörvény előtti állapothoz mely a közös hadsereg póttartalékát
határozott számban contingentálta és a védkötelesek többi tömegét
a honvédségbe osztotta, azaz: a nemzeti véderőbe.”37
Felvetése – bár egy ideig titokban maradt a Szabadelvű Párton
belül – nagy megdöbbenést keltett a kormányoldalon, ugyanis meg
bontotta az egységet abban a komor helyzetben, amelyet a véderő
törvény javaslatának beterjesztése előidézett.
A Függetlenségi és 48-as Párt képviselői sorra szerveztek 1903
tavaszán a választókerületeikben olyan küldöttségeket, amelyek
petíciót vittek a fővárosba, hogy tiltakozzanak a törvényterve
zet elfogadása ellen. A kabinetben meglepetést keltett az is, hogy
a képviselőház elnöke sorra fogadta az országgyűlés épületébe ér
kező küldöttségeket. Február 22-én érkezett az első mintegy százfős
függetlenségi csoport Félegyházáról, Holló Lajos képviselő veze
tésével. „Az egész országra nagy hatással lesz a félegyházi példa,
a mely nem fog elmulni nyomtalanul”38 – jelentette ki újságírók
előtt Holló. Március negyedikén Hatvan városából érkezett egy
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újabb 48-as társaság, amely a vasúti pályaudvartól a parlamentig
vezető út mentén Kossuth Ferencet éltette, a kormányt abcugol
ta. Apponyi Albert pedig a parlament fogadótermébe vezettette
őket, ahol átvette beadványukat a delegációt vezető függetlensé
gi párti képviselőtől.39 Semmitmondó, de udvarias szavakkal tet
te mindezt, mégis nagyon bátorítóan hatott mindez az ellenzékre.
A kossuthisták ráéreztek arra, hogy Apponyi nyitottságát felhasz
nálva a helyzetet a maguk javára tudják fordítani. Sorra szervezték
a további csoportok felvonultatását. Egy hónappal később már ar
ról tájékoztatták a közvéleményt az újságok, hogy egy nap alatt hat
küldöttséget is fogadott az alsóház elnöke. A Dabas, Fülöpszállás,
Gyöngyöspata, Karcag, Tiszalök, Törökbálint választókerületéből
érkezők mind Apponyi elé járulhattak, aki már a fogadótermi ese
ményen megjelenő Kossuth Ferenc és más ellenzéki vezetők előtt
vette át a kérvényeket. A függetlenségi ellenzéki választók megél
jenezték a 67-es kormánypárti házelnököt, aki arra kérte őket,
hogy legyenek bizalommal a parlament döntése iránt.40
Feltételezésünk szerint Apponyinak ezzel a magatartásával ket
tős célja lehetett. Egyfelől a híd szerepét igyekezett betölteni a kor
mánypárt és az obstruáló ellenzék között, másfelől már a Szabadelvű
Pártból való távozását akarta ilyen formában előkészíteni. Azonban
hamarosan rá kellett jönnie arra, hogy cselekedetével önmagát hoz
ta lehetetlen helyzetbe. A házelnökben csalódott Széll pedig kije
lentette: „nem is fogok soha többé az életben Apponyival politikát
csinálni”.41 (Amikor az év őszén Tisza István alakított kormányt,
rögtön távozásra is kényszerítette Apponyit a házelnöki székből.) Vi
szont a Függetlenségi és 48-as Párt politikusai nem csak kihasználták
a rivaldafényt kedvelő képviselőházi elnököt, de katonai követeléseit
is igyekeztek túllicitálni negyvennyolcas alapon.

A POLITIKAILAG HALOTT MINISZTERELNÖK
A JÓ MINISZTERELNÖK

„A [képviselő]ház mai hangulata Széll Kálmán iránt különösen ro
konszenves volt, s nincs feladva a remény, hogy az erőszakra épí
tett kormány gondolata halva született s megfelelő engedményekkel
Széll Kálmán fogja befejezni a nagy harczot”42 – írta a negyven
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nyolcas sajtóban Szederkényi Nándor a Széll Kálmán lemondása című
publicisztikájában. A szerző a Függetlenségi és 48-as Párt egyik ve
zető országgyűlési képviselőjeként hónapokon keresztül részese volt
annak a parlamenti küzdelemnek, amelyet pártja az újoncjavaslat
megbuktatása érdekében folytatott. Az obstrukció közvetlen célja
nem a miniszterelnök és kabinetje ellen irányult, de az idő előre
haladtával és az álláspontok megmerevedésével egyértelművé vált,
hogy a Széll-kormány nem kerülheti el a végzetét. Tisza Kálmán
1889-es esete óta nyilvánvaló volt a politikai elit és a közvélemény
számára, hogy a hadsereg kérdésében meghátráló kormányfő bu
kott politikusnak számít.
A miniszterelnök politikai elképzelése kudarcot vallott. Fe
renc József király csalódott benne, a Szabadelvű Párt meghatáro
zó klikkjei a válság megoldására új politikai módszer, illetve ennek
végrehajtása érdekében új miniszterelnök-jelölt után kezdtek ku
tatni. Tisza István az obstrukció kezdetétől fogva azt az álláspon
tot képviselte, hogy erélyesen kell az ellenzékkel szemben fellépni.
Nézetét 1903 márciusában kifejtette a miniszterelnöknek, aki
azonban nem volt hajlandó a passzív kiváráson túl más módszer
hez folyamodni. Mire Tisza bejelentette neki, hogy amikor bekö
vetkezik az ex lex állapot, a saját elképzelését fogja érvényre juttatni,
ami akár a kormányelnök távozását is eredményezheti.43 Amikor
látta, hogy az obstrukciót nem lehet megállítani, és saját pártja
és az uralkodó körei is a lehetséges utódot keresik, Széll beadta
a lemondását. Vagyis párttársai is hozzájárultak lemondásához,
nem csak az obstruálók.
Szederkényi rokonszenvvel búcsúztatta cikkében, kifejezte
reménységét, hogy a legyőzött talán még győztesként térhet vissza.
Az Egyetértés címet viselő 48-as napilap tudósítója is barátságosan
viszonyult a távozó kabinetelnök személyéhez. Leírta olvasóinak,
hogy Széll búcsúztatásában volt valami melegség, sajnálat, még
az ellenzéki felszólalók részéről is. A bécsi udvar áldozataként, esz
közeként láttatták a függetlenségiek, akinek erényeként tudták
be, hogy mennyire ragaszkodott a közélet tisztaságához, és úgy
vélték, más körülmények között talán kibontakozhattak volna
államférfiúi képességei.44 A függetlenségiek megbuktatták, hogy
lemondása után visszasírják: a politikailag halott miniszterelnök
a jó miniszterelnök.
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Az azonban nem fedi a valóságot,
hogy a távozó kormányfőt az ellenzé
ki pártok valóban úgy búcsúztatták,
ahogy azután cikkeikben megírták, és
olvasóikkal elhitetni szerették volna.
Ha fellapozzuk a képviselőházi napló
aktuális oldalait, azt kell látnunk, hogy
a lemondását röviden bejelentő Széllről
a hír hallatán felszólaló ellenzéki párt
vezérek egyetlen szót sem ejtettek rea
gálásukban. Nem intéztek hozzá búcsú
szavakat, nem köszönték meg munkáját,
nem faggatták a körülményekről. Pedig
a leköszönő annyival mégis megmagya
rázta lépését, hogy az általa képviselt
– a pártok együttműködésére alapozott –
módszerrel képtelen volt kivezetni a par
lamentet a válságból. Kossuth Ferenc,
51. kép
Zichy János gróf, a Katolikus Néppárt
Egy jellegzetes függetlenségi politikus,
vezére és Szederkényi egyaránt csak
Ugron Gábor 1900 körül
a leendő miniszterelnök követendő po
litikájával foglalkoztak. Azt üzenték: tartsa tiszteletben a törvényeket.45
Utánuk emelkedett szólásra Ivánka Oszkár, az apponyista agráriusból
lett szabadelvű párti képviselő, hogy Széllről elismerő szavakat ejtsen.
Mire újabb felszólalásaikban az ellenzéki szónokok kritikával illették
Széllt és az uralkodót is, akinek a politikája miatt a bizalmát vesztett
kormányfők „elbocsáttatnak, mint cselédek Bécsből”.46 A felszólaló el
lenzékiek közül Ugron Gábor volt az egyetlen, aki pozitív hangot ütött
meg Széllel szemben, ami általános helyeslést váltott ki a képviselőkből:
„akkor sem követ kívánok utána dobni, hanem virágot”.47 Ugron azon
ban magára maradt ilyen jellegű szavaival. Az utána szót kérő 48-as
Rátkay László már egészen más hangon beszélt: „az ellenzékre nézve
az, ha a kormány, a mely ellen küzdött, bukik, mindig győzelem”.48
De hogyan állhatott be akkora kommunikációs fordulat az el
lenzék soraiban, hogy míg a lemondás képviselőházi bejelentésekor
is kritizálták, addig a másnapi sajtóban már pozitív figuraként áb
rázolták? A bizonytalan jövő feletti elgondolkodás, az új kormány
megalakulásáról kiszivárgó hírek (Tisza István ante portas?!) adtak
316

okot arra, hogy a sajtóban szép sza
vakkal búcsúztassák „Magyarország
vezérigazgatóját”. A hatalomból tá
vozó miniszterelnök egyéni stílusával,
parlamenti taktikai tevékenységével,
a másként gondolkodó képviselő-cso
portokkal való bánásmódjával nem
volt gondja az ellenzéknek.
Az 1899 elején kormányalakításra
felhatalmazott Széll Kálmán – részben
realista, részben naiv módon – igen
egyszerű elképzelés köré építette arra
vonatkozó tervét, hogyan csillapítsa le
a Bánffy ellenében felkorbácsolt indula
tokat, majd fogadtassa el ezután a kép
viselőházzal azokat a törvényjavaslato
kat, amelyek miatt már az 1889-es nagy
véderővita óta felbolydult az ország
52. kép
gyűlés, és előbb Tisza Kálmán, majd a
Az
obstrukció letörésének programját hirdető
századforduló előtt Bánffy bukásához
Tisza István fiatal korában
vezettek. Előbbi csak meghátrált a véd
erővita során, és olyan módosításokat ért el a királynál, amiért az nem
sokkal később elejtette. A másik esetben a függetlenségi ellenzék már
a törvényen kívüli állapot előidézésével ütötte ki a kormányfőt.
Széll az elődeitől eltérő módszert próbált alkalmazni. Ez termé
szetes módon eredt a bankvilágban elsajátított tárgyalási képességei
ből, ahol kitanulta, hogyan lehet mindenkinek kedvező kompromis�
szumos megoldásokat elérni. A nevét viselő formula és a különböző
parlamenti erőcsoportokkal kötött békepaktum, a fontos témákban
elfogadott jogszabályok (az összeférhetetlenségről, valamint az or
szággyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról szóló törvé
nyek, házszabályok) azt mutatták kezdetben, hogy ilyen módszerrel
is lehet politikai sikereket aratni. Apponyi házelnökségétől eltekint
ve – bár ezt a tévedését nem láthatta előre – megtalálta a megfelelő
embereket a megfelelő helyre. Nagy presztízst kölcsönzött számára,
hogy a megfelelő jelszavakat választotta a megfelelő időben („törvény,
jog, igazság”), és az 1901-es választások folyamán úgy is sikerült győ
zelemre vezetnie a Szabadelvű Pártot, hogy nem kellett sort keríteni
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kirívó visszaélésekre, erőszakra. Széll a miniszterelnökséggel párhu
zamosan a belügyminisztériumi tárcát is vezette, így nagymértékben
befolyásolni tudta a választások alkalmával a közigazgatási szervek
tevékenységét. Mindezek lehetővé tették számára, hogy sikerrel
kezeljen olyan konfliktusos helyzetet, amely az elődje vesztét okozta.
Ez kiegészült a kormányfő joviális jellemével, akinél a kép
viselőknek minden személyes ügyet el lehetett intézni. Legalább
is ezt igyekeztek láttatni kortársai, és ennek lehetősége felmerült
a történettudományban is – ami tisztázást kíván. Csakhogy nin
csenek bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy Széll bárkinek – és
főleg ellenzéki politikusoknak – bármit is kijárt, elintézett volna,
amiért cserébe azok lojálisan viszonyultak politikájához. Egyetlen
– de nem bizonyított – esetet jegyeztek fel az utókor számára, mi
szerint a civilben hídépítő mérnöki diplomával és jelentős gyakor
lati tapasztalattal rendelkező Kossuth Ferencet szakértőként alkal
mazta az éppen befejeződött és átadás-átvételre kész Erzsébet híd
használhatósági ellenőrzésén, és munkájáért nagy szakértői díjban
részesítette. Egyetlen forrásként erről több mint húsz esztendővel
később Kristóffy József tett említést.49
A parlamenten kívül politizáló szociáldemokrata vezetők is
hangsúlyt fektettek arra, hogy erkölcsileg lejárassák a kormányt és
elnökét. Grossmann Miksa azt a vádat hozta fel egy levélben, ame
lyet a képviselőház összeférhetetlenségi bizottságához intézett, hogy
Széll a korábbi bankvezéri kapcsolatai igénybevételével ellenzéki
képviselőknek segített rendezni az anyagi gondjaikat.50 Az összefér
hetetlenségi bizottság azonban meghallgatásra sem méltatta a felje
lentőt, aki nem is rukkolt elő semmilyen bizonyítékkal, amivel állítá
sát alátámaszthatta volna. Bartha Miklós függetlenségi képviselő egy
alkalommal a kormánnyal egyetértőleg szólalt fel. A Népszava rögtön
kikezdte a politikus erkölcsét, feltéve a kérdést: milyen egyéni ellen
tételezésért cserébe értett egyet a kabinettel? A parlamenti politikát
a perifériáról szemlélő munkásmozgalmi laptól ennél meggyőzőbb
tényekre-érvekre nem tellett. A lap célja persze az volt, hogy a teljes
parlamenti elitet összemossa, és erkölcsileg egyformán sötét színben
tüntesse fel olvasóközönsége előtt. A Széll-kormány korruptságát
csupán sejtető cikkek ezt a célt szolgálták. A fenti esetekre nem ala
pozható olyan kijelentés, hogy Széll egyéni kedvezményekkel tartot
ta évekig kézben az ellenzéki politikusokat.
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A Széll-csend éveit az 1899. február 22-i pártközi konferencián
elfogadott paktum alapozta meg. Ennek pontjai komoly és kölcsönös
engedmények árán 1901-ig megvalósultak. Vagyis addig, amíg a cik
likusan visszatérő kiegyezési kérdések újra napirendre nem kerültek,
a paktum fokozatosan megvalósuló elemei biztosították a 67-es és
48-as tábor közötti fegyverszünetet. Mindezek támogatásához a mi
niszterelnök Kossuth Ferencben felfedezte azt az ellenzéki vezetőt,
akivel – mindkettejük személyiségvonásaiból eredően – megtalálta a
közös hangot és biztosíthatta az országgyűlés zavartalan működését.51
Ezért állíthatta később Kristóffy, „hogy a parlamentet tulajdon
képpen nem is a háta mögött ülő többségre, hanem egész leplezetle
nül az ellenzékre támaszkodva vezette”. Mindazon törvényterveze
tek elfogadásához, amelyek az 1899-es paktumból eredtek – és még
a Szabadelvű Párton belül sem volt egységes a megítélésük – kellett
minden igen szavazat, a parlamenti patkó bármely oldaláról is ér
keztek. Széllnek pedig azért is szüksége lehetett az ellenzéki támoga
tásra, mert a heterogén összetételű kormánypártban a nagy létszá
mú Tisza-csoportot is sakkban kellett tartani, akik már eleve nem az
ő miniszterelnökségét kívánták 1899-ben.
Nem „Magyarország vezérigazgatója” volt az egyetlen olyan
kabinetelnök, akinek szüksége volt az ellenzéki pártok támogatá
sára ahhoz, hogy törvényjavaslatai mögött biztos többséget tud
hasson az országgyűlésben. Az egyházpolitikai harcok az 1890-es
évek derekán Wekerle Sándor miniszterelnököt is arra késztették,
hogy elfogadja a függetlenségiek igen-
szavazatait, amikor az egyes reform
törvényekről döntöttek. A kormány
párt akkor megosztott volt, többen
kiléptek belőle, illetve a katolikus
Ferenc József király ellenszenvvel
figyelte a liberális reformhullámot,
egyáltalán nem bánta volna, ha azo
kat az országgyűlés leszavazza, és
a kormány megbukik. Ebben a hely
zetben Wekerlét a 48-asok mentették
meg, akiknek liberális vezére, Irányi
53. kép
Dániel egyébként is hozzájárult ja Széll Kálmán és Wekerle Sándor sétája
vaslataival ahhoz, hogy az egyház az Országház előtt (1903)
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politikai harcok kirobbanjanak.52 Bár a parlamenti küzdelem vé
gét nem élhette meg, de pártjának liberális tagjai szavazatukkal
támogatták a Wekerle-kormány előterjesztéseit.53 Wekerle nem
is az ellenzékkel való együttműködésbe, hanem a király bizalmá
nak elvesztésébe bukott bele.54 Helyzete azonban más volt, mert
az egyházpolitika nem a kiegyezés alapjait kérdőjelezte meg, így
a kormánypárt és a rendszerellenes függetlenségiek együttműkö
désének nem volt olyan kompromisszumképtelen akadálya, mint
lett 1903-ban Széll esetében.
Ferenc József nem engedett a hatvanhétből, a függetlenségiek
nem engedtek a negyvennyolcból. Így amikor eljött – a múltbeli
tapasztalatok alapján előre sejthető módon – a legkényesebb, a nem
zeti érzelmeket legkönnyebben felkorbácsoló hadsereg-politikai
kérdések órája, kiderült, hogy mindez a taktikai elképzelés mennyit is
ér valójában. Mivel a katonapolitikai kérdések 1889-től nem a komp
romisszumkötések, hanem a kenyértörések kategóriájába tartoztak,
nem is lehetett reális alapra helyezkedve azt gondolni, hogy itt a füg
getlenségiek olyan formán viselkednek majd, mint egy átlagos tör
vény esetében.
Széll abban bízott, hogy az obstrukció eszközéhez nyúló el
lenzék előbb-utóbb kimerül saját taktikájának elhúzódásától és
eredménytelenségétől, a kabinetnek és a kormánypártnak pedig
nincs más dolga, minthogy türelemmel kivárják, míg Kossuth
Ferenc társai visszavonulót fújnak. A kormányfő pedig ezután
majd könnyen újra megállapodást köthet velük, és valamilyen el
lentételezés fejében szabad utat engednek a dualista rezsim alapjait
érintő törvények elfogadásának. Számításában csalódnia kellett.
A századforduló körüli esztendők már a kiegyezés intézményrend
szerének válságjeleit hordozták magukon. Egy intézményrendszer
válságát pedig nem lehetséges egy miniszterelnök együttműködési,
kompromisszumkeresési hajlandóságával megállítani, ha egyfelől
a kormánymegbízásban döntő király ragaszkodik 1867-hez, más
felől az ellenzék – mert nem talál más érvényesülési megoldást –
a rendszer válságba taszításában érdekelt.
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SZÉKELY TAMÁS
A TEKINTÉLYES VETERÁN POLITIKUS.
SZÉLL KÁLMÁN PÁLYÁJA MINISZTERELNÖKSÉGE UTÁN

BEVEZETÉS

Amikor egy kiemelkedő politikusi pályaképet teszünk vizsgálódás
tárgyává, óhatatlanul is a látványos eredményeket, adott esetben
kudarcokat mérlegeljük. Ezek általában a legmagasabb betöltött
politikai tisztséghez, Széll Kálmán esetében értelemszerűen a pénz
ügyminiszteri és miniszterelnöki hivatalviselés éveihez kötődnek.
A nagyívű közéleti pályaképek korai szakaszai még rendszerint fel
keltik az életrajzírók és olvasók figyelmét, azonban a veterán évek
csak olyan kivételes esetben tarthatnak számot érdeklődésre, mint
amilyen Széll Kálmáné is volt.
Az elismert és tekintélyes politikusokat rendszerint az a veszély
fenyegeti, ha elhagyják az általuk betölthető legmagasabb tisztséget,
hogy politikai díszletté válnak saját környezetükben. Olyan közéle
ti figurává, akihez a politikai cselekvés alapját képező információ
még áramlik ugyan, de a cselekvés lehetősége vagy akarata, tehát
az események érdemi befolyásolásának esélye már igencsak korláto
zott. A kortársak számára – legyen szó egykori harcostársakról vagy
éppenséggel ellenfelekről – szintén szokatlan az új szerepkör, hiszen
nehéz megtalálni a tisztelet és kritika helyes egyensúlyát. Mi pedig,
akik már történelmi távlatból tekintünk vissza a nem indokolatlanul
államférfiként számon tartott Széll Kálmán kései pályájára, a meg
szokott hivatali keretek hiányában nehezen tudjuk elképzelni, hogy
valójában mekkora politikai befolyással is rendelkezhetett, miután
már nem volt kormányfő.
Bár miniszterelnöki lemondása után Széll Kálmán vezető po
litikai pozícióba már nem került, bukásának körülményei és követ
kezményei miatt korábbi népszerűségét és befolyását nem veszítette
el. Hogyan lett az egykori miniszterelnök Széll Kálmánból a Tisza
Istvánnal szembeforduló 67-esek egyik tekintélyes alakjaként rövid
idő alatt ellenzéki politikus? Milyen szerepet játszott Széll Kálmán
később az Országos Alkotmánypárt vezetésében, és mennyiben
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változott politikai helyzete a koalíciós kormány bukását követően?
Milyen egyéb reprezentatív feladatokat látott el a veterán politikus
a századelő Magyarországának gazdasági és kulturális életében?
Ez a tanulmány elsősorban ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat,
igyekezve szem előtt tartani azt a szempontot, hogy az idős Széll
Kálmánról a legtöbbet saját megnyilatkozásai árulhatnak el.

SZÉLL KÁLMÁN SAJÁTOS „ELLENZÉKISÉGE”
ÉS A BELPOLITIKAI VÁLSÁG

Amikor Széll Kálmán 1903. június 16-án lemondott a miniszter
elnöki megbízatásról, nemcsak a közvélemény lepődött meg, de
a kormányoldalon és az ellenzéken is némi zavarodottság lett úrrá.
Maga a miniszterelnök ezekkel a szavakkal jelentette be lemondá
sát: „Arról vagyok ma meggyőződve, hogy ez az egyetértés az én
politikám módszerére és alkalmazására nézve nincsen meg olyan
mértékben, amely szükséges arra, hogy azt a küzdelmet én erről
a helyről folytathassam s éppen azért
jelentem a tisztelt képviselőháznak,
hogy múlt vasárnapon ő császári és
apostoli királyi Felségének a magam
részéről beadtam lemondásomat és
beadtam a kabinet lemondását is.
Ő császári és apostoli királyi Felsége
ezt a lemondást ugyanakkor elfo
gadni kegyeskedett. És ezzel a válság
reám nézve befejezett ténnyé vált.”1
Az évek óta húzódó obstrukciós vál
ság azonban ezzel még egyáltalán
nem ért véget. A véderőtörvény el
lehetetlenítésére irányuló ellenzéki
törekvések ugyan a Széll-kormány
bukását eredményezték, ám aligha
a Khuen-Héderváry- és Tisza-kor
mányok megalakulása volt az, amire
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Széll Kálmán négy és fél éves miniszterelnökségét, amelyet
talán legjobban a konszolidáció divatos fogalmával jellemezhetünk,
a dualizmus kori Magyarország egyik legmélyebb válságperiódu
sa követte. Az évről évre eszkalálódó politikai krízis, amely mély
pontját az 1905-ös országgyűlési választások utáni bő évben érte el,
a századforduló Széll-csendjét is más megvilágításba helyezte a kor
társak szemében. A távozó miniszterelnök politikailag nem bukott
meg a szó hagyományos értelmében, erkölcsi szempontból pedig
még győztesen is került ki az obstrukciós vitákból.2 Ahogy az 1878-as
pénzügyminiszteri lemondásakor, úgy 1903-ban is emelt fővel, saját
elhatározásából távozott hivatalából, ami alapjaiban határozta meg
közéleti szerepét politikai pályájának utolsó szakaszában.
A „volt kormány tarthatatlan mosolygó angyala” – ahogy
a szociáldemokrata Népszava egy 1903. augusztus 4-én közölt tudó
sításban aposztrofálta Széll Kálmánt3 – ugyanakkor némi csalódást
és keserűséget is érezhetett, hiszen sorozatos erőfeszítései ellenére
sem sikerült a magyar parlamentarizmust az általa vallott és szorgal
mazott alkotmányos elvek és gyakorlat útjára terelnie. Széll Kálmán
rezignáltságát tovább fokozta, hogy az uralkodó vele szemben táp
lált bizalmát sem érezte már töretlennek, dacára annak, hogy 1902
márciusában Ferenc József még a Szent István-rend nagykeresztjé
vel is kitüntette. Az 1893 óta a császári Lipót-renddel is rendelkező
Széll Kálmán élete végéig az uralkodó valóságos belső titkos taná
csosa maradt, ami nem csupán egy titulust jelentett számára, hanem
tényleges politikai befolyást a császári és királyi udvarban. A magyar
belpolitikai válság időszakában Ferenc József számos alkalommal
konzultált a volt miniszterelnökkel, két esetben még újbóli kinevezé
sének lehetősége is felmerült, mint az állandósult válság megoldásá
nak talán egyetlen lehetségesnek tűnő módja.
Az, hogy 1903 júniusában Széll Kálmán lemondott a miniszter
elnöki hivataláról, még nem jelentette automatikus visszavonulását
a politika viták centrumától. Országgyűlési képviselői mandátumát,
amelyet még a Szabadelvű Párt színeiben az 1901-es választáso
kon szerzett, továbbra is megtartotta, és értelemszerűen továbbra is
a Khuen-Héderváry Károly, majd Tisza István vezette 67-es alapo
kon álló kormányok parlamenti táborát erősítette. A következő más
fél év során azonban tudatosan és fokozatosan háttérbe vonult: nem
szólalt fel az országgyűlésben, idejét Budapest helyett leginkább Vas
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vármegyében, a különösen kedvelt rátóti birtokán töltötte. Széll Kál
mán „önkéntes száműzetését” legjobban egy, a Pesti Hírlapban 1904.
november 20-án Hol van Széll Kálmán? címmel közölt karcos hang
vételű cikk illusztrálja: „Volt Széll Kálmán a napokban Gödöllőn,
de nem volt a királynál. Beszélték Széll Kálmánról, hogy ma este
Budapestre érkezett és a kaszinóban tanácskozik, de Széll Kálmán
nem volt itt. A tény az, hogy Széll Kálmán ma otthon ül Rátóton,
s a kérdezősködőknek onnan jelentette: – Rátóton voltam, Rátóton
vagyok és Rátóton maradok.”4
A gúny találóan hat ugyan, de nagymértékben el is túlozza Széll
Kálmán politikai passzivitását az 1903–1904-es időszakra vonatkozó
an. A politikus ugyan nem vállalt nyílt szerepet, de tanácsait rendre
kikérték Budapesten és Bécsben is. Lemondását követően nemcsak
barátai – köztük Csáky Albin és Széchenyi Gyula grófok – biztatták
további szerepvállalásra, hanem maga az uralkodó is. Széll Kálmán sze
mélye már csak azért is fontos maradt, mivel utóda nem tudott hos�
szú életű kormányt alakítani. Khuen-Héderváry Károly kinevezésén
még alig száradt meg a tinta, de széke egy vesztegetési botrány miatt
máris annyira ingott, hogy 1903 augusztusában kénytelen volt felaján
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lani lemondását az uralkodónak. Ferenc József ezt akkor még nem
fogadta el, de a fenyegető kormányválság elkerülése érdekében Széll
Kálmánhoz fordult tanácsért, aki egy politikai reformtervezetet ké
szített elő. Széll egyfelől a képviselőházon eluralkodott obstrukciós
válságot kívánta törvényes eszközökkel felszámolni, másfelől pedig
egy olyan új magyar kabinet felállítását javasolta, amely az eddigiek
nél szélesebb körű, a Szabadelvű Pártot egészében átfogó vagy akár
pártokon átívelő támogatást élvez a parlamentben. Széll Kálmán ja
vaslatát elküldte a kulcsszereplőknek szánt Apponyi Albertnek és We
kerle Sándornak véleményezésre, ők azonban az együttműködés elő
feltételéül szabták a „nemzeti követelések” teljesítését a haderőreform
ügyében. Az uralkodó azonban chlopyi hadiparancs néven elhíresült
deklarációjában ellentmondást nem tűrően továbbra is kiállt az egysé
ges szervezetű és német nyelven vezényelt közös hadsereg megtartása
mellett, így a közvetítő kísérlete nem vezetett érdemi eredményre.5
Ennek ellenére a Szabadelvű Párt soraiban tovább folyt az
egyeztetés a haderőreform és a gazdasági kiegyezés kapcsán kialakí
tandó egységes álláspont ügyében, méghozzá egy erre a célra kijelölt
kilencfős bizottság keretei között, amelynek elnökévé a nagy tekin
télyű Széll Kálmánt választották. A sorozatos tárgyalások ellenére
nemcsak a bizottság egyes tagjai között – Apponyi Albert, ifj. Andrássy
Gyula, Tisza István – váltak áthidalhatatlanná a nézetkülönbségek,
hanem maga a miniszterelnök és a kormánypárt többsége között is.
Khuen-Héderváry másodszori is benyújtotta lemondását, amelyet
az uralkodó ezúttal elfogadott. Ferenc József ezt követően újra Széll
Kálmánnak ajánlotta fel a miniszterelnöki posztot, aki azonban azt
elutasította. Az uralkodó bizalma így Tiszta István felé fordult, aki
időközben egyre nagyobb befolyást szerzett a Szabadelvű Pártban.
Tiszának már közvetlenül Széll Kálmán lemondása után és Khuen-
Héderváry kinevezése előtt is lehetősége adódott kormányt alakítani,
de akkor még olyan ingatag többséget sem tudott maga mögé állíta
ni, mint 1903 novemberében.6
A keménykezű Tisza irányítása mellett a Széll Kálmán-féle
mérsékeltebb irányvonal egyre inkább háttérbe szorult a kormány
pártban. Ezt jól illusztrálja a Budapesti Hírlap 1904. február 27-i
Bécsi magyar élet címmel közölt beszámolója a magyar delegáció
császárvárosban töltött napjairól.7 Széll Kálmán ugyan alelnöki
minőségben vett részt a bankgassei magyar palota dísztermében
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folyó tárgyalásokon, a lap mégis megjegyzi, hogy mind ő, mind pe
dig egykori kabinetének jelen lévő tagjai – Darányi Ignác, Wlassics
Gyula és Láng Lajos – meglehetősen visszahúzódó, inaktív tagjai
voltak a küldöttségnek. A figyelem Bécsben ekkor már az ellenzékivé
vált Apponyi Albertre és az elszánt miniszterelnökre, Tisza István
ra irányult, aki a tudósító szerint „Körber urat úgy meggyomroz
ta és annyira lenézte”. Széll Kálmán politikai rezignáltságára az is
adhat némi magyarázatot, hogy ő saját lemondásától és az osztrák
Reichsrat későbbi vétójától függetlenül is miniszterelnöki tevékeny
sége egyik legfontosabb eredményének tartotta az Ernst von Körber
osztrák kormányfővel kötött 1902. évi vámmegállapodást, és e véleke
dését rendületlenül fenntartotta Apponyiékkal és Tiszával szemben is.
A kormánypártban megváltozott széljárás ellenére Széll Kál
mán politikai helyzete csak 1904. november 18-án vett újabb éles
fordulatot az elhíresült „zsebkendőszavazás” következményében.
A Tisza István miniszterelnök által szorgalmazott és Perczel Dezső
házelnök által aggályos eljárással megszavaztatott házszabály-módo
sító javaslatok az obstrukció letörését célozták, és az akkori liberális
szabályozáshoz viszonyítva rendkívül szigorúnak számítottak.8 Az
érvényben lévő házszabályba ütköző szavazási eljáráson nemcsak
a rövidesen választási szövetségbe tömörülő ellenzék dühödött fel
addig nem látott mértékben, de a kormányerők is látványos bom
lásnak indultak. A Szabadelvű Párt számos képviselője nem tudott
tovább azonosulni a Tisza-féle akarnok vezetéssel, ezért ki-ki a maga
vérmérséklete szerint inkább a távozás mellett döntött.
Az alkotmányos sérelmek miatt leginkább elkeseredett „dissziden
sek” ifj. Andrássy Gyula vezetésével új politikai formációt hoztak létre.
A később Országos Alkotmánypártnak elnevezett alakulat az Apponyi
Albert és Kossuth Ferenc vezette ellenzékkel kezdett együttműködni,
és a következő időszakban fontos szerepet játszott a magyar politikai
életben. A nyugodtabb természetű, de szintén kiábrándult szabadelvűek,
köztük Széll Kálmán is pártonkívüliek lettek és kiváró álláspontra
helyezkedtek az egyre inkább fragmentálódó magyar pártviszonyokat
látva. Mivel Széll továbbra is az egyik legnépszerűbb 67-es politikus
nak számított, Tisza és Khuen-Héderváry mindenképp meg akarta
akadályozni, hogy a disszidensekhez csatlakozzon. Ennek érdekében
követséget menesztettek Rátótra, és megpróbálták lebeszélni a pas�
szivitásba vonult politikust az ellenzéki fellépésről.9 A fentiekben már
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idézett, kritikus hangú Pesti Hírlap-cikk Széll dilemmáját így foglalta
össze: „De az is tény, hogy Széll Kálmán nyilatkozni akar. Arra hivat
kozik, hogy saját kerülete szólította fel, hogy foglaljon állást a mostani
helyzetben. Tehát Széll Kálmán most azon töpreng, hogy kilépjen-e
a szabadelvű pártból s ne csatlakozzék az ellenzékhez, avagy kilépjen
és az ellenzékhez csatlakozzon vagy pedig lemondjon mandátumáról.
Ha e töprengését bevégzi, akkor szétküldi a nyílt levelet.”10
A szentgotthárdi választókerület tisztelt választóihoz címmel végül való
ban megszületett egy nyílt levél, amelyet Széll Kálmán nemcsak dön
tésének indoklása miatt szövegezett meg, hanem azért is, hogy össze
foglalja az aktuális belpolitikai helyzetről vallott nézeteit.11 A magyar
és német nyelven is közreadott levélben Széll Kálmán közvetlenül szó
lította meg választóit, értesítve őket arról a „fájdalmas elhatározásáról”,
hogy visszaadja országgyűlési mandátumát a házszabály-módosítás
kapcsán eldurvult vita miatt. A félreértések elkerülése végett Széll Kál
mán leszögezte, hogy továbbra is elkerülhetetlennek véli a parlamen
ti házszabályok gyökeres reformját, ám azt kizárólag az érvényben
lévő házszabályok alapján történő eljárással tartja véghez vihetőnek.
Az obstrukció, tehát az országgyűlés munkájának folyamatos akadályo
zása szerinte nem egyeztethető össze a parlamentarizmus alapelveivel.
Széll szerint a mindenkori ellenzéket is megilletnek olyan jogok,
amelyeket nem lehet kétségbe vonni: „A többség törvényes jogait
a szólásszabadság megóvása mellett biztosítani kell; de a kisebbsé
get sem lehet védelem nélkül hagyni.” A zsebkendőszavazás ügyé
ben az ellenzéket is hibáztatta, mivel szerinte azért fajulhatott idáig
a helyzet, mert a legitim házszabály-revíziótól az obstruáló ellenzék
dacosan elzárkózott. A kormányoldal eljárását rendkívül aggályos,
jogtipró magatartásnak tartotta, amely szerinte azzal fenyeget, hogy
az országgyűlés elveszíti a közvélemény bizalmát. „A törvény ellené
re, nyílt erőszakkal létesített jogszabályt fentartani is csak úgy lehet,
amint az létrejött” – írta elítélően a volt miniszterelnök.
Széll Kálmán a szentgotthárdi választókhoz írott levelében azt
is leszögezte, hogy nem fog csatlakozni az ellenzékhez, mivel annak
„állásfoglalása és harcmodora” számára elfogadhatatlan. Különösen
súlyos hibának vélte, hogy a függetlenségi politikusok az uralko
dó személyét és az uralkodóházhoz fűződő viszonyt napi politikai
harcokban firtatják, mivel szerinte ezzel a magyar alkotmányt sér
tik meg. Széll Kálmán azokkal a kormánypárti politikusokkal sem
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tudott tovább együttműködni, akikkel a korábbi évtizedekben szö
vetségesek voltak: „a történtek folyamán előállott politikai keretekbe
elveimmel és jogérzetemmel beilleszkedni nem tudok. Lelkem világa
egy belső összeütközésnek erkölcsi kényszere alatt áll” – vallotta be
választóinak. Azt is nyíltan elismerte, hogy döntése nagy önmegtaga
dást jelent számára, nehezére esett ugyanis ennyi év után otthagyni
az országgyűlési képviselői munkát és életformát. A szentgotthárdi
körzetben általános tiszteletnek örvendő veterán politikus személyes
szerepén túl az ország helyzetét illetően is pesszimizmusának adott
hangot: a jelenlegi politikai viszonyok közepette egész egyszerűen
nem látja, hogy „a helyzetből való kibonyolódásra kilátás nyílnék” –
fejezte be nyílt levelét a volt miniszterelnök.
A „kibonyolódás” nem is ment egyszerűen. 1904. december 13-án
a zsebkendőszavazás óta különösen dühös ellenzéki képviselők egy ré
sze már nem elégedett meg az obstrukció hagyományos formáival, és
erőszakos módszerekhez folyamodott. Nemcsak a parlamenti terem
őröket bántalmazták, de az ülésterem bútorzatát is alaposan meg
rongálták. A pattanásig feszült helyzetben az uralkodó és a minisz
terelnök egyaránt jobbnak látta az országgyűlés azonnali feloszlatását,
azonban az 1905 januárjában megtartott választások nem azt az ered
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ményt hozták, amire számítottak. Az egyesült ellenzék győzelmével
végződött választásokon Széll Kálmán is bejutott a parlamentbe. Bár
két hónappal korábban lemondott parlamenti mandátumáról, szent
gotthárdi körzete párton kívüli programmal újra jelölte, győzelme pe
dig rendkívüli népszerűsége miatt nem is lehetett kérdéses.
A parlamenti többséget és ezáltal mozgásterét elvesztő Tisza-kor
mány még fél évig hivatalban maradt, majd az uralkodó a pártokon
kívül álló Fejérváry Géza tábornokot nevezte ki kormányfőnek. Bár
Fejérváry kezdetben csak ideiglenesen, a közvetítés jegyében vállal
ta el a megbízatást, 1905 őszén markáns reformelképzelésekkel állt
elő, és egészen 1906. április 8-ig kormányozta Magyarországot. Széll
Kálmán a népszerűtlen „darabont”-kormány regnálása alatt nem ak
tivizálta magát, de továbbra is potenciális miniszterelnök-jelöltként
suttogtak róla.12 Széll egyike maradt
azoknak a mértékadó magyar politi
kusoknak, akiknek az uralkodó kikérte
a véleményét. Tanácsaival elsősorban
az általa illegitimnek tartott kormány
távozását és a magyar országgyűlés
politikai szerepének helyreállítását
próbálta elérni. A veterán politikus kü
lönösen rossz szemmel nézte Fejérváry
belügyminiszterének, Kristóffy József
nek az általános választójog bevezeté
sét célzó reformtervét, mivel szerinte
Magyarország szociális és nemzetiségi
viszonyai még nem érettek meg egy
ilyen horderejű változásra. A politi
kai válságot radikális intézkedésekkel
felszámolni akaró Fejérváry-kormány
nem tudott együttműködni a vele éle
sen szembehelyezkedő parlamenttel,
ezért az országgyűlést erőszakos mó
don feloszlatták. Széll Kálmán 1906.
március 26-án országos hatású beszé
det mondott szentgotthárdi választói
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A tekintélyes politikus mindeközben az ellenzéki pártok vezetői
vel is folyamatosan egyeztetett, igyekezve őket egy olyan program irá
nyába terelni, ami Ferenc József számára is elfogadható.13 Széll Kál
mán felismerte, hogy a politikai válságot csak úgy lehet felszámolni, ha
olyan kormány alakul, ami a 48-as többségű parlament bizalmát élve
zi, de Béccsel szemben reális követeléseket fogalmaz meg. Miközben
a parlament és a vármegyék látványos harcot vívtak az „oktrojált” kor
mány ellen, addig a háttérben – többek között Széll Kálmán közvetí
tésével – a koalíciós pártok vezetői keresték az uralkodóval való meg
egyezés lehetőségét. A hosszas alkufolyamat 1906 áprilisára vezetett
eredményre. A haderőreform nemzeti követeléseinek mérséklésével
egyfelől, a választójogi reform elhalasztásával másfelől megköttetett az
a titkos paktum, amely a dualizmus történetében először lehetővé tette,
hogy Magyarországon az ellenzéki pártok alakítsanak kormányt.14

RÉGI-ÚJ SZEREPKÖRBEN: A KORMÁNYPÁRTI POLITIKUS

Széll Kálmán, bár párton kívüli programmal indult és nyert az 1906-os
választásokon, ekkor már erősen közeledett az Országos Alkotmány
párthoz, amelybe hivatalosan csak a választásokat követően, 1906
májusában lépett be. Mivel az egykori Szabadelvű Párt időközben
feloszlott, és Tisza István és köre önkéntes száműzetésbe vonult, a
koalíciós pártok földindulásszerű győzelmet arattak. Ugyan a Füg
getlenségi Párt abszolút többséget szerzett, az Alkotmánypárt be
folyása is növekedett, hiszen 71 mandátumot szerezve a második
legerősebb politikai tömörülés lett az új országgyűlésben. Míg az
Alkotmánypárt többi vezetője az aktív kormányzati szerepvállalás
mellett döntött – ifj. Andrássy Gyula a belügyminiszteri, Darányi
Ignác a földművelésügyi tárcát vezette –, addig Széll Kálmán a párt
elnöki tisztét töltötte be egészen annak 1910-es megszűnéséig. We
kerle Sándor miniszterelnök a főrendiház elnöki tisztét is felaján
lotta Széll Kálmánnak, de ő azt nem fogadta el. Apponyi Albert
visszaemlékezései szerint Széll neve miniszterelnökként is felmerült,
de Wekerle ekkor „több simulékonyságot” tudott az udvarnak fel
ajánlani.15 Amikor Wekerle Sándor ismertette kormánya programját
a parlamentben, Széll Kálmán is szót kért, és odaadó bizalmáról
biztosította a kabinetet. Széll a pártja nevében leszögezte, hogy
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58. kép
Széll Kálmán és Darányi Ignác az országos gazdakiállítás megnyitóján (1908)

a kiegyezéshez hűen, a többi párttal vállvetve támogatják a koalíciós
kormányt, amelynek megalakulása szerinte az alkotmányos viszo
nyok helyreállítása miatt már önmagában sikertörténetnek számít.16
Az elhúzódó válságperiódus után valamivel nyugodtabb időszak
következett a magyar politikai életben, amikor Széll Kálmán ismét
megszokott szerepköreiben, kormánypárti politikusként, bankvezér
ként és gazdasági-pénzügyi tekintélyként tevékenykedhetett. Utób
bit jól példázza, hogy az 1906. március 24-én megalakult Országos
Iparpártoló Szövetség egyik tiszteletbeli elnökévé választották.17
Azzal, hogy Széll Kálmán a 67-es disszidensekből alakult
Alkotmánypárt élére állt, magára vonta a Tisza István politikája mel
lett továbbra is kitartó egykori szabadelvű párttársak haragját. Ezt
jól példázza a rendelkezési alapok kapcsán ellene indított támadás.
1908 februárjában a korábbi és későbbi kereskedelemügyi miniszter,
Hieronymi Károly megszellőztette a sajtóban, hogy tudomása van
arról, hogy Széll Kálmán még miniszterelnökként gyanús módon
„a rendelkezési alaphoz utaltatott államvasúti pénzeket”.18 Széll Kál
333

mán kikérte magának ezt az állítást, és határozottan cáfolta, hogy
„csak egyetlen fillért is kiutalt volna” az államvasút pénzéből nem he
lyénvaló célra. Széll Kálmán azt is visszautasította, hogy kormányá
nak bármelyik tagja, különös tekintettel kereskedelemügyi minisz
tereire, ilyet cselekedett volna. Széll szerint Hieronymi Károlynak
erről régebben sem lehetett hiteles értesülése, tehát mostani állításai
sem felelnek meg a valóságnak.
A Wekerle Sándor vezette koalíciós kormánynak persze nem
az összeroppant politikai ellentábor jelentette a legnagyobb kihívást.
Számos égető, évek óta felgyülemlő probléma kezelése hárult a kor
mányzatra, amit a koalíciós pártok között meglévő nézetkülönbségek
csak tovább nehezítettek. Az egyik legfontosabb kérdés az Ausztriá
val fennálló közös vámterület megújítása volt, ami Széll Kálmánt
is komolyan foglalkoztatta, hiszen az előző hosszabbítást még az
ő miniszterelnöksége idején fogadták el. A Wekerle-kormány az au
tonóm magyar vámtarifa törvénybe iktatását a vámszövetség helyett
vámszerződés elnevezéssel valósította meg, amit az osztrák kormány
erősen sérelmezett, és a vámunió felbontására tett szándékként ér
telmezett. Friedrich Schönborn osztrák politikus élesen támadta
a magyar kormányt, amelyet a korábbi vámmegállapodások és a vám
unió szellemiségének felrúgásával vádolt.
Széll Kálmán a Pester Lloyd hasábjain reagált az osztrák vádakra
és Schönborn kijelentéseire.19 Mint az érvényben lévő vámmegálla
podás egyik atyja, kötelességének érezte, hogy eloszlassa a sajtóban
megjelenő téves állításokat. Széll Kálmán szerint az 1899. évi XXX.
törvénycikk tisztán és világosan kimondta, hogy a viszonosság fenn
tartása mellett a magyar államnak joga van az önálló vámterület
re. Ugyanakkor a törvény arról is rendelkezett, hogy az Ausztria és
Magyarország között fennálló vám- és kereskedelmi szövetség 1907-ig
érvényben maradt, azaz a két ország között az áruk szabad mozgása
biztosított volt, akárcsak a külső államokkal szembeni vámszabályo
zás közös és egységes kézben tartása. Széll Kálmán szerint a kérdést
jogi és nem politikai úton kell megvizsgálni, és a törvényi szabályozás
egyértelmű, azaz a magyar fél nem sértette meg a viszonosság elvét.
Hosszas alkudozások és egy osztrák kormányváltás eredménye
képpen végül sikerült a Wekerle-kormánynak megállapodni a vám
unió újabb tíz évre szóló meghosszabbításáról. Bár Magyarország
hozzájárult a rá eső kvóta 2%-os növeléséhez, a mezőgazdasági vámok
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emelésével, amit Széll Kálmán is támogatott, többé-kevésbé érvényre
tudta juttatni a magyar agrárius érdekeket. Széll korábbi politikájához
hűen továbbra is kompromisszumkész álláspontot képviselt a vámkér
désben, és adott esetben az osztrák felet is megvédte a túlzó magyar
támadásoktól. Kritikusai ennek ellenére előszeretettel gúnyolódtak
a veterán politikuson, szemére vetve, hogy „midőn saját törvényéről,
az 1899: XXX. t.-cikk megvédéséről volt szó – minden hivogatás, szó
lítgatás és kérelem dacára – elvonult rátóti birtokára és legkegyelme
sebb saját kezűleg siementhali tenyészállatokkal foglalatoskodott”.20
Szintén heves vitákat kiváltó kérdés volt az Osztrák–Magyar
Bank ügye. Függetlenségi körökben a kiegyezés megkötése óta napi
renden volt egy önálló Magyar Nemzeti Bank felállításának igénye,
amely azonban egyértelműen megkérdőjelezte volna az Ausztriával
fennálló pénzügyi és monetáris uniót. A Wekerle-kormány a bank
kérdés megvitatására egy bankbizottságot hozott létre, amelynek
a kormány képviselőin túl politikusok, bankárok és pénzügyi szakér
tők, köztük Széll Kálmán is tagjai lettek. A korábbi miniszterelnök,
aki ekkoriban nemcsak országgyűlési képviselő, de a Magyar Jelzá
log-Hitelbank kormányzója is volt, a bankbizottság 1908. március
26-i ülésén fejtette ki nézeteit a bankkérdés lehetséges rendezésével
kapcsolatban.21 Széll Kálmán szerint a bankkérdést politikai alapon
megközelíteni nem szabad, mivel ez egy olyan sarkalatos pénzügyi és
gazdasági kérdés, ahol a „preokkupált álláspontoknak” nincs helye.
Széll óva intette a bizottságot saját szerepének olyan típusú felfogásá
tól, amely kizárólag az önálló bank létrehozásában látná küldetését.
Inkább azt javasolta, hogy azt vizsgálják meg, hogy a két fő irány
zat közül melyiknek és milyen módon történő megoldása szolgálná
leginkább Magyarország gazdasági és hitelügyi érdekeit. Széll nem
titkolta, hogy ő a „készfizetések felvétele nélkül” továbbra is a közös
bank álláspontján áll, ezért azt javasolta a bizottságnak, hogy ezt
a lehetőséget se vesse el alapos szakértői vizsgálat lefolytatása nélkül.
A későbbiekben Széll Kálmán egy köztes megoldást célzó saját ter
vezettel is előállt, amelynek értelmében az Osztrák–Magyar Bank
részvényesei bankkartellbe tömörülve a részvénytőke kettéosztásával
és külön igazgatósággal, de az együttes ülésezés megtartásával alakí
tottak volna egy osztrák és egy magyar jegybankot.22 A bankkérdés
a folyamatos tárgyalások ellenére megoldatlan maradt és a koalíciós
pártok között rendre kiújuló feszültségek egyik fő forrását jelentette.
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Széll Kálmán kései pályája során nemcsak közjogi és gazdaság
politikai kérdésekkel foglalkozott aktívan, hanem társadalom- és nem
zetpolitikával is. A századelőn megélénkülő nemzetiségi mozgalmak
belülről kezdték bomlasztani a magyar államot, és a szaporodó válság
tünetek mellett a veterán politikus sem tudott szó nélkül elmenni. Már
csak azért sem, mivel a dunántúli közművelődés vezetőjeként jól látta,
hogy a magyar egyesületek nem váltották be a hozzájuk fűzött „nemze
ti” reményeket.23 Az Országos Közművelődési Tanács 1908. június 22-i

59. kép
Széll Kálmán az Andrássy-szobor leleplezésekor a szoborbizottság elnökeként fogadja
Ferenc Józsefet (1906)

alakuló ülésén elmondott beszédét Széll Kálmán szinte teljes egészében
a nemzetiségi kérdésnek szentelte. Széll továbbra is meg volt győződve
arról, hogy a közművelődési egyesületek fontos szerepet játszanak az
ország magyar karakterének megőrzésében. Hitet tett a magyar politika
fő célja mellett, amely szerinte nem más, mint az „egységes magyar ál
lam” kiépítésének folytatása „alkotásokban, intézményekben”, továbbá
„az ország politikai, kulturális és gazdasági viszonyainak” fejlesztése és
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megszilárdítása. A politikus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy e nemes
vállalkozás a nemzet minden tagjának ügye, felekezeti és nyelvi különb
ségek nélkül. Széll elvetette az erőszakos asszimiláció minden formáját,
ragaszkodva ahhoz, hogy a magyar államnak nemcsak akkor kell tudni
erőt mutatni, amikor büntetni kényszerül, hanem akkor is, amikor ma
gához szeretné kötni különböző anyanyelvű és kultúrájú polgárait.
Széll Kálmán szerint az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy
bár a szavak szintjén sokan azonosulnak az ország és a haza fogalmá
val, a magyar állameszmét nem övezi kellő tisztelet és társadalmi tá
mogatottság. Az, hogy a törvény előtti egyenlőség, nyelvi, kulturális és
vallási önrendelkezés mindenkinek elidegeníthetetlen joga, még nem
vezethet a magyar állam kárára – figyelmeztetett. Szerinte Magyaror
szágon a történelem, valamint a kulturális és gazdasági erő jogcímein
a magyarságot és a magyar kultúrát „hegemónia és szupremácia” illeti
meg, de a nemzetiségek ettől függetlenül a „magyar kultúrának össze
kapcsoló, kiegyenlítő és erősítő szárnyai alatt” háborítatlanul megőriz
hetik nyelvüket és kultúrájukat. „Ezt az országot elsősorban meg kell
védeni és meg kell tartani magyarnak és másodsorban meg kell alkotni
műveltnek, gazdagnak, felvilágosodottnak, előrehaladottnak” – fogal
mazott kongresszusi beszédében Széll Kálmán. Nézetei szerint az or
szág kulturális felvirágoztatásában, továbbá a magyar nyelv és kultúra
terjesztésében áll a kulturális egyesületek igazi missziója.
Széll Kálmán kitért a Magyarországot érő szerinte alaptalan kül
földi támadásokra is. Különösen élesen kritizálta a nemzetközi sajtó
Magyarországgal kapcsolatos hozzáállását: „látok bizonyos rendszert
és látom elszórva és alattomos rafinériával Európa sajtójának min
den részében, amely a legutóbbi időben azt a tendenciát követi, hogy
minket Európa előtt leszállítson, capitis diminutióval illessen, meggya
lázzon, megrágalmazzon, és úgy állítson oda, mint barbár üldözőket,
akik itt […] csak egyet ismernek: a hatalmat és azontúl csak rabszolgá
kat”. Széll Kálmán azokat is kárhoztatta beszédében, akik az országot
kiteszik „egy pszeudosvájci konföderáció torzképének”. Ugyanakkor
elismerte, hogy a korszellem és a társadalmi viszonyok egyre inkább
megkövetelik az általános választójog bevezetését. Ifj. Andrássy Gyula
belügyminiszter plurális választójogi tervezetére utalva annak a remé
nyének adott hangot, hogy az országgyűlés olyan „liberális és jogki
egyenlítő” választójogi reformot fog alkotni, amely megtartja a politi
kai hatalmat az „intelligencia” kezében.24
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Hasonlóan nagyívű beszédet mondott Széll Kálmán 1908. októ
ber 25-én a szatmári Széchenyi Egylet negyedszázados jubileumi köz
gyűlésén. A jeles alkalmon mint az Országos Közművelődési Tanács
társelnöke vett részt. Ez volt az a szervezet, amelyet az imént említett
júniusi kongresszus a hazai közművelődési egyesületek összefogásának
céljával hívott életre. Széll Kálmán ünnepi köszöntőjében nagy elis
meréssel szólt Szatmár vármegye történelmi szerepéről éppúgy, mint
a Széchenyi Egylet példamutató tevékenységéről. Különösen hangsú
lyozta a néhai Károlyi István gróf érdemeit, aki úttörő szerepet vállalt
Szatmárban a magyar közművelődés előmozdítása érdekében. Széll

60. kép
Széll Kálmán beszédet mond az Andrássy-szobor leleplezésekor (1906)

Kálmán szerint az állam, a kormányzat és a törvényhozás csak kere
teket tud alkotni, ezek tartalommal való megtöltése a tevékeny társa
dalom feladata. Ez szerinte különösen sürgető Magyarország esetében,
amely bár „politikailag egységes, de fajilag és nyelvileg” nem tekint
hető annak. Széll Kálmán megismételve a kongresszuson elmondott
gondolatmenetét azon meggyőződésének adott hangot, hogy kény
szerítő eszközök helyett sokkal inkább a közművelődési egyesületek
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„méltányosan, igazságosan, engesztelékenyen” végzett munkájával, és
különösen a magyar nyelv és kultúra terjesztésével lehet a nemzetiségi
polgárokat a magyar állameszme mellé állítani. 25
A hangzatos szólamok ellenére 1909 őszére a koalíciós kormány
a szétesés szélére került. Elsősorban a haderőreform és a bankkérdés
„nemzeti követelései” osztották meg a kormánypárti politikusokat, de
nemzetiségi ellentétek, a szociális és agrárkérdés megoldatlansága,
továbbá a választójogi és közigazgatási viták is végletekig borzolták
a kedélyeket. A mérsékeltebb alkotmánypártiak Széll Kálmánnal
a soraikban egyre kevésbé tudtak együttműködni a radikálisabb kö
veteléseket megfogalmazó Függetlenségi Párttal, amely a későbbiek
során Kossuth Ferenc és Justh Gyula nézeteltérései következtében
látványos pártszakadást is szenvedett. Amikor Wekerle Sándor 1909
végén benyújtotta lemondását az uralkodónak, Széll Kálmánt aján
lotta utódjának. Ferenc József örömmel hajlott volna erre a megol
dásra, de a tapasztalt politikus, látva a fennálló politikai erőviszonyo
kat, nem vállalta a lehetetlen feladatot.

61. kép
Wekerle Sándor miniszterelnök látogatása Kossuth Ferencnél Pöstyénben (1907)
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Ferenc József így ismételten az
egykori Szabadelvű Párt irányába tájé
kozódott, amely előbb Nemzeti Tár
saskör, majd Nemzeti Munkapárt né
ven szerveződött újjá, készen állva a
politikai hatalomba való visszatérésre.
A régi-új miniszterelnök, KhuenHéderváry Károly már 1910 február
jában megalakította 67-es alapokon
álló kormányát, de mivel nem tudott
együttműködni a 48-as többségű parla
menttel, 1910 júniusára kiírták az új
országgyűlési választásokat. Ez az ese
mény nemcsak a régi Magyarország
történetének, de Széll Kálmán életének
is utolsó képviselőválasztása volt. Széll
ezúttal is párton kívüli programmal in
dult, mivel az Alkotmánypárt, aminek
éveken át az elnöke volt, időközben fel
bomlott. A valójában ifj. Andrássy
Gyula vezette 67-es alakulat a koalíciós
kormány bukásával és a Munkapárt
62. kép
felemelkedésével került légüres térbe.
Kossuth Lajos fia, Ferenc József
1910 februárjában a pártvezetés úgy
kereskedelemügyi minisztere: Kossuth Ferenc
mondta ki a feloszlást, hogy a tagok
szabadon dönthettek a folytatásról. Az alkotmánypártiak többsége
a Munkapárthoz csatlakozott, elfogadva a Tisza István-féle irányvonal
primátusát. A kemény mag, azaz Andrássy és köre inkább a párton
kívüli politizálást választotta, mivel olyan fontos kérdésekben, mint
a választójog vagy a közigazgatás, nem tudott azonosulni a munkapár
ti fősodorral. Széll is ehhez a csoporthoz tartozott, ezért is vállalta el az
Országos Club elnöki tisztét. Ez volt az a politikai klub, amely az Al
kotmánypárt 1913-as újraalakulásáig összefogta a munkapárti kor
mányt 67-es alapon bíráló szabadelvű politikusokat.26
Széll Kálmán 1910. május 22-én Szentgotthárdon elmon
dott választási beszédében hitet tett egész eddigi politikája mellett,
amelyet szerinte csak igazoltak az 1903 óta eltelt zavaros időszak
eseményei.27 Ugyan ismét tagja lett az ezúttal elsöprő munkapár
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ti többséggel felálló országgyűlésnek,
fokozatosan visszavonult az aktív po
litizálástól, és inkább gazdasági tevé
kenységére tartalékolta maradék élet
erejét. Az országgyűlésben is már csak
elvétve kért szót. Ezek közül kiemelke
dett az 1910. december 1-jén mondott
utolsó, nagyobb lélegzetvételű beszé
de, amelyben az indemnitás elfogadá
sa mellett érvelt. Széll szerint a költ
ségvetési egyensúly megtartása és az
egyre növekvő honvédelmi kiadások
egyaránt indokolják, hogy a kormány
az új költségvetés elfogadásáig az elő
ző év terhére gazdálkodhasson. A ve
terán politikus jórészt arra használta
63. kép
fel megszólalási lehetőségét, hogy sa
A radikális függetlenségi vezér, Justh Gyula
ját pénzügyminiszteri és miniszterel
nöki korszakának eredményeivel traktálja képviselőtársait.28 Mindez
jól mutatja, hogy más idős politikushoz hasonlóan Széll Kálmán is
nehezen tudott lépést tartani az új idők kihívásaival. Széll már csak
hiúságból is a múltban kereste a jelen kérdéseire adandó válaszokat,
hiszen saját kormányfői tevékenységét a közelmúlt legsikeresebb kor
mányzásának tartotta. Bár szellemileg remek állapotban érte meg az
időskort, élete alkonyán Széll Kálmán mentális és egészségi állapota
is fokozatos romlásnak indult. Ami ennél is nagyobb traumát jelen
tett számára, hogy felesége, Vörösmarty Ilona 1910. december 13-án
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A KÖZTISZTELETBEN ÁLLÓ VETERÁN POLITIKUS

Széll Kálmán kései pályája során nemcsak a politikában vetette lat
ba kétségtelenül meglévő tekintélyét és népszerűségét, hanem a köz
élet más területein is. Társadalmi és gazdasági szerepvállalása meg
lehetősen szerteágazó volt, ezek közül is kiemelkedett a már említett
bankvezéri szerepe, valamint a közművelődési egyesültek országos
elnökeként végzett tevékenysége. Széll Kálmán emellett a Magyar Tu
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dományos Akadémiának is tagja volt, sőt az akadémiai almanachok
szerint a perzsa sah gyémántos arcképdíszjelvényét is birtokló dukai
és szentgyörgyvölgyi Széll Kálmánt 1902. május 8-án beválasztották
a köztiszteletben álló tudományos intézmény igazgatóságába is.29
„Alig érhetett volna nagyobb kitüntetés, mint a tekintetes Aka
démiának irányomban mértéken túl megnyilatkozott ez a szíves fi
gyelme. Midőn szívem egész melegével mondok hálás köszönetet
megválasztatásomért, engedje meg a tekintetes Akadémia kijelent
hetnem, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a magyar nemzeti
kultúra első és legfőbb intézményét kitűzött céljainak elérésében elő
segítsem, támogassam” – írta az igazgatóságnak Széll Kálmán 1903.
február 8-án kelt levelében.30 Azt, hogy komolyan is vette újabb sze
repét, jól mutatja, hogy 1909-ben Széll Kálmán tagja volt annak kül
döttségnek, amely személyesen nyújtotta át a vallás- és közoktatási
miniszternek az Akadémia állami támogatásának felemelését célzó
javaslatot. Mindamellett az is árulkodik az MTA-tag Széll Kálmán
személyiségéről, hogy míg az akadémiai almanach 1902-es kiadá
sa Budapestet jelöli lakhelyének, addig a későbbi évfolyamok már
a Vas vármegyei Rátót községet említik ugyanott. Széll Kálmán neve
nemcsak a tudományos, hanem a kulturális életben is jól csengett,
olyannyira, hogy 1904-ben a Magyar Nyelvőr című szakfolyóiratban
még grammatikai alanyként is felbukkant egy nyelvhelyességi példa
mondatban.31 Ennél még nagyobb elismerést jelenthetett számára,
hogy 1906-ban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa is
soraiba választotta Darányi Ignáccal, Semsey Andorral és Thallóczy
Lajossal egy időben.32 Széll Kálmánt a jótékonysági szervezetek is
szívesen látták soraikban, az 1910. június 26-án megalakult Orszá
gos Pártfogó Egyesületnek elnöki tisztét is betöltötte.33
Széll Kálmánt több alkalommal kérték fel előszó írására is, ami
nem meglepő, hiszen egy frissen megjelenő könyv eladási esélyeit
jócskán növelte a nagy tekintélyű politikus ajánlása. Nádas László
a Szeszmonopólium kérdéséről különös tekintettel a szeszipar és a szeszfogyasztás mai állására című 1911-es kötetének előszavában Széll az állami
bevételek alacsony mértékére hívta fel a figyelmet: „ezért jöttem rá
már hosszú évek előtt, miniszterelnök koromban azon eszmére, hogy
egy nagy jövedelmi forrást kell teremteni a szeszmonopólium beho
zatala által”.34 Széll Kálmán szerint az alkoholizmus elleni küzde
lemben az egyik legjobb fegyver az állami szeszmonopólium megte
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remtése, már csak azért is, mivel az állam bevételei ezáltal úgy
növekednének, hogy az nem jelentené „az alsóbb néposztályok ter
heinek” emelkedését. 1912-ben Széll Kálmán Bizony László a Keleti
határról – A magyar szupremácia veszedelme Erdélyben című könyvéhez írt
előszót. Az idős politikus ismételten hitet tett a magyar szupremácia
fenntartása mellett: „minden aggodalom, amely e lapokon kifejezés
re jut, az én aggodalmam, minden honfiúi fájdalom, ami a betűkből
is ki kell, hogy áradjon, az én fájdalmam, minden buzdító szó akkor
odavezet az én álláspontomhoz, hogy itt minden erőnek egyesülni
kell a nemzeti érdekek szent védelmében”. A kötetben Széll Kálmán
mellett olyan „státusférfiak, politikusok, közigazgatási és pénzügyi
tényezők” osztották még meg gondolataikat, mint Hantos Elemér,
báró Madarassy Beck Gyula vagy éppen gróf Bethlen István és Neu
geboren Emil országgyűlési képviselők.35
Ezek a felkérések és kisebb-nagyobb feladatok természetesen
nem mérhetők össze Széll Kálmán aktív politikai szerepvállalásának
kihívásaival, mégis jól jelzik, hogy amennyire ereje engedte, élete
végéig hozzá kívánt járulni a magyar közügyek előmozdításához.36
Széll Kálmán a háború kitörése után pénzügyi tanácsokkal látta
el a Tisza-kabinetet a hadikölcsönök ügyében, és idős kora ellené
re készséggel elvállalta a hadsegélyező bizottság elnökségét is. Ezen
tevékenységeket azonban hosszabb időn keresztül már nem állt
módjában gyakorolni. 1915. május 18-án Budapesten szélütés érte,
amelyből nem tudott teljesen felépülni. Három hónappal később,
augusztus 16-án valószínűleg szívizomgyengülés és tüdőgyulladás
következtében hunyt el rátóti otthonában.
A zajló világháború ellenére gyásztáviratban vagy személyesen
a temetésen lerótta tiszteletét szinte valamennyi politikai, gazdasági és
kulturális szereplő és intézmény, amelyekkel Széll Kálmán negyven
éves közéleti pályafutása során kapcsolatban állt. A kormányt Tisza
István bizalmasa, Sándor János képviselte a gyászszertartáson. Az
általa vezetett belügyminisztérium hivatalos közlönye az alábbi so
rokkal tisztelgett Széll Kálmán előtt: „Nagyszabású közigazgatási és
társadalmi alkotásai maradandóvá tették nevét, nemes szivének em
léke pedig feledhetetlenül él kegyelettel teljes lelkünkben.”37 A Jogtudományi Közlöny az Országos Gyermekvédő Liga intézményét emelte
ki Széll Kálmán életének számos vívmánya közül. „A sokoldalú ál
lamférfiúnak az a tevékenysége lebeg itt a mi szemeink előtt, amelyért
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a modern magyar gyermekvédelem úttörő előharcosának tekintik” –
írták elismerően.38 A képviselőház elnöke, Beöthy Pál pedig ezekkel a
szavakkal búcsúzott képviselőtársától: „Mély gyász érte a törvényhozó
testületet és az egész magyar közéletet Széll Kálmán országgyűlési
képviselő, Magyarország egykori miniszterelnöke elhunytával. Nem
zetünk újabb fejlődésének történetében kevesen játszottak oly jelen
tős szerepet, kevesen tudták a nemzet nagy céljait oly lelkes tetterővel,
oly csodálatos munkabírással szolgálni, mint Széll Kálmán. Nevét ott
találjuk az elsők között az utóbbi évtizedek minden nemzeti, kulturá
lis és gazdasági alkotásában. Királya és nemzete javára szentelt, sok
szor küzdelmes, fényes eredményeket fölmutatott, bölcsességben és
hazafiságban oly tiszta pályafutását a történelem fogja megörökíteni,
e törvényhozó testület pedig mindenkor hazafias kegyelettel őrzi meg
emlékezetét.”39 Széll Kálmán koporsóját a Vas megyei Táplánfalván
a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

ÖSSZEGZÉS

Kétségtelen ugyan, hogy Széll Kálmán legfontosabb politikai ered
ményei a pénzügyminiszteri és miniszterelnöki hivatalviselés éveihez
köthetők, kései pályaképe mégis számos érdekes fordulatot és tanul
ságot tartalmaz. Annak ellenére, hogy többszöri felkérés ellenére sem
vállalt meghatározó vezető pozíciót 1903 után, Széll Kálmán mégis
a századelő magyar politikai életének egyik legbefolyásosabb alakja
maradt. Elsősorban pénzügyi és gazdasági kérdésekben számítottak
a tanácsaira, de elismertsége révén kiválóan tudott közvetíteni Bécs
felé éppúgy, mint az egymással szembenálló magyar pártok és párt
vezérek között. Első ránézésre úgy tűnhet, hogy Széll Kálmán poli
tikai oldalt váltott, amikor 1906-ban a korábbi ellenzékhez csatlako
zott, de sokkal közelebb áll a valósághoz az a megközelítés, miszerint
a politikai struktúrák változtak nagy gyorsasággal körülötte, nem
pedig elvei és nézetei, amelyeket hol szabadelvű, hol alkotmánypárti,
hol pedig párton kívüli színekben képviselt.
Széll Kálmán az ország gazdasági és kulturális életében is fontos
szerepet játszott 1903 és 1915 között. A Magyar Jelzálog-Hitelbank
kormányzójaként az ország hiteléletének fellendítésén is fáradozott.
A magyar mezőgazdaság ügyét nemcsak a vámügyi tárgyalásokon
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karolta fel, hanem a gyakorlati életben is, hiszen saját rátóti birtokát
szarvasmarha-tenyésztő mintagazdasággá fejlesztette. A Közműve
lődési Egyesületek Országos Tanácsának elnökeként Széll a magyar
kultúra és nyelv ápolását és terjesztését szorgalmazta, mert ettől vár
ta az országot sújtó nemzetiségi ellentétek enyhülését. Széll Kálmánt
pályájának utolsó harmadában tagjai közé választotta a Múzeumok
és Könyvtárak Országos Tanácsa és a Magyar Tudományos Akadé
mia igazgatósága is. Mindez nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen
tekintélynek örvendett a korszakban, hanem azt is, hogy Széll Kál
mán személy szerint mennyire nélkülözhetetlennek tartotta a kultúra
és tudomány hozzájárulását Magyarország felemeléséhez.
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KLESTENITZ TIBOR
DICSHIMNUSZOK ÉS KARIKATÚRÁK.
SZÉLL KÁLMÁN ALAKJA A KORTÁRSAK SZEMÉVEL

A 19. század végén Magyarországot a politika világának lassú
demokratizálódása jellemezte. A tömegek részvételi lehetőségeit
a szűkre szabott parlamenti választójog jelentősen korlátozta, ám
a kulturális fejlődés, az olvasni tudás növekvő szintje, illetve a sajtó
fejlődése – amely a századfordulóra már a tömegsajtó létrejöttéhez,
a bulvárlapok és a filléres népújságok megjelenéséhez is elvezetett1 –
arra ösztönözte a politikusokat, hogy törekvéseikhez igyekezzenek
megszerezni a nyilvánosság támogatását is. Ha egy közszereplőnek
sikerült tartósan kedvező imázst kialakítania magáról, azzal előny
re tehetett szert a politikai versengésben. Ez a sajtó társadalmi
szerepének növekedésével egyre fontosabb szemponttá vált, hiszen
a médiának mindig is természetes hajlama volt arra, hogy „a politi
kai tájékoztatást perszonalizálja, hogy inkább arra összpontosítson,
ki és hogyan tesz vagy mond valamit, semmint arra, hogy az illető
mit tesz vagy mond”.2
A tanulmány arra vállalkozik, hogy bemutassa: a kortárs véle
ményformálók hogyan láttatták a sajtó hasábjain Széll Kálmán alak
ját és politikáját, és hogyan változott ez a kép miniszterelnöksége
alatt. Forrásként elsősorban a napisajtó cikkei, illetve az ekkoriban
virágkorukat élő élclapok tréfái és karikatúrái szolgálnak. Ezek az or
gánumok sokszor alkalmasabbak voltak a napilapoknál a szélesebb
rétegek megszólítására, hiszen közérthetőbb, népszerűbb formában
közvetítették üzeneteiket. Arany László szavai szerint „az egész szép
irodalomból legkapósabbá lesznek az élclapok, s a politikai költé
szet egy része ezekbe költözvén át, bőven bugyog, bár nem egészen
hypokrénai tisztasággal”.3
Az elemzés négy élclapra terjed ki. Az 1867-ben megindu
ló Borsszem Jankó a kor egyik legnépszerűbb és legszínvonalasabb
vicclapja volt. Általában emelkedett humor, társadalmi érzékeny
ség, széles látókör jellemezte, politikailag liberális, kormánytámo
gató irányvonalat vitt. Az 1894-től kiadott Kakas Márton szintén
színvonalas orgánumnak számított, ám a ’48-as politikai irányzatot
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támogatta. Szintén a függetlenségi ellenzéket képviselte az 1878
óta megjelenő Bolond Istók, amelyet gyakran harcias, sőt durva
hangvétel jellemzett. Ez nem állt távol az 1893-tól kiadott Magyar
Herkó Pátertől sem, amely kispolgári élclapnak számított, és ultra
montán, klerikális nézőpontot érvényesített.4

A „LEGSZENVEDÉLYESEBB TŰZOLTÓ”
A BÁRSONYSZÉKBEN

„A politikusok […] el vannak kopva Magyarországon. Harminc év
politikája alig tett egyebet, mint emésztette az erőket és egyéneket”
– állapította meg 1899 februárjában a Budapesti Hírlap publicistája,
kifejtve, a nemzet érdeke a parlamenti háborúskodás befejezését, sőt,
a pártok együttműködését követeli meg.5 A hazai politika súlyos vál
ságot élt át: Bánffy Dezső miniszterelnök erőszakos kormányzásával
szemben az ellenzék obstrukcióba kezdett, megakasztva a törvény
hozás munkáját, többek között a költségvetés elfogadását, ami ex lex
állapothoz vezetett. A kormány és az ellenzék közötti ellentétek áthi
dalhatatlannak tűntek. A válság megoldására a király Széll Kálmánt
kérte fel, aki sikeresen feloldotta a patthelyzetet, és a legfontosabb
kérdésekben paktumot kötött az ellenzéki pártokkal. Az uralkodó
ezután február 26-án kinevezte miniszterelnökké.6
Hatalomra kerülése a kortársak egyöntetű véleménye szerint
igen szerencsés körülmények között történt. Az ellenzéki Független
ségi Párt szócsövének számító Egyetértés publicistája például a köz
hangulatot a kiegyezés előttihez hasonlította, amikor a hosszú har
cok után megerősödött a megbékélés vágya.7 A párt vezére, Kossuth
Ferenc arról írt, hogy Széll „érintetlen és teljes tiszteletet és megbíz
hatást igényelhető egyénisége”8 kellő garancia a számára. A szintén
ellenzéki Katolikus Néppárt lapja, az Alkotmány kiemelte, Széll képes
békét teremteni, hiszen már a tárgyalások alatt megmutatta erélyét
a kormánypárti akadékoskodókkal, tapintatosságát a lojális ellenzék
kel szemben. Kormányfői megbízása Bánffy rendszerének teljes bu
kását jelenti, ami „az ellenzék újabb fényes diadala”.9
Az ellenzék kezdeti lelkesedése olyan heves volt, hogy az Egyetértés
kisvártatva szükségesnek érezte lehűteni a várakozásokat. A szerkesztő
ség szerint az ellenzéknek valósággal Széll volt a miniszterelnök-jelöltje,
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akit szinte ömlengve ünnepelnek, azonban nem ártana egy kis tartóz
kodás.10 Ezért figyelmeztetett: Széll „talán még inkább szerencséjének,
mint valóságos államférfiúi értékének köszönheti, hogy a »jól konzer
vált« politikusok osztályához tartozik”, és téveszmének nyilvánította
a gyorsan terjedő vélekedést, miszerint „a most bekövetkező parlamenti
békének tartalma egyenest Széll úr egyéniségéhez lenne szabva”.11
Kormányzása kezdetén tehát személyét már komoly nimbusz
övezte, amelynek eredetét Mikszáth Kálmán a Deák Ferenchez
való kapcsolatára, a pénzügyminiszterségről való 1878-as lemon
dására, illetve az azt követő politikai passzivitására vezette vissza.12
Vélekedését a korabeli újságcikkek és karikatúrák is alátámasztják.
Miniszterelnöki bemutatkozását például a sajtó általában úgy ér
tékelte, hogy Széll a Deák Párt hagyományainak feltámasztásával,
a Tisza-korszak lezárásával akarja regenerálni az országot,13 és így
írta le a közhangulatot emlékirataiban több kortárs is.14 Deák szel
leme a karikaturistákat is megihlette. A Bolond Istók például Széllt
a függetlenségi, de saját pártot alapító Ugron Gáborral együtt áb
rázolta egy rajzán. Ezen Széll a mögötte álló Deákra, míg Ugron
a bohócként ábrázolt – tizenöt éves kormányfősége után igencsak
„megkopott” politikusnak számító – Tisza Kálmánra mutatott, kije
lentve: „Ez a rossz szellem, aki minden kormányzatot megrontott.”
Széll erre válaszként büszkén jelenthette ki: „Igaz, csakhogy ezentúl
más szellemben kormányzunk!”15 A klerikális Herkó Páter Széllt a má
sik miniszterelnök-jelölttel, Fejérváry Géza honvédelmi miniszterrel
állította szembe. A rajzon az előbbi háta mögött Deák angyalként
jelent meg, Fejérváry mögött viszont egy szárnyas-patás, kezében ka
nalat szorongató ördög volt látható. A kép szélén a Katolikus Nép
pártot jelképező parasztgazda Széll felé nyújtotta karját, és meg is
indokolta választását: „Kettő közül az egyik, de csak az, amelyik az
alkotmányba nem fog belekanálkodni.”16
A sajtó tehát az új kormányfőtől egyértelműen atyai barátja
munkájának folytatását várta. „A Deák Ferenc nagy alkotásának,
szellemének és politikájának győzelmét ünnepeljük ebben a válság
ban, annak lefolyásában és Széll Kálmán jövetelében. Az 1867-iki ki
egyezés győzött összes ellenfelein” – írta például a Budapesti Hírlap.17
Hasonlóan fontos elemet jelentett 1878-as lépésének emléke,
amikor – Bosznia-Hercegovina okkupációjának magas költségei miatt –
önként leköszönt a pénzügyminiszterségről.18 Ezt a kortársak egy
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része úgy értékelte, hogy egyéni önzés, a népszerűség megszerzésé
nek vágya mozgatta, a közvélemény viszont többnyire inkább
a valódi kötelességérzet jelének tekintette döntését,19 Széll nyomban
rengeteg dicséretet kapott.20 Sokan vélték úgy, hogy lemondása nem
tette bukott politikussá, hiszen „olyan államférfinak tartatik, aki saját
reputációjának még mindig mestere. Kiváló tehetsége mellett e véle
mény fenntartja őt a politikai küzdtéren a jövő számára is”.21
1899-ben a sajtó nagy egyöntetűséggel hazafias tettként, a saját
elveihez való férfias ragaszkodásként emlékezett vissza a pénzügyi
tárcáról való lemondásra. A Pesti Napló még arról is beszámolt, hogy
„beavatott politikusok” szerint Ferenc József vissza akarta tartani, és
állítólag megkérdezte tőle, milyen feltételek mellett lenne hajlandó hi
vatalban maradni. Széll makacs határozottsággal válaszolt: „Unter gar
keiner Bedingung, Majestät [Semmilyen feltétellel sem, felség].”22
A sajtó értelmezése szerint lemondása után bölcsen tartózko
dott a politikai pozícióharcoktól. Mikszáth arról írt például, hogy
teljesen elszigetelte magát a kormánypártban, „olyan volt, mint egy
szfinx” – igaz, a többi képviselő ezért gőgös és hideg embernek tar
totta. Ugyanakkor, amint szükség volt kompromisszumteremtő kész
ségeire, habozás nélkül a tettek mezejére lépett, a legnagyobb loja
litással segített megoldani a mások által keltett nehézségeket. „Széll
a legszenvedélyesebb tűzoltó” – mondta róla állítólag a király.23
Ezt a fajta visszafogottságot, a hatalomtól való tartózkodást
a sajtó 1899-ben az egyik legnagyobb erényeként magasztalta: „hogy
Széll Kálmán nem akar miniszterelnök lenni, köztudomású” – írta
például a Budapesti Hírlap.24 Ez az értelmezés olyan általános volt,
hogy még az Egyetértés is készpénznek vette, hogy Széllnek a kedve
ellenére kellett elfoglalnia a bársonyszéket.25
Kormányzása a változás ígéretével kezdődött, amit az újságírók
igen korán a szélcsend (vagy Széll-csend) kifejezéssel jellemeztek: az
első ilyen szójáték már kinevezése napján felbukkant.26 A Budapesti
Hírlap a hétköznapok túlzott átpolitizálásának megszűnését, a dolgok
rendes kerékvágásba való visszazökkenését remélte: a parlamenti
csatazaj elültével a nemzet végre gazdasági, kulturális kérdésekkel
foglalkozhat elsősorban, „a politikai széllcsöndet hosszú és áldá
sos béke” követi.27 Az ellenzéki Alkotmány szintén új korszakot várt,
a „zsarnokság és bizantinizmus” szellemének végét, amikor az or
szággyűlés a nemzet valódi problémáival foglalkozhat.28
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A miniszterelnök jó érzékkel
megfogalmazott jelszavával – „jog,
törvény, igazság” – tovább erősítette
ezeket a várakozásokat. A lelkesedés
ben a Bolond Istók is osztozott, amely
nek húsvéti karikatúráján a Krisztus
ként ábrázolt Széll győzedelmesen
kiemelkedik a sírból, a kezében zászló,
felirata „Törvény, Jog, Igazság”, kö
rülötte meglepett politikusok állnak,
háta mögött egy férfi pedig 1848 fel
iratú zászlót tart.29 Ez utóbbi elem jól
jelzi a várakozások mértékét, hiszen
a ’48-as orgánum egy ’67-es állam
férfit tisztelt meg ezzel a gesztussal.
A miniszterelnöki kinevezés rend
kívül kedvező sajtóvisszhangja a kor
társak számára is igen feltűnő volt, 64. kép
a nyilvánvaló túlzások sokak vissza A Bolond Istók Széllt dicsőítő karikatúrája
(1899)
tetszését váltották ki. A Pesti Hírlap
szerzője például, annak hangsúlyozása után, hogy Széll nagyon is
alkalmas az ország vezetésére, elhatárolódott a sajtó főáramától, ki
jelentve: „Szemünk előtt látjuk a fölkelő napot, de ízléstelenség volna
földre borulni előtte és imádni benne az új életet.”30 (Igaz, ebben az
állásfoglalásban az is szerepet játszhatott, hogy a Pesti Hírlap általá
ban a kormánypárt Bánffy-féle irányvonalával rokonszenvezett.)
Az élclapok szerzői természetesen szintén kedvtelve tartottak
görbe tükröt a jelenségnek. A Borsszem Jankó például „gyorstalpaló”
útmutatót készített kezdő újságírók számára arról, milyen közhe
lyek alkalmazásával írhatnak könnyen, gyorsan a miniszterelnökről.
A kérdés-felelet formájában fogalmazott szöveg szerint például:
– Mi hasadt fel Széll Kálmán alatt?
– Széll Kálmán alatt egy új korszak hajnala hasadt fel.31
Az élclap 1899 májusában a politikus betegségének hátterében is
sajátos okokat diagnosztizált: „Részvéttel hallottuk, hogy a minisz
terelnök nem hagyhatja el szobáját. A talpának van valami baja.
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Nem a sok járástól, hanem a hízelgők tömegének telhetetlenségé
től. Más orvosi szakértők véleménye szerint a baj a gyomrában van
a sok émelyítő dicsérettől. Őszinte részvéttel vagyunk a kormány
elnök iránt, aki önhibáján kívül esett ebbe a bajba. Reméljük, hogy
nemsokára felgyógyul belőle.32 A Kakas Márton álhírekben figurázta
ki a sajtó hiperlojális hozzáállását. Egy jellemző példa: „Kairóból
jelentik, hogy az idén a Nílus áradása szokatlanul nagy volt és jótéko
nyan hatott a termésre. A Bud[apesti]. Tud[ósító]. értesülése szerint
e természeti tünemény Széll Kálmán közbelépésének köszönhető”.33
Az önmagát nyíltan antiszemitának nevező orgánum,34 a Herkó
Páter karikatúrája a „zsidó sajtó” sztereotípiájának alapján kísérelte
meg „magyarázni” a kormányfő imázsát. A rajzon Széll elégedetten,
karba tett kézzel álldogál, Bánffy Dezső viszont már távozni készül.
Középen a fontos budapesti lapok vezetői (a Pester Lloydtól Falk Miksa,
a Pesti Naplótól Légrády Károly, a Borsszem Jankótól Ágai Adolf) látha
tóak, akik saját lapjaik – mint imaszőnyegek – egyes példányain ül
nek, és mérlegtartásban Széll felé fordulnak. A kommentár: „Amerre
a zsidó lapok fordulnak, máris az a helyzet ura”.35
A karikatúrák arra is rámutatnak,
hogy a kormányfő pozíciójának meg
erősítésében a népszerűtlen elődeivel
való összehasonlítás is fontos szerepet
játszott. A Herkó Páter egyik rajzán pél
dául Széll papként jelenik meg, aki bűn
bánatra szólítja fel az előtte térdeplő
Tisza Kálmánt és Bánffy Dezsőt, mond
ván: „Nincs annyi hamuja már ennek a
hazának, mi a ti bűneitekért vezeklé
sül elég lehetne”.36 A Bolond Istók Széllt
a hivatali átadás-átvétel során külön
böző szekrényeket nyitogatva ábrázolta,
amelyekben a feliratok alapján pénznek
kellene lennie, ám mindent üresen talál:
„Nincs bennök semmi, csak Bánomis
énffy röpiratai!”37
A Kakas Márton A rendszerváltozás
65. kép
címmel közölte a kormányfő és titkárá
A Bolond Istók karikatúrája a bukott
nak fiktív párbeszédét, amelynek szöve
Bánffy Dezsőt gúnyolja (1899)
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ge arra utal, hogy a kortársak egy része szerint Széll nagyon is tuda
tosan hangsúlyozta a szakítást elődjével. A Sándor-palotáról szólva
például megjegyzi: „Bánffy úr tehát azt kívánta, hogy lebontsuk…
Eszerint tehát a palota állni fog az idők végeig, hehehe… Írja meg
az újságoknak, hogy a palotát nem fogom elbontatni”. A párbeszéd
további részéből kiderül, hogy minden egyéb kérdésben is éppen az
ellenkezőjét teszi annak, amit elődje akart.38
A lap egy alkalmi versikében azt sugallta, hogy Széll – szemben
a kormányfői kinevezése érdekében korábbi elveit feladó Tisza Kál
mánnal – következetesen ragaszkodik ifjúságának eszméihez.
 árciusi szellő fújdogál minálunk / Valóságra fordul, amit rég
M
kívánunk?
Az elveket immár szögre nem akasztják / Kivirul, virágzik tör
vény, jog, igazság.39
A Borsszem Jankó fűzfapoétája a változásokat azzal tette érzékletessé,
hogy összevetette egymással Bánffy és Széll ellenzéki megítélését:
Előbb a miniszterelnököt / Ha nem rajongott érte
Az ellenzék, a haragos / Bizony – agyonbeszélte.
Most – a miniszterelnökért / Rajonganak s nem kell félni,
Ez fogja a balt hosszasan / Ha kell – agyonbeszélni.
Előbb a miniszterelnököt / A bali fékomadták,
Ha másképp nem bírták vele / Agyon szidalmazták.
Most a miniszterelnököt / Becézik, ahol érik;
Ezt nem szidalmazzák agyon / Hanem – agyondicsérik.40
Az élclapokban ezután örömteli eseményként írtak arról, ha az ellenzék
életjelet adott magáról. A Kakas Márton például 1899 decemberében
számolt be arról, hogy a Mikulás Széllnek váratlan ajándékot hozott: az
ellenzéket.41 A kapcsolódó karikatúrán a kormányfő középkori trubadúr
ként áll egy vár ablaka alatt, ám, miután belekezd a „Jog, törvény, igaz
ság…” kezdetű dalába, a várfokról az ellenzék nyakon önti. Széll reakció
ja: „No, ezt nem vártam volna tőle: mikor olyan szépen énekeltem!”42
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AZ IMÁZS ELEMEI

A kor politikusának a sikerhez elengedhetetlen szüksége volt a jó szónoki
képességekre. Széllt a sajtó tehetségesnek tartotta ezen a téren. A Pesti
Napló például első miniszterelnöki beszédét csupa pozitív jelzővel illette:
előkelő formák és gesztusok, folyékony előadás, kerek gondolatmenet,
vonzóan csengő hang, mély tartalom, költői lendület, találó hasonlatok:
hatásos, megnyerő beszéd.43 Miben is rejlett sikerének titka? A bécsi Neue
Freie Presse szerint „előadásában egyesült a népénél sajátos vegyüléke az
éles észnek és a szentimentalizmusnak”.44 A magyar kortársak szintén
hangsúlyozták, hogy szívesen szónokolt, és ilyenkor örömmel adott han
got érzelmeinek, „szíve befogadott minden nagy és nemes ideált”. A Vasárnapi Ujság szerint ugyanakkor beszédeit valójában az tette egyedivé,
hogy pályatársaival ellentétben „igen nagy gyakorlati érzékkel bírt a gya
korlati élet követelményei iránt”, és nem kerülték el figyelmét a részletek
sem.45 Az alapvetően racionális megközelítést emelte ki a Borsszem Jankó
versikéje is, amely Széll szónoki stílusát Ugron Gáboréval vetette össze.
Szépen beszélt Ugron, de Széll / Nekem mégis szebben beszél;
Ugron fenn jár a magasban / Széll idelenn bizton, lassan.
Ugron szava zúgó vihar / Föl egy egész tengert kavar;
Villám, melynek fénye vakít / Mely fákat tép, sziklát szakít.
Széll beszédje enyhe, szelíd / Őszi napfény. Bár nem hevít,
Bár nem áltat sok reménnyel / De mégis gyümölcsöt érlel.46
Mikszáth Kálmán szintén hangoztatta, a kormányfő soha nem beszél és
ítélkezik személyekről, csak dolgokról, ami szerinte nagy erénye versenytár
saival szemben. Emellett messzebb lát, mint ők, tisztában van azzal, hogy
nem a pártpolitika, hanem az ipar, a kereskedelem, az irodalom, a művé
szet, a tudomány teszi a nemzeteket nagyokká. Mikszáth azt is hangsúlyozta,
hogy Széll beszédein átüt annak egyénisége: „szélesen tud és szeret beszélni,
mint a patak s szertecsapongó, mint a fecske röpülése. Eltér a tárgytól, meg
visszaugrik, átveti magát más témára s arról megint egy kiágazó harma
dikra, negyedikre, és midőn a hallgatók jóformán elfelejtették a kiindulási
pontot, egy-egy megkapó fordulattal hirtelen visszatér oda, mosolyogva
jegyezvén meg: – No ugye nem vesztettem el a Fühlungot [az irányt]”.47
354

Szónoklatainak hatásához olvasottsága is hozzájárulhatott.
Kortársai finom ízlésű emberként ismerték. Amikor – már minisz
terelnöki periódusa után – szélütés érte, félig öntudatlan állapotban
hosszan idézett francia irodalmi alkotásokból. De környezetének íté
lete szerint a lényeglátás adottságával is rendelkezett: „Finom, elmés
és maliciózus elme volt és legmeghittebb köreiben kitűnő megjegyzé
sei voltak nyílt ellenfeleiről és álbarátairól egyaránt.” 48
Imázsának fontos részét alkotta továbbá a gondos gazdálkodó
képe, hiszen köztudomású volt Vas megyei, rátóti gazdaságának magas
színvonala, különösen simmenthali tehenészete, amelyet a kortársak
Európa-hírűnek tartottak.49 Híres volt arról, hogy egy időben évente el
utazott Svájcba, és megszerezte magának a legszebb borjakat. Körtefái
iránti vonzalma szintén közismert volt, ahogyan fenyőiért is rajongott,
egy alkalommal egészen Hamburgig utazott egy csemetéért.50 Mik
száth szerint birtoka minden fájának ismerte a történetét, a kastélypark
pedig nem reprezentációs eszköz volt számára, hanem életszükséglet,
a fákra vele élő barátaiként tekintett.51
Széll már az 1899-es kormányválság
feszült napjaiban is azzal bizonygatta a
parlamenti folyosón képviselőtársainak,
nem megy Bécsbe tárgyalni a királyhoz,
hogy egy hivatalos meghívót mutatott
fel a rátóti bikaárverésre, és hozzátette:
mindenkit szívesen lát birtokán – külö
nösen, ha vásárolni kíván.52
A jó gazda képét gyakran felhasz
nálták azok a karikatúrák is, amelyek
Széll szerepét a Monarchia szintjén áb
rázolták, szembeállítva a jól kormány
zott magyar és a kaotikusnak látott oszt
rák birodalomfél helyzetét. A Bolond Istók
1899 nyarán például arató parasztle
gényként szerepeltette, amint dús búza
mezőn dolgozik, kaszáját a „Jog, törvény,
igazság” felirat díszíti, a Lajta túlpartján
66. kép
viszont terméketlen pusztaság látható,
A Borsszem Jankó karikatúrája a nemzeti
ahol az osztrák gazdák céltalanul ténfe érdekeket Ausztriával szemben megvédő
regnek. „Kálmán gazda” öntudatosan, miniszterelnökről (1899)
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egy aratódalt idézve szól át a „szomszédnak”, az osztrák kormányfő
nek: „Vagyok olyan legény, mint te / Vágok olyan rendet, mint te”.53
A Borsszem Jankó rajzolója egy rátóti látogatást képzelt el: az istállóban
egy tehén látható Magyarország címerével, jobbról belép egy idegen,
kezében vödörrel és fejőszékkel, balra Széll, aki óvó kézmozdulatot tesz
az állat felé, megkérdve: „Nini, a szomszéd! Mi járatban van errefele?”
Az osztrák – csalódott – válasza: „Hát egy kicsit fejni jöttem”.54
Mint ez utóbbi példa is mutatja, Széll a nemzeti érdekek hatá
rozott képviselőjeként, az alaptalan osztrák követelések megakadályo
zójaként jelent meg. Tekintélyét jól mutatja, hogy ezt a szerepkörét
a klerikális Herkó Páter lapjain is megőrizhette, annak ellenére, hogy
a szerkesztőség neheztelt rá a politikai tárgyú egyházi szónoklatokat
megtiltó „szószékparagrafus” elfogadtatása miatt.55 A Herkó Páter kari
katúráján Széll mint férj, Ausztria mint feleség jelent meg, aki a feje
fölé az Ischl feliratú papucsot tartja (utalva a magyar érdekekre néz
ve hátrányos, 1899-ben Bánffyra kényszerített ischli klauzulára), és
a Gesamtmonarchie (összmonarchia) feliratú ágy alá mutat. A képalá
írásból kiderül, hogy Széll férjként is öntudatos és határozott, nem úgy,
mint elődje: „Ausztria: Márpedig én úgy szoktam azt legalább idáig,
hogy ha a migrénem úgy kívánta, az uram tartozott azonnal ez alá az
ágy alá bújni. Széll gazd’uram: Az mind meglehet, jó asszonyom, hogy
ön – legalább idáig – úgy volt szokva. Node, mától fogva nem lesz ám
az úgy. Hanem másként fogunk majd szokni.”56 Egy másik rajzon Széll
ősmagyar harcosként küzd az ország érdekeiért, buzogánya a Széll-for
mula, pajzsa az alkotmány, ellenfele Franz von Thun osztrák kormány
fő, aki mellén a „kvóta, bank, vám” feliratot viseli, baltája az ischli klau
zula, pajzsa a Gesamtmonarchie. Felülről Deák figyeli a küzdelmet,
örömmel állapítja meg: „Jól van, fiam! Mintha csak én vágnám!”57
A kormányfőt szívesen ábrázolták továbbá békehozóként, az el
lenerők közötti kiegyenlítő tényezőként. Erre a képességre a kormány
párt bonyolult belső viszonyai, állandó feszültségei miatt nagy szükség is
volt – ne feledjük, hogy Széll hátországát a Szabadelvű Párt és a Nem
zeti Párt fúziójával alapozta meg 1899-ben. A Borsszem Jankó egy rajzán
például a régi nemzeti párti Apponyi Albert vív bokszmeccset Tisza Ist
vánnal és Kálmánnal.58 Miközben Szilágyi Dezső, volt igazságügyi mi
niszter, a szabadelvűek meghatározó alakja nevetve nézi saját párttársai
nak küzdelmét, Széll békíteni akarja a csetepaté résztvevőit, mondván:
„Az istenért! Legények! Hiszen egyazon táborba tartoztok!”59
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A karikaturisták gyakran utaltak a neki tulajdonított polgári
erényekre is – a kortársak úgy érezték, hogy Széll, az országot főis
pánként irányító elődjével ellentétben, Magyarország vezérigazga
tójaként viselkedik.60 Fontos elemet jelentett ebben a témakörben
a munka iránti szeretete. A Borsszem Jankó például, egy pletykára
reagálva, miszerint a miniszterelnök főnemesi címet kap, kijelentet
te: „Nem hisszük, hogy a magas grófi testületet csúffá tennék egy
olyan dolgos gróffal, mint aminő Széll Kálmán lenne.”61 A lap egy
karikatúrája a Kiegyezési Építkezési Vállalat munkavezetőjeként áb
rázolta Széllt, aki – a cseh képviselők bécsi parlamenti bojkottjára
utalva – kijelenti: „Mi már megvolnánk a magunk felével, csak azok
a cseh munkások ne sztrájkolnának s kiépítenék a maguk felét, hogy
végre födél alá kerülnénk!”62 A Bolond Istók egy rajzán szakácsként
tüsténkedik, munkáját az asztalon gőzölgő húsos tál dicséri, a földön
ágaskodó kutyák szaglásznak, ám falatozni nem tudnak a rajtuk lévő,
inkompatibilitási törvény feliratú szájkosár miatt. Kálmán szakács
megjegyzi: „Enni is van mit, étvágy is van, mégse esztek? Bizony ku
tyáliter [kutyául] vagytok!”63 A rajz, amely a korrupció megfékezésé
nek szándékával meghozott összeférhetetlenségi törvényt ünnepelte,
egyben Széll erkölcsi tekintélyét is dicsérte.
A kortársak nagy munkabírású, sőt munkamániás emberként
tartották számon, mint aki „valósággal gyámkodása alá vette az ös�
szes ügyeket és befolyást szeretett gyakorolni mindenre, ami törté
nik”.64 1899-ben magának tartotta fenn az óriási hatáskörrel ren
delkező belügyminiszteri pozíciót – igaz, a korban megszokott volt,
hogy a kormányfő egy másik tárcát is maga irányít (Tisza Kálmán,
Szapáry Gyula, Wekerle Sándor is így tett), hiszen a miniszterelnök
ség igen kevés hivatalnokot foglalkoztatott. Amikor viszont 1900-ben
Széchenyi Manó távozott hivatalából, ideiglenesen átvette a király
személye körüli miniszter teendőit is. Ez a buzgóság természetesen
azonnal élcelődésre adott alkalmat. A Kakas Márton tudni vélte, hogy
ha a vallás- és közoktatásügyi miniszter a pletykákat beigazolva le
mond, akkor feladatait ideiglenesen Széll fogja ellátni, és ugyanez
várható, amikor a főszámvevő, illetve az Operaház intendánsa vis�
szavonul. Sőt! „Jászai Mari távozik a Nemzeti Színháztól. Szerep
körét ideiglenesen Széll Kálmán fogja betölteni. A képviselőházban
tizenkét gépírókisasszony helye megüresedett. Teendőiket egyelőre
Széll Kálmán miniszterelnök végzi…”65
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A kortársak azt is tudni vélték, hogy „lelkes és hiú örömmel
áldozott a férfi legnagyobb örömének, a nőnek”.66 Herczeg Ferenc
szerint elsősorban a balett-táncosnők társaságát kedvelte, és ha
a király Bécsbe rendelte, rendszerint két táncosnőt is magával vitt
az útra vasúti szalonkocsijában.67 Ez azonban – érthető módon –
kevéssé vált imázsának részévé a korabeli sajtóban, tekintettel fe
leségére, Vörösmarty Ilonára, aki a nagy nemzeti költő lánya és
Deák Ferenc gyámleánya volt.
A politikai napilapokból és az élclapokból vett példák alapján
talán nem meglepő, hogy Széll sok kortárs emlékezetében maradt
meg úgy, mint az újságírók feltétlen rajongásának tárgya. A nép
szerű író, Herczeg Ferenc visszaemlékezéseiben például úgy vélte,
hogy a sajtó – különösen a kormánybarát – olyan áhítattal bánt
személyével, mint egyetlen elődjével sem, és amikor egy kelés tá
madt a mellén, az ebből távozó gennycseppet egy lap „üdítő har
matnak” nevezte.68

„NEM JOBB A DEÁKNÉ VÁSZNÁNÁL!”
AZ ILLÚZIÓK ELVESZTÉSE

Azonban Széll Kálmán és a nyilvánosság mézeshetei sem tarthat
tak örökké. A kritikai hangvétel megerősödése különösen 1902-től
figyelhető meg. A karikaturisták – a politika eseményeire, a gaz
dasági kiegyezésre, a különösen népszerűtlen katonai javaslatok
benyújtására, a kormánypárt egységének erodálódására69 reflek
tálva – egyre kevésbé bántak kesztyűs kézzel a kormányfővel. Az
elégedetlenség egyik fő oka kezdetben az Ausztriával való gazdasá
gi kiegyezés volt, amit ellenlábasai nemzeti szempontból károsnak,
észszerűtlennek nyilvánítottak. A Kakas Márton A bölcs rátótiak című
rajzán Széll a „kiegyezés” feliratú létrát cipeli társaival az erdőben,
előtte halad két minisztere, akik fákat vágnak ki, amelyek a magyar
állattenyésztést, ipart, mezőgazdaságot, kereskedelmet, borterme
lést jelképezik. A kommentár szerint „Akárcsak a régi adomában:
keresztben viszik a létrát az erdőn keresztül, nem pedig hosszában,
s kivágják az útjából a legnemesebb fákat”.70
Széll helyzetét a népszerűtlen javaslatok beterjesztése saját párt
ján belül is megnehezítette, amit a Borsszem Jankó rajza is jelez: ezen
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a kormányfő pipázgató családapaként
karácsonyfát díszít, ám a díszek feliratai
– osztrák kiegyezés, katonai javaslat, civil
lista-emelés (a közös udvartartás költségei
nek emelése), vámtarifa – nem ígérnek
sok jót. A háttérben a kormánypárt pro
minens szereplői mint kisgyerekek nézik
tevékenységét. „Ezek a gyerekek is más
angyalfiát vártak”71 – szólt a kommentár.
Az ellenzék politikai támadásai idő
közben hevesebbé váltak, a kormányfő
korábban megingathatatlannak tűnő hely
zete egyre nehezebbre fordult. A Bors
szem Jankó rajza 1902 novemberéből hí
ven tükrözi ezt: Széll egy karosszékben
ül, amelyet két oldalról Rakovszky Ist
ván, a Katolikus Néppárt radikálisainak
vezére, illetve a függetlenségi Kossuth
Ferenc akar feldönteni. Széll szavai, bár
a szerző szándékai szerint elsősorban
a politikus bölcsességét lehettek hivatottak
ábrázolni, mégis azt jelzik, hogy az irá
nyítás kezdett kicsúszni a kezéből: „Úgyúgy, csak egyitek se támadjon gyöngéb
ben, mert akkor még fel is dőlhetnék!”72
A helyzet azután vált igazán kritikus
sá, hogy az ellenzék az obstrukciót kiter
jesztette az indemnitási javaslatra is, ezáltal
pedig felmerült az ex lex állapot kialakulá
sának veszélye – amely 1899-ben Bánffy
Dezső bukásához vezetett. 1903 áprilisá
ban a Herkó Páter karikaturistája jóslatot
fogalmazott meg a válság kimeneteléről.
Rajzán Széllt a többi politikus bele akarja
lökni az Exlex folyóba, amire ő belehajítja
a vízbe a tárcáját. „Inkább a tárcámat do
bom oda, de magam nem fogok belemen
ni. Igenis! Én Deák tanítványa vagyok!”73

67. kép
A Borsszem Jankó karikatúrája a nehéz feladataival szembesülő miniszterelnökről (1902)

68. kép
A Herkó Páter karikatúrája a törvénytisztelő
miniszterelnök nehéz helyzetéről (1903)
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Ez a jóindulatú várakozás, amely a nimbusz erejét jelzi, azonban
ekkoriban már ritkaságnak számított a nem kifejezetten kormánypárti
sajtóban. Az obstrukcióba kezdő politikai erők és a hatalom között egy
fajta propagandaháború bontakozott ki: a kormánynak az állt érdeké
ben, hogy bizonyítsa, a közvélemény őt támogatja. Ezért röpiratokat
adatott ki a közhangulat befolyásolására,74 a hozzá lojális törvényha
tóságokkal, egyesületekkel pedig támogató állásfoglalásokat igyekezett
elfogadtatni, amiről a kormánypárti sajtó rendszeresen hírt adott.75
Széll tehát nehezen mondott le népszerűségéről. Horánszky
Lajos véleménye szerint kormányfői pályájának meghatározó ta
pasztalata a közvélemény megelőlegezett bizalma volt, ezért „min
denáron első sikere talapzatán akart maradni”, mivel „a népszerűség
csillogó hamis pénzét kész arany gyanánt értékelte”, és „annak a ki
vételes lénynek tartotta magát, aki minden viszonyok között tudja
a közhangulat bizalmát biztosítani”.76
Az ellenzék viszont politikai fegyverként használta a Széll mel
letti kiállásról szóló híradásokat, amelyeket egyszerű PR-akciókként
bélyegzett meg. A küzdelemben érvként használta a sajtó korábbi
hozzáállását is, azt állítva, hogy annak oka valójában a miniszter
elnök személyes hiúsága volt. „Soha magyar államférfi még nem
használta úgy a reklám mindenféle fajtáját, mint Széll Kálmán. Kor
mányzása első korszakában megteremtette az őt körülrajongó hízel
kedésnek valóságos kultuszát. Széll Kálmánnak tetszett az őt dicsőítő
ömlengéseknek minden szuperlatívusza. Nemcsak tetszett neki, de
meg is követelte” – írta például az Egyetértés publicistája. Ehhez az
elváráshoz szerinte a törvényhatóságok, egyesületek is alkalmazkod
tak, így jött létre a cikornyás feliratok tömege. Magyarország időköz
ben elhidegült a kormányfőtől, de annak sajtója még mindig gyártja
a feliratokat. Ezek megrendelésre készülnek, nincs értékük, hiszen
ellentétesek a nemzet közmeggyőződésével.77 Az Alkotmány újságírója
szintén úgy vélte, a kormány teljesen figyelmen kívül hagyta a köz
hangulat változásait: „Ez az eredménye a mondvacsinált bizalmi nyi
latkozatok özönének és a férfiatlan hízelkedésnek, mert ezek tették ily
elbizakodottá hiúságában a miniszterelnököt.”78
Szónoki varázsa szintén megkopott. A kortársak egyre nehezeb
ben viselték terjedelmes „szózuhatagait”, amiről a Kakas Márton apoka
liptikus víziója is tanúskodik. Eszerint Széll a parlamenti ülés kezdetén,
délelőtt 11-kor megkezdte felszólalását, de sosem sikerült befejeznie azt:
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 s jönnek az évek és szállnak az évek, / Kihalnak az ifjak,
É
kihalnak a vének,
Nincs Magyarország, / Nincsen már osztrák,
Szomorú faktum / Nincsen már paktum…
Halott mezőkön sír át a szél / De Széll
Még akkor is, ott is, örökre beszél.79
Április végén, az ex lex beállta előtt elmondott nagy beszéde szintén
fanyalgást eredményezett. A függetlenségiek szócsöve szerint Széll
„tüneményes zseni a közhelyek szónoki értékesítésében”, ám érvei
előre borítékolhatóak; felgyújtotta az „öndicsőítés szagos tömjénét”,
amikor „kenetes pátosszal” korábbi áldozatait hánytorgatta fel.80 Az
Alkotmány szerint maratoni beszédében „sértett érzékenységgel utasí
totta vissza a közbeszólásokat és szertelen öndicsőítéssel buzdította
párthíveit lelkesedésre”. Terjengős volt, de nem meggyőző, és vegyes
visszhangra talált még saját pártjában is.81
Az ellenzéki sajtó szemüvegén keresztül Széll, aki korábban a ki
egyenlítő szerepkörében tündökölt, valóságos kényúr lett, aki még saját
pártját is önkényesen irányítja. Az Egyetértés szerint a szabadelvű képvi
selők közül sokan úgy látták, hogy csak saját magával törődik, velük nem
bajlódik, és még arra sem kapnak lehetőséget, hogy őszintén elmondják
a véleményüket a katonai kérdésben, vagy hogy a saját választókerüle
tük érdekében szót emeljenek a kormánynál.82 Úgy tudták, Széll senkivel
sem közli szándékait, senkinek sincs rá befolyása, és különösen furcsállták,
hogy pártja értesítése nélkül terjeszt be fontos javaslatokat a parlamentbe,
pedig ilyet még Tisza és Bánffy sem tett soha.83 A párton belül valóban
úgy tartották, hogy Széll hajlamos volt Bánffy híveivel ridegen, ellensége
sen bánni. „Annyit emlegette nekik a jogot, törvényt és igazságot, mintha
egy fogságba került kalózcsapat megtérítésére vállalkozott volna” – vélte
Herczeg Ferenc.84 Apponyi Albert szintén arról panaszkodott emlékiratai
ban, hogy a miniszterelnök nem avatta be őt terveibe.85
Míg a kormányfő korábban a nemzeti érdekek védelmező
jeként, most azok megtagadójaként tűnt fel. Az osztrákokkal való
kiegyezést a sajtó egy része cinizmusként értékelte. A Kakas Márton álhíre szerint például Széll diadallal jelentette be, hogy ezentúl
a civillista emelése fejében hatvan magyar testőr szolgál az udvarnál,
a lakájok egyenruháján minden második gomb magyar gyártmány
lesz, a cselédeket kötelezik, hogy magyarul káromkodjanak, az ud
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var fejősteheneit pedig a magyar delegátusokról nevezik el.86 A lap
a nemzeti érzelmű olvasók csalódottságának azzal adott kifejezést,
hogy a Gotterhalte című, az igencsak népszerűtlen császári himnusz
dallamára énekelhető versikében kért égi áldást a kormányfőre:
Tartsd meg Isten, óvd meg Isten / Széll Kálmánt és táborát,
Hogy szegény ne rezisztáljon [álljon ellen] / Még egy teljes
nyáron át,
Tartsd meg Isten őt a banknak / Érte imát rebegünk,
Tartsd meg őt a nagyvilágnak / Csak ne nekünk, ne nekünk!87
Presztízsének megfogyatkozását jelzi, hogy „a haza bölcse” örökösének
szerepéből kiesve az örökség elherdálójává alakult át. A Kakas Márton csí
pős apróhíre szerint „Széll Kálmán minduntalan Deák Ferencre hivatko
zik. Pedig hát inkább Deáknéra hivatkozhatnék. Hiszen nem jobb a Deák
né vásznánál!”88 A lap karikatúráján, amely a törvényen kívüli állapot
bekövetkeztére reagált, az ex lex mint elegáns nő belép egy szobába, Széll
szemüvegét levéve, meglepetten szemléli. Az asztalon Deák mellszobra
látható. „Amint belibben a gonosz tündér, a kegyelmes úr huszárja meg
fordítja az »öregúr« szobrát, hogy ne lássa azt, ami következni fog.”89

69. kép
A függetlenségi érzelmű Kakas Márton 1903-ban már Széll egykor népszerű jelszavát karikírozza
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A lap az illúziók elvesztésének jegyében – az élclapoktól szokat
lanul sötét tónusban – szembesítette egymással Széll legendás jelsza
vát és a valóságot, olyan témákat is felvillantva, amelyek egyébként
ritkán jelentek meg az élclapok univerzumában. A három részből
álló rajz első eleme egy szomorkodó magyar kivándorlót ábrázol,
amint családjával megérkezik New York kikötőjébe (felirata: Jog),
a második egy síró parasztcsaládot, amint csendőrök foglalják le és
szállítják el az értékeit (Törvény), a harmadik pedig a tömeget kard
lapozó rendőröket egy városi tüntetésen, miközben síró nők kerülnek
a lovak patája alá (Igazság).90
A kormánypárti Borsszem Jankó viszont még az utolsó napok
ban is a kormányfő képességeibe vetett hitet közvetítette, azonban
egy „kincstári optimizmus” jegyében készült rajz már helyzetének
kilátástalanságát is érzékelteti: a karikatúrán Széll a tengerparton
ül, és egy „türelem” feliratú kagylóval az obstrukció tengeréből
meri ki a vizet egy tálba. A képaláírás: „Csak türelem, türelem /
Én e tengert kimerem”.91
„A nemzet kegyetlenül csalódott benne. Bukásával nem veszít
az ország semmit”92 – állapította meg az Egyetértés 1903 júniusában.
A kormányfő bukása tehát nimbuszának lerombolódásával járt együtt
az ellenzéki sajtó szemében, azonban annak egyes elemei még így is
túlélték kormányát. Kossuth Ferenc ekkor is hangsúlyozta, hogy Széll
nek sok kiváló tulajdonsága van, az obstrukciónak – a Bánffy-esettel
ellentétben – nem voltak személyi vonatkozásai, az teljességgel a ka
tonai javaslat ellen irányult. „Kár, ezerszer kár, hogy a miniszterelnök
nagy eszét és kivételes helyzetét nem tudta felhasználni arra, hogy
a nemzeti ügyet, a magyar államiság ügyét előrevigye.”93
Ahogyan Mikszáth Kálmán megállapította, a kormányfő buká
sa rendhagyónak számított, hiszen a háborúskodó parlament összes
árnyalatai lerakták előtte hódolatuk virágait: „Egy virágboglyán halt
meg Széll Kálmán.”94 Igaz, ebben az ellenzék aktuális politikai érde
kei is komoly szerepet játszhattak, hiszen a szép búcsúztatás arra is
lehetőséget teremtett a számukra, hogy a feltételezett utóddal, Tisza
Istvánnal szemben kifejezzék ellenérzéseiket.95 De a búcsú az előz
mények fényében tulajdonképpen nem jelentett újdonságot, hiszen
az ellenzéki pártok korábban is szívesen alkalmazták azt az eszközt,
hogy a „jó kormányfőt” szembeállították a rossz, korrupt, tisztesség
telen kormánypárttal.96
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Ez a fajta kettősség tükröződik a Széll Kálmán 1915. augusztus
16-án bekövetkezett halála alkalmából megjelenő nekrológokban is,
amelyekre általában az volt jellemző, hogy élesen különválasztották
személyiségjegyeinek, hozzáállásának, illetve teljesítményének az ér
tékelését. A sajtó az előbbiről az általános tisztelet és feltétlen nagy
rabecsülés hangján írt: az Alkotmány szerint mindig tiszta kéz, „esz
közeiben is válogatós előkelőség” jellemezte.97 A Pesti Hírlap szerint
azon ritka, a Deák-féle puritanizmust képviselő államférfiak közé
tartozott, „akik sohasem a hatalomhoz, mindig csak a saját meggyő
ződésükhöz ragaszkodtak”.98 A Budapesti Hírlap egyetemes műveltsé
gét, szívbeli jóságát, tüneményes munkabírását, derült világnézetét,
virágzó életkedvét dicsérte.99 Ugyanakkor ezen orgánumok szerzői
úgy vélték, hogy a Szabadelvű Párt „korrupt és hatalmi vágytól fű
tött ösztönei” akadályozták törekvéseit,100 pártja rossz szemmel nézte
a közélet megtisztítására tett lépéseit, így a kúriai bíráskodást vagy az
összeférhetetlenségi törvényt.101 Sorsa ezért végül az lett, hogy dolga
végezetlenül kellett visszaadnia megbízatását.102
A Pesti Napló publicistája, Lakatos László nekrológjában úgy vél
te, hogy kormányzása sem dicsőséges, sem szerencsés nem volt, csu
pán tökéletlen, félszívű reformtörvények maradtak utána – valamint
„számtalan pamflet, újságcikk, karikatúra, amelyek Széll Kálmánt
szógazdag, hiú debatterként, sima, óvatos és férfiatlan politikusként
mutatták be”. Ezt az utóbbi beállítást azonban mélyen igazságtalan
nak tartotta, és annak a jelentőségét hangsúlyozta, hogy Széll 1878-as
lemondása után politikailag legtermékenyebb éveit passzivitásba vo
nulva töltötte. Így 1899-től „Esztendők zárkózott tagadásredői mögé
rejtett becsvágya, egy ambíció keresett kielégülést, minden egyes
napon húsz elmulasztott esztendő hírnévcsinálási munkáját kellett
elvégezni”.103 Az így felépített, túlzottan hízelgő politikai imázs ter
mészetes ellenhatásaként történt meg 1902–1903-ban nimbuszának
leértékelődése, hiszen Széll nem felelt – nem is felelhetett – meg
a mesterségesen felfokozott várakozásoknak.

364

Buzinkay Géza 1994: 137.
Gianpetro Mazzoleni 2002: 88. (Kiemelés az eredetiben.)
3
Németh G. Béla 1976: 270.
4
Buzinkay Géza 1983: 34., 65–66., 76–78.
5
Budapesti Hírlap, 1899. február 19., 3.
6
Pölöskei Ferenc 2001: 101.
7
Egyetértés, 1899. március 2., 1.
8
Kossuth Ferenc: A kibontakozás reményei. Egyetértés, 1899. január 29., 2.
9
Alkotmány, 1899. február 21., 3.
10
Egyetértés, 1899. február 22., 1.
11
Egyetértés, 1899. február 21., 1.
12
Mikszáth Kálmán 2009a.
13
Budapesti Hírlap, 1899. március 2., 1.; Alkotmány, 1899. március 2., 1–2.
14
Apponyi Albert 1934: 36; Horánszky Lajos 1994: I. kötet, 374.
15
Bolond Istók, 1899. április 23., 3.
16
Magyar Herkó Páter, 1899. február 12., 9.
17
Budapesti Hírlap, 1899. február 21., 1.
18
Budapesti Hírlap, 1899. február 28., 5.
19
Vasárnapi Ujság, 1878. november 10., 711–712.
20
Pesti Napló, 1878. október 2., 1.
21
Vasárnapi Ujság, 1878. november 10., 711–712.
22
Pesti Napló, 1899. február 21., 5.
23
Mikszáth Kálmán 2009a.
24
Budapesti Hírlap, 1899. január 29., 1.
25
Egyetértés, 1899. február 21., 1.
26
Budapesti Hírlap, 1899. február 26., 3.
27
Budapesti Hírlap, 1899. március 6., 1.
28
Alkotmány, 1899. február 24., 1.
29
Bolond Istók, 1899. április 2., 3.
30
Pesti Hírlap, 1899. február 21., 1.
31
Borsszem Jankó, 1899. március 26., 6.
32
Borsszem Jankó, 1899. május 21., 2.
33
Kakas Márton, 1900. július 22., 2.
34
Jancsó Árpád – Jambrik Tímea – Mózessy Gergely 2012: 109.
35
Magyar Herkó Páter, 1899. február 12., 5.
36
Magyar Herkó Páter, 1900. március 4., 1.
37
Bolond Istók, 1899. április 30., 3.
38
Kakas Márton, 1899. április 23., 6.
39
Kakas Márton, 1899. március 12., 2.
40
Borsszem Jankó, 1899. március 19., 3.
41
Kakas Márton, 1899. december 10., 2.
42
Kakas Márton, 1899. december 10., 1.
43
Pesti Napló, 1899. március 2., 2.
44
Alkotmány, 1915. augusztus 17., 9.
45
Vasárnapi Ujság, 1915. augusztus 22., 539.

1

2

365

Borsszem Jankó, 1899. november 19., 5.
Mikszáth Kálmán 2009a.
48
Lakatos László: Széll Kálmán. In: Pesti Napló, 1915. augusztus 17., 4.
49
Pesti Napló, 1899. február 21., 5.
50
Vasárnapi Ujság, 1915. augusztus 22., 539.
51
Mikszáth Kálmán levele Nagy Miklósnak, 1899. március 19. In: Mikszáth Kál
mán 1962: 88–93.
52
Pesti Hírlap, 1899. február 1., 5.
53
Bolond Istók, 1899. július 2., 5.
54
Borsszem Jankó, 1899. szeptember 10., 1.
55
„Rendszerváltozás! Törvény, jog, igazság! Ne kacagj, kispajtás! … A Tisza-Bánffi
[sic!] szellem, melyet kidobtak az ajtón, így tér vissza az ablakon” – írta például az
élclap (Magyar Herkó Páter, 1899. május 7., 3).
56
Magyar Herkó Páter, 1899. május 21., 1.
57
Magyar Herkó Páter, 1899. június 4., 8.
58
1900 júniusában Tisza és Apponyi nyilvános beszédekben polemizált egymással
az elsőbbség kérdéséről. (Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 369–401).
59
Borsszem Jankó, 1900. július 1., 9.
60
Herczeg Ferenc 1939: 132.
61
Borsszem Jankó, 1903. január 18., 3.
62
Borsszem Jankó, 1900. június 10., 5.
63
Bolond Istók, 1901. március 3., 3.
64
Gratz Gusztáv 1934: I. kötet, 396.
65
Kakas Márton, 1900. február 11., 4.
66
Lakatos László: Széll Kálmán. In: Pesti Napló, 1915. augusztus 17., 4.
67
Herczeg Ferenc 1939: 175.
68
Uo.
69
Pölöskei Ferenc 2001: 109–111.
70
Kakas Márton, 1902. október 12., 1.
71
Borsszem Jankó, 1902. december 21., 5.
72
Borsszem Jankó, 1902. november 16., 3.
73
Magyar Herkó Páter, 1903. április 5., 9.
74
Ezek megjelenését az ellenzéki sajtó is rendszeresen nyomon követte. Lásd például:
Egyetértés, 1903. április 28., 1.
75
Az ellenzéki sajtó a bizalmi nyilatkozatokat a fuldoklónak nyújtott szalmaszálak
hoz hasonlította (Túri Béla: Szalmaszálak. Alkotmány, 1903. május 13., 2).
76
Horánszky Lajos 1994: I. kötet, 373.
77
Egyetértés, 1903. május 12., 3.
78
Alkotmány, 1903. április 17., 2.
79
Kakas Márton, 1902. november 23., 6.
80
Egyetértés, 1903. április 28., 1.
81
Alkotmány, 1903. április 28., 1.
82
Egyetértés, 1903. május 12., 3.
83
Alkotmány, 1903. április 24., 2.
84
Herczeg Ferenc 1939: 133.
85
Apponyi Albert 1934: 73.
86
Kakas Márton, 1903. február 8., 2.
46
47

366

Kakas Márton, 1903. május 31., 6.
Kakas Márton, 1903. május 3., 2.
89
Kakas Márton, 1903. május 3., 1.
90
Kakas Márton, 1903. március 29., 10–11.
91
Borsszem Jankó, 1903. június 14., 1.
92
Egyetértés, 1903. június 17., 1.
93
Egyetértés, 1903. június 16., 1.
94
Mikszáth Kálmán 2009b.
95
„A tapsvihar, mellyel Széll Kálmánt megjelenésekor és távozásakor kísérték, nem
csak elégtétel akart lenni a színfalak mögötti ármányosokkal és az obstrukcióval
szemben s vigasztalás a távozónak, hanem egyúttal visszautasítása a parlament ülés
termében Tisza István miniszterelnökségének” (Alkotmány, 1903. június 17., 1).
96
Horánszky Lajos 1994: I. kötet, 375.
97
Alkotmány, 1915. augusztus 17., 1.
98
Pesti Hírlap, 1915. augusztus 17., 1.
99
Budapesti Hírlap, 1915. augusztus 17., 1–2.
100
Alkotmány, 1915. augusztus 17., 2.
101
Pesti Hírlap, 1915. augusztus 17., 1.
102
Budapesti Hírlap, 1915. augusztus 17., 1–2.
103
Lakatos 1915: 3–4.
87
88

367

CSUNDERLIK PÉTER
SZÉLL KÁLMÁN A „PROGRESSZIÓ” SZEMÜVEGÉN ÁT.
ADY ENDRE ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATÁK
SZÉLL KÁLMÁN-KÉPE

1902 végének legnagyobb európai társasági botránya volt Alfred
Krupp öngyilkossága, miután egy szociáldemokrata lap kipattintotta
a sokkoló botrányt, hogy az iparmágnás1 amolyan modern Tiberius
ként fiatal fiúkkal rendeztetett orgiát Capri szigetén. A botrány ismere
tében különösen súlyosnak tűnik a vád, hogy nem sokkal a skandalum
után a fiatal újságíró Ady Endre „pénzes zacskós” „magyar Kruppnak”
nevezte Széll Kálmán miniszterelnököt. Persze Ady mindezt szimbo
likusan értette: tudniillik, hogy az 1899–1903 között regnáló minisz
terelnök az ország javaival élvezkedik. Azonban a Nagyváradi Naplóban
megjelenő írás, melynek végén Ady a Széll-kormány vizsgálatát a pszi
chopatológia vizsgálati tárgykörébe utalta („A magyar Krupp pedig
tűnjék el már, semmisüljön meg már. Eléggé beírta nevét és tetteit a
magyar históriába. De az a historikus, aki a Széll-éra tiszta képét meg
fogja írni, patológus lesz, Széll-Kruppal Krafft-Ebing vonult be a ma
gyar politikába…” – írta), csak betetőzése volt cikkei hosszú sorának,
amelyekben Széll Kálmánt és kormányát ostorozta.
Széll Kálmán működésének közéleti-publicisztikai kritizálása
kor máig Ady számít az elsődleges hivatkozási pontnak, amit mik
sem bizonyítanak jobban, mint a Széll Kálmán tér visszanevezésekor
újraközölt Ady-publicisztikák. A tanulmány az Ady Endre összes prózai
művei köteteiben2 közölt írások alapján rekonstruálja Ady Endre Széll
Kálmán-képét, az ugyanis – Széll Kálmánt a sötétre festett „Régi
Magyarország” egyik emblematikus alakjává megtéve – a polgári
radikálisok leendő, de ekkor még csak érlelődő vezérpublicistájaként
előkészítette Jászi Oszkárnak és a polgári radikálisoknak a „Régi és
az Új Magyarország” küzdelméről szóló víziójához a terepet,3 Ady
írásai ezért túlmutatnak egy miniszterelnök monomániás bírálatán.
Ha valaki arra kíváncsi, hogy miként nézett ki Széll Kálmán a
„progresszió” szemüvegén át, elsődlegesen Ady Endre írásait kell
vizsgálnia, annál is inkább, mert az első magyar szociológiai folyó
irat, az 1900-ben indult Huszadik Század a Társadalomtudományi
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Társaság 1906-os kettészakadásáig még nem kizárólag a radikális
értelmiségiek fóruma volt.4 Így állhatott elő, hogy a Huszadik Században a Széll Kálmánnal foglalkozó szövegrészeket szinte kizárólag
Gratz Gusztáv jegyezte a Kortörténeti Szemle rovatban. Márpedig
a Társadalomtudományi Társaság későbbi szakadásához is vezető
ellentétek miatt – míg Gratz rendszerkorrekcióban, Jászi egyre inkább
a Régit felváltó Új Magyarország rendszeralternatívájában gondolko
dott5 – Gratz Gusztáv írásai annyira nem szolgálhatnak a „progres�
szió” Széll Kálmán-képének forrásául, hogy változtatás nélkül emel
hette át azokat szerzőjük harminc évvel később a Horthy-korszakban
akadémiai díjjal jutalmazott nagy művébe, A dualizmus korába.6
Habár megkérdőjelezhetetlenül Ady Endre kanonizálódott
a „progresszió” költőjeként – nem véletlenül választották a magát
a megvalósult Új Magyarországként prezentáló Magyar Népköztár
saság 1969–1983 legnagyobb címletű bankjegyének, az ötszáz forin
tosnak arcává7 –, annak érdekében, hogy jelen tanulmány színesebb
legyen (ez esetben ez a szín kifejezetten a vöröst jelenti), a magyar
országi szociáldemokrácia mint „haladó erő” Széll Kálmán-képét is
igyekszik bemutatni, a kor Népszava-lapszámai alapján.

„A NAGY KOKOTT” – SZÉLL KÁLMÁN ADY ENDRE
PUBLICISZTIKÁJÁBAN

Ady Endre Széll Kálmán-képe fokozottan sötétült az évek előrehaladá
sával, akárcsak egy Munkácsy-festmény, csak míg utóbbit a bitumenes
festék használatának róhatjuk fel, addig előbbit a költő-újságíró radika
lizálódásának, mondhatni „balra tolódásának”. Az 1890-es évek végén,
húszas évei elején még a „hagyományos” függetlenségi párti, vagyis még
a rendszeren belül gondolkodó ellenzéki Ady az 1910-es évek elejére már
rendszerellenzékiként lett a Népszava szerzője és a Rohanunk a forradalomba
megírója, akinek nem voltak már illúziói a magyar politikai establish
menttel szemben: „hadd hamvadjon össze Hunnia úri trágyadombja”.8
Széll Kálmán kormányra lépésekor azonban még voltak – an�
nyira, hogy a fiatal Ady kifejezetten pozitív képet rajzolt az új magyar
miniszterelnökről kormányzása első félévében. Noha már ekkor is az
„egész világon” „legfurább demokráciaként” jelölte a magyar politikai
viszonyokat,9 bizalommal fordult Széllhez Bánffy Dezső leváltását kö
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vetően. Várakozását abból merítette, hogy a kemény kéz politikáját
folytató, ám ezzel a válságot csak elmélyítő „főispán-miniszterelnök”
után a vezérigazgatói erényeket felmutató Széll megteremtette „a bé
kés munkálkodás lehetőségét” azzal, hogy kiegyezett az ellenzékkel.10
Az ellenzék eme egyenrangú félnek tekintése és a kompromisszumok
megkötése miatt kifejezetten világos színben festette meg Széllt –
különösen a sötét Bánffy-képpel szemben. A függetlenségi párti Debreczenbe író, nacionalista hangvételű Ady – hol van még ekkor a dara
bontkormány majdani sajtósa!11 – számára 1899-ben még „a kiegyezni
nem akaró”, „a politikai morál ábécéjét nem ismerő” gyűlölt Ausztria
volt az elsődleges ellenfél, amelyhez képest Széll Kálmánt nem lehe
tett eléggé pozitívan értékelni, mint aki bizonyára megtartja ígéreteit
a „törvény, jog, igazság” szellemében. Fölöttébb meglepő lehet a ké
sőbb írások ismeretében, de az 1899. június 2-i A vég felé című cikkében
Ady már-már tragikus hősként jelenítette meg Széll Kálmánt, akinek
éppen morálja miatt kell szükségszerűen buknia a magyar birodalom
fél miniszterelnökeként a morált nem ismerő Ausztriával szemben.
Eme pozitív kép azonban már egy hónappal később erősen sö
tétedni kezdett a Széll Kálmán ismert szavait felidéző címet viselő
„Törvény, jog, igazság” című cikkében.12 Ebben emlékeztetett Széll Kál
mán krédójára, miszerint „nem ismer különbséget magán- és politi
kai becsület” között, amit Ady „szép és becsületes jelszóként” jelölt.
Kiemelte a „nagyszerű ígéretekkel” operáló, „tetszetős teóriákban” és
„hatástkeltő szólamokban” gazdag beszédeket mondó Széll szónoki ké
pességeit, 1899 júliusában azonban már kezdte számon kérni az ígére
tek teljesítését.13 Ugyanis még „rózsaszín szemüvegen át” se lehet nem
észrevenni – írta –, hogy az ígért „törvény, jog és igazság” helyett az
országban még mindig „ostromállapot van”: az „erőszak, jogtalanság
és igazságtalanság” uralma.14 Ugyan a bizalom még továbbra is meg
van a kormányfő felé, ám Ady arra emlékeztetett, hogy a „politikai
kufárokkal” szemben eddig „becsületes államférfiként” viselkedő Széll
bűnösebb lesz minden elődjénél, amennyiben nem váltja be az ígért
hármas jelszót. Mert ugyan igazságot az előző kormányfők se adtak,
de „nem is ígértek”. Az ígéret megszegése azért különösen súlyos vé
tek a fiatal Ady nézőpontjából, mert ekkor még a magyar nemzetka
rakter jellegadó összetevőjének tartotta a „kimondott szóhoz való ra
gaszkodást”. Ady a miniszterelnök sokadik, konkrét ígéretszegéseként
a mocsai esetet hozta fel, amelyben nem indult nyomozás.15
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Nem kellett sokat várni, hogy a hazafiatlanság vádja is felbuk
kanjon, mely szerint a Széll-kormány „nem őrzi a magyar államesz
mét”. Mégpedig azért – és ez ismételten meglepő lehet azok számára,
akik csak az érett Ady nemzetiségekkel kapcsolatos nézeteit, például
A magyar jakobinus dalában összegzett hitvallást („Dunának, Oltnak egy
a hangja” stb.) ismerik –, mert függetlenségi-nacionalista nézőpont
jából a „Széll-rezsim” erélytelen a „nemzetiségi izgatók” ellen: eltűri
a magyarok ellen bujtogató „hazafiatlan oláh főpapok” tevékenysé
gét, amint azt talán leghírhedtebben nacionalista hangvételű cikké
ben kifejtette.16 Azonban a nemzetiségi kérdésben tanúsított erélyte
lenségnél is súlyosabban bizonyította Ady számára a Széll-kormány
nemzetietlenségét, hogy asszisztált a Hentzi-szobor újrafelavatásához.
Ady a „magyar becsület Világosaként” értékelte, hogy a Pestet egykor
szétlövető budai várparancsnoknak a budai várból eltávolított, gyűlölt
szobrát a tisztképző udvarán felállították – a szabadságharc bukásá
nak ötvenedik évfordulóján.17 Ady a „szédelgő” Széll Kálmán fele
lősségét hangsúlyozta abban, hogy „felszentelték újra a magyar füg
getlenség sírkövét”.18 Széllre ettől kezdve előszeretettel használta Ady
a „Hentzi-huszár” jelzőt. Olvasatában a „nagy paktumkötő” – ekkor
már semmiképpen se pozitív értelemben használva eme eposzi jelzőt,
mint az ellenzékkel történő kiegyezésekor – nem tisztességes magyar,
hanem „igen közönséges eszköze a hatalomnak”.19
A „paktumkötések” felemlegetése innentől kezdve meghatáro
zó vonulata Ady Széll-bírálatainak: a pozitív olvasatban a század
forduló éveire békét hozó „Széll-csend” is csak azért következett be,
mert – negatív értelmezésben – a kormányfő a „mennyországot is
elpaktálja”.20 Ráadásul értelmezésében Széll elsődlegesen „korrupt
sága” miatt árulja el nemzetét: „Szabadság, jog, haza – ki ad többet
érte? … Elvégzi Széll Kálmán, ő érti jól a pénzügyi dolgokat.”21 És
Adynak már csak eme két, a negatív Széll-portrékban visszatérővé
váló, sokszor kritizált jellemvonást – az anyagiasságot és az „asszo
nyos” hiúságot22 – kellett összezárkóztatnia, hogy elénk léptethesse
Széll Kálmánt, „a nagy kokottot”.
Az első átfogó bírálatot a Rátót államférfija című írásában adta
1899 augusztusában a nagy reményekkel induló miniszterelnökről,
aki azonban féléves kormányzás után „eljátszotta immár kis játé
kait”. Ady írása a „Széll-illúziókkal” való leszámolásának a lenyo
mata. A miniszterelnököt lényegében a magyar politikai élet hipno
372

tizőr-gyilkosának – egy, a korban hírhedtté vált, halálesetet okozó
spiritisztájának nevével „Neukomának” – nevezte; az öntudatlanság
ból azonban már „ébredni kezd a magyar közvélemény” – írta, és
felismeri, hogy Széll alkalmatlan az ország vezetésére, mivel „a rátóti
tehéngazdálkodás elvei nem válnak be a miniszterelnöki székben”.
Ady perspektívájából „a Hentzi-ünnep leplezte le a maga valóságá
ban Széll Kálmánt”, tudniillik, hogy szépen csengő jelszavai és ígé
retei valójában a „megalkuvást” és a „nemzeti becsület sárbatiprását”
takarták.23 Ady önnönmaga és leszámolásának hitelességét kívánta
erősíteni azzal a retorikai fogással, hogy elismeri: maga is „táplált re
ményeket” a miniszterelnök „szép ígéreteivel” kapcsolatban. Bízott
benne, hogy a Széll-éra egy „jobb korszakot hoz”, de belátta, hogy
„Széll Kálmán a legnagyobb mértékben nélkülözi az igazi államférfi
tulajdonait”. „Sem jogcíme, sem képessége nincs a magyar politika
vezetésére”, ezért vissza kell juttatni oda, „ahová való: a rátóti tehén
gazdaságba”. Ady leszögezte, hogy Széll olyan messze esett Deák
Ferenctől, mint a „korrupció atyamestere”, Tisza Kálmán vagy
a „korlátolt eszű volt főispán-miniszterelnök”, Bánffy Dezső. Széll te
hát nem jobb elődeinél, a korszakváltás elmaradt: ezzel a tanulsággal
zárult Ady debreceni publicisztikai korszaka.
Ady cikkei hangvételében váltást hozott, hogy 1900 január
jában Nagyváradra, előbb a Szabadsághoz, majd 1901 májusában
a Nagyváradi Naplóhoz szerződött. A „Pece-parti Párizsban”, a vidéki
Magyarország egyik legpolgárosodottabb városában,24 erősen a polgá
ri radikálisként összegezhető „antifeudális” és „antiklerikális” eszmék
hatása alá került.25 Mindenekelőtt Várady Zsigmond ügyvéd nevét kell
kiemelni a szellemi mentorok közül, aki 1900-ban Társadalmi programm
címmel elsőként összegezte a „progresszív” politikai nézeteket, noha
haláláig a Szabadelvű Párt színeiben politizált (1913-ban öngyilkos
sággal vetett véget életének, mivel a választójog kiterjesztésének híve
ként konfliktusba került pártja politikájával). Széll-kormányt támadó
cikket Adynak a Szabadságnál töltött időszakából nem találunk, ennek
oka, hogy ez a lap erősen kormánypárti volt. Nem véletlen, hogy eb
ből az időszakból Adynak a radikális hangvételű Egy kis séta című cikke
a szabadabb levegőjű Nagyváradi Friss Újságnál jelent meg, amikor Ady
a távollévő Halász Lajost helyettesítette. A Nagyváradi Naplónál azon
ban a szerkesztő Fehér Dezső szabad kezet adott Adynak – egyébiránt
ez is volt a költő-újságíró feltétele az odaszerződéskor.26
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A függetlenségi eszmekörből kikerülés Adynál a vonatkoztatá
si rendszer megváltozását jelentette, aminek következtében az eddig
a függetlenségi ellenzék tevékenységéhez képest elhelyezett, és ekképp
„hazafiatlanként” azonosított (lásd mindenekelőtt a Hentzi-szobor
ügyét) Széll ettől kezdve Ady írásaiban rendre a régi értékeket képvise
lő és azokat megszemélyesítő Tisza Kálmánnal került összevetésbe, és
nem például az ellenzék szimbolikus „vezéralakjával”, Kossuth Ferenc
cel – akinek presztízse óriásit csökken Adynál. Ezzel szemben Tisza
Kálmánt, akit – mint láthattuk – megelőző debreceni „függetlenségi”
korszakában még a „korrupció atyamesterének” nevezett, Nagyvára
don az „utolsó nagy államférfivá” stilizálta, aki azon régi szabadelvű
értékeket (például a klerikalizmus elleni fellépés) szimbolizálja, ame
lyekhez – hangsúlyozottan Ady perspektívájából – Széll Kálmán hűt
lennek bizonyult. A Nagyváradon született cikkeiben – amelyek Széll
Kálmán egész hátralévő kormányzási időszakát lefedik – Ady már
nem a „haza”, hanem a „liberalizmus” elárulása miatt bírálta Széllt.27
Hozzá kell tenni, hogy Széll konzervativizmusának bírálata – po
litikáját nem a „haza”, hanem a „haladás” felől minősíti Ady – nyo
mokban már a debreceni időszakban is megjelent, akkor még párhuza
mosan Tisza Kálmán még meglévő kritikájával. Erre példa a Haladás
című cikk, amelyben kijelentette, hogy Széll kormányzása legfeljebb
annyiban különbözik „a korrupt Tisza-rendszertől”, hogy konzervatí
vabb: ennek emblémáját Ady abban pillantotta meg, hogy Apponyi
Albertet választották az Irodalmi Társaság élére, és hogy Széll Kálmán
„milyen jó lábon él az eddig petúroskodó, hitbizományos mágnás urak
kal”.28 Két évvel később – immáron Nagyváradon – ismét a „konzerva
tív” erőket megjeleníteni hivatott Petúr-szóképet alkalmazta, mivel úgy
vélte, hogy Magyarország kormánya „csak névben liberális, valójában
pedig a Peturok álmai szerint való”.29 A Nagyváradi Naplóban megjelenő
cikkek visszatérő üzenete, hogy Széll Kálmán politikája nem liberális,
de nem is „egészséges magyar konzervativizmus”, amint maga Széll
állítja, mivel amit a kormány konzervativizmus alatt ért, nem más, mint
„sötétség”, „konokság”, „ultramontánság”, „reakció”.30
A közelgő „klerikális világot” jelzi előre – vélte a „klerikalizmus
ról” fölöttébb kellemetlen tapasztalatokat szerző, ekkor már az Egy
kis séta című antiklerikális cikke miatt följelentett Ady31 –, hogy Széll
Kálmán az 1901-es választáson kerületeket enged át a Katolikus Nép
pártnak, amit úgy értelmezett, hogy a kormánypárt szövetségre lépett
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a „klerikalizmussal”.32 Ady a Szabadelvű Párt „bukását” az 1901-es
választáson is – viszonylagos sikertelenségről lehet csak beszélni33 –
a Tisza Kálmán által reprezentált és szimbolizált „régi értékek” elvesz
tésének tudja be: a „régi szabadelvűséget” az opportunizmus váltotta
fel a Katolikus Néppárttal kokettálással, amely egyenlő a „régi tradicio
nális szabadelvű lobogó” elejtésével. Széll rendszere „opportunista”,
„veszedelmes”, „pocsolyába vezető” – írta Ady, aki radikalizmusra szó
lított fel: „Ha tovább is jól viseljük magunkat, nemsokára reánk ömlik
a reakció minden pocsolyája”.34 A liberalizmus azért nem tudja már
feltartóztatni a reakciót, mert a század elejére „színtelenné, élettelenné
s használhatatlanná” vált – érvelt. Ady szerint a Tisza Kálmán alakjá
val jelképezett „régi liberalizmus” „utolsó fellobogása” az egyháztörvé
nyek idején volt, azóta „haldoklik”. „A régi liberális pártból tehetetlen
konzervatív párt lett, mely […] vegyesebb a vegyes fölvágottnál” – írta
a pártfúzió kritikájaként, ami miatt „Széll Kálmán pártja volt nemze
ti párti jezsuitáival, mágnásaival, junkereivel nem fog s talán nem is
akar a klerikálisokkal elbánni”.35 Mi több: Széll Kálmán „a klerikális
és reakcionárius elemekkel” „fraternizál”, „és csak alkalomra vár, hogy
mint fölös kolonctól megszabaduljon a régi szabadelvű gárdától”.36
Ady értelmezésében az összeférhetetlenségi törvény elfogadtatása is
ezt a politikai célt szolgálta.37
A „reakció” növekvő „pocsolyájaként” azonosította Ady az agrárius
irányzat Széll Kálmán alatti térnyerését a kormánypártban a Tisza-
csoporthoz köthető merkantil nézetekkel szemben: „Széll elveszítette
a Tiszákat, s a Tiszák örökségét harminc agrárius veszi át”.38 Az agrá
riusok győzelmeként értékelte Ady, hogy Horánszky Nándort válasz
tották kereskedelmi miniszterré Hegedűs Sándor távozása után.39 Az
agráriusok növekvő érdekérvényesítését a kormánypolitikában álta
lában ítélte el, miszerint „az agrárizmus a legsötétebb közgazdasági
reakció”,40 de részleteiben nem bírálta az agrárius gazdaságpolitikát.
A szakpolitikai bírálat hiánya általában jellemző Adynak a „Széll-rend
szert” kritizáló cikkeire. Ázsiai állapotokat észlel az országban, ezért is
írta meg oly sokszor idézett, a szelektív látásról és az őserejű tehetség
ről egyként tanúskodó Menjünk vissza Ázsiába című cikkét, amelyben
a „legbalkánibbnak” nevezte hazája parlamentjét,41 megfeddi a kor
mányt a stílusa miatt, amelyet szerinte a „nagyképű, üres, erélyeske
dő leiratok”42 határoznak meg, de viszonylag ritkán találkozunk azzal,
hogy a Széll-kormány egy-egy konkrét döntését bírálja.
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De amikor igen, abban nincs köszönet. Gúnyos írásban foglal
kozott Ady Széll Kálmánnak azzal a belügyminiszterként hozott ren
deletével, mely szerint a kávéházakban csak azokat alkalmazhatják
kasszírnőként, akik már 40. életévüket betöltötték. A rendelet indoka
az volt, hogy a kasszírnők „erkölcstelen” életmódot folytattak, amit
úgy próbáltak korlátozni, hogy a keresletet csökkentik irántuk azzal,
hogy „matrónákat ültetnek a kávéházi trónusba”. Ady azonban – aki
vélhetően több tapasztalattal rendelkezett e téren, mint a rendeletet
hozók – úgy vélte, hogy a szigorú korhatárok meghúzásával nem aka
dályozzák a szexuális szolgáltatások nyújtását, hanem épp ellenkezőleg,
csak a „becsületesebb” pályák betöltésének lehetőségét korlátozzák
a hölgyeknek, ahelyett hogy – ha már fegyelmez a kormány – a szol
gáltatásokat igénybe vevő férfiakat rendszabályoznák.43
Az ostoba rendelet oka a tájékozottság hiánya, de a kormány
akkor se járt jobban, amikor tájékozódni próbált az alkoholos meg
betegedések száma felől, és körrendeletben kérte az „alkoholos el
mezavar statisztikájának” összeállítását. Ady gúnyosan írta, hogy
ha lelkiismeretesen végzik az összeírást, „még az összeírást végezők
közül belekerülhet egynehány”.44 Az említett eseteken kívül rész
kérdésekbe nemigen bonyolódott Ady, úgyhogy mi is csipkelődve
írhatjuk a „tájékozottság” kérdésének vonatkozásában, talán nem
véletlen, hogy éppen a prostitúció és az alkoholizmus tárgyában
exponálta magát Ady.
Természetesen nem csak ez egy esetben értekezett Ady pros
tituáltakról, de a prostitúció tevékenysége legtöbbször metaforikus
értelemben jelenik meg a költő-újságíró cikkeiben, például a magyar
politikai élet – erősen negatív – jelölőjeként: Magyarország egy nagy
bordélyház, és benne Széll Kálmán az egyik legnagyobb „kokott”.
Ebben összegezhetjük Ady politikaielit-ellenes nézeteit, amelyet idé
zetek sorával támaszthatunk alá: a választásnál „undorítóbb, léhább
vásárt nem látott a világ”,45 Széll Kálmánt pedig „perverz, ledér ter
mészete”46 és „demimond [félvilági – Cs. P.] lelke”47 tette a „nagy
kokottá”, aki „öntelt, hiú, kacér, gyönge, mindenkivel barátkozó”.48
E tekintetben Széllnél keményebben már csak a „kikapós és kapós”
Apponyi Albertet – vagy ahogy Ady nevezte nem túlságosan ízlé
sesen: „Albertínát” – kritizálta, aki Széll legfőbb társa, mivel „igazi
nívóra” emelte a „kokottművészetet”: „mindenki számára volt egy
mindent ígérő pillantása”.49
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A bordélyház mellett sokszor alkalmazta Ady a „színház” me
taforát a Széll-korszak Magyarországára, amely színházban Széll
és Apponyi a primadonnák. Ady többször is az ekkor feltűnt Fedák
Sárihoz hasonlította Széllt.50 De – csak hogy az előadó-művésze
tek világánál maradjunk – Széll feltűnt az ország nótáját elhúzó,
mindenkit megvezető „univerzális flóta-zseniként” is, aki bebizo
nyította, hogy Magyarországon mindent lehet: „megcsinálta a vi
lág legerkölcstelenebb parlamenti fúzióját”, „meghamisította a régi
szabadelvű pártot”, „elpaktált minden elpaktálhatót”. És „közben
már csak a saját nótáját akarja hallani”, mert elszokott az „őszinte
hangoktól”, és „beteggé tették” a „kemény kritikák” hiúsága miatt.51
A miniszterelnök hiúságát kiszolgáló lapokat a „Széll-kórus” névvel
illette Ady, és különös gúnnyal írta meg Bernrieder János képvi
selőjelöltnek – a miniszterelnök vejének – Széll-dicséreteit hallva,
hogy nagyon „szomjas” lehet a miniszterelnök „lelke”, „ha még
a vejét is ki kell rendelni dicséretek zengésére a hatalmas Széllkórusba”.52 Előszeretettel alkalmazta Ady a „kaszinót” konkrét és
átvitt értelemben is: „a politikában Széll Kálmán óta a nemzeti
kaszinó a tulajdonképpen való úr”.53 Továbbá Széll előtűnt még
az Ady-cikkekben – ismételten csak a vélt „ázsiai” állapotok kri
tikájaként – „sztambuli bazárosként”, akinél „mindent kaphatsz
és minden hamis”, és eme „gyanús erkölcsiségű” bazár rikkancsai
a kormánypolitikát kiszolgáló újságírók.54
Ady a „bazári” Széll-lel állította szembe Tisza Istvánt, aki „nem
akar, nem tud szatócs lenni”, Ady ugyanis 1901 júliusában egyér
telműen hitet tett Tisza István mellett, mint aki – apja politikai örö
köseként – a „szabadelvű ország letéteményese”, és akire a feladat
hárul, hogy helyreállítsa a Széll Kálmán „új érájával” kizökkent
„szabadelvű” időt: hogy „kisöpörje ezt a bazárt”.
A következőkben kifejezetten Széll Kálmán és a Tiszák ellen
tétének ábrázolására fókuszálunk Ady publicisztikájában. Ha az
Ady-szövegek mélyére ásunk, a Tiszák és Széll Kálmán szembeállítá
sában a legelemibb szinten egy „férfi–nő” ellentétre bukkanunk. Míg
a „hazugságnak, szemfényvesztésnek, kokottpolitikának” „legna
gyobb mestere”, a „nagy szélhámos” Széll Kálmán „balerina-szöké
sekkel lejt a ledöntött szabadelvűség romjai körül, a nyalogató him
nuszok zenéje mellett”,55 addig Ady elbeszélésében Tisza Kálmán
az, aki „vállán” tartja „a magyar szabadelvűség bástyáját”, és őrzi
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a Széll Kálmán kormányzása alatt a liberalizmusát vesztő Szabad
elvű Pártban a „régi, nemes eszmék” maradékát a teret nyerő „reak
cionárius” – vagyis klerikális és agrárius – nézetekkel szemben.56 Az
egyébként nincsen tisztázva Adynál, hogy Széll azért juttat pozíció
kat a nevezett „reakcionáriusoknak”, mert „megbízói” (hogy kik ők,
a katolikus udvar vagy a jezsuita világ-összeesküvés ágensei-e, nem
tudni) ezt a „missziót” szánták neki, tudniillik, hogy „az országot
a klerikalizmus számára megdolgozza”57 (antipatikus olvasat), vagy
éppenséggel Széllnek, „a szerencsétlen országnak a rossz végzetének”
a tevékenységben nincs efféle szándékosság, tervszerűség, mondhat
ni, „nyílt gonoszság”, pusztán arról van szó, hogy Széll „nőiessége”
miatt nem tudja útját állni a reakció térnyerésének, mivel „csupa
lágyság, habozás és jóindulat”.58 (Szemben Tisza Kálmánnal, a „hi
deg, kemény, büszke” férfiúval.59)
De azért Széll Kálmán kormányzásának végére mégis a „szán
dékosság” hangsúlyozása lesz a domináns Ady cikkeiben: Széll „el
vesztett, becsapott egy pártot és egy országot”, és A nagy szélhámos
című cikkében minden addigit felülmúló negatív nagysággá növesz
tette a miniszterelnököt: „A nagyság – nagyság… Néró is nagy volt.
Cézár is az. A nagyság kiválóság. Kiválóbb szélhámos milliók sorsát
nem intézte még Széll Kálmánnál…”.60 A „szélhámosságnak” mint
jellemző tulajdonságnak aláhúzása érhető tetten abban, hogy Ady
„rókaként” írt Széllről, szembeállítva az „oroszlán” Tisza Kálmán
nal.61 Talán nem kell hangsúlyozni, hogy a két állatnak mennyire
eltérő a megítélése az európai kulturális hagyományban, még ha
a „ravaszság” hatalmas előnyt is jelent a politikában,62 amikor a rivá
lisok kiszorítása a feladat.
„Raffinirt szatócsüzlet” Széllé – írta Ady, amely szélli politikai
rafinériát elsősorban a párton belüli riválisok, a Tiszák háttérbe
szorítására alkalmazott technikák részletezésével ismertette. Széll
Kálmán újításának tartotta a „kormánytól sugalmazott ellenzéki
sajtó” intézményét, azaz hogy egyes „ellenzéki” lapok ne az egész
kormánypártot, hanem azon belül csak „a gyűlölt Tiszákat” „pas
kolják”.63 Széll legaljasabb húzásának e tekintetben az 1901-es
választások előtt és után Tisza Kálmánnal folytatott bánásmódját
tartotta Ady. Egyenesen „undorító” aktusként írta le, hogy az egész
magyar sajtón belül a „reakciós Széll-rezsim” „ephialtési” – vagy
is hazaáruló – lapjai is „rátámadtak” a bihari képviselőjelöltként
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induló „haldokló oroszlánra”, Tisza Kálmánra, aki vesztett is.64
Ady ezt kifejezetten „gyáva” akciónak nevezte: Széll „gyávább az
állatmese gyáva hősénél, aki nem várta meg az oroszlán halálát
s már a betegségnél neki bátorodott – rúgni”.65 Majd a „róka” Széll
kelepcébe csalta Tisza Kálmánt, hogy a bukás után méltóságától
is végleg megfossza és politikailag megsemmisítse azzal, hogy egy
máshol nyertes jelölt mandátumról lemondatásával juttassa parla
mentbe „alamizsnaként” Tiszát.66
„A róka kimenti az oroszlánt. A hetéra Cornelia [vagyis ismé
telten prostituáltként jelenik meg Széll Kálmán – Cs. P.] tisztességét
védi. […] Elevenedjetek meg elfelejtett homéri, derűs, kacagtató
történetek! … Kacagj Bajazzó! Széll be fogja hozni Tisza Kálmánt,
mint ahogy behozta kis- és nagyszürkési Szürke Barnát, a felsőhidasi
kerület képviselőjét… Pokolian eszelte ezt ki Széll úr. […] Nekünk
meg forr a vérünk e csúnya komédia láttán. Hát ide jutott már Tisza
Kálmán? … Alamizsnával, kikiáltott, kiszámított alamizsnával meri
meggyalázni egy – Széll Kálmán?!”67
Tisza Kálmán ezzel az „alamizsna-mandátummal” jutott
végül a parlamentbe, azonban nem sokkal később, 1902 márciu
sában elhunyt. Míg Tisza Kálmán képviselőjelölti bukását a régi
szabadelvűség szimbolikus vereségeként értelmezte Ady,68 addig
a „nagy öreg” halála és temetése egyenesen a „liberalizmus” elbú
csúztatására adott alkalmat a publicistának. A Tisza Kálmán nek
rológjaként írt A nagy halott s a törpe élő című cikkében minden ad
diginál élesebben veti össze Tisza Kálmánnal Széllt. Adyból eddig
példátlan „dühöt” és „undort” váltott ki, hogy Széll Kálmán a ha
lott végakaratára hivatkozva „csöndes részvételt” kért a temetésen –
Ady értelmezésében nyilvánvalóan azért, nehogy az politikai tünte
téssé változzon a „Széll-rezsim” ellen. Ady szerint minden magyar
miniszternek és az ország protestáns főembereinek ott kellett volna
lennie a „nagy ember” temetésén, továbbá az egész „úgynevezett”
Szabadelvű Pártnak, amely „Tisza Kálmánnak köszönheti, hogy
még klerikális mezben is monopolizálhat minden hatalmat”.69
Ehelyett: „A modern Magyarország legnagyobb fiát úgy dugták el
pihenőhelyére, mint valami kir. tan. kortes-polgármestert. Ki fele
lős mindezért? Ki akarta s ki rendezte ezt így? Tudja mindenki s el
hallgatja mindenki… A néppártnak és klerikálisoknak előreküldött
helytartója, Széll Kálmán, aki mindazt vissza akarja csinálni, amit
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Magyarországon Tisza Kálmán s a liberalizmus teremtett.” Ady
írása szerint Széll Kálmán mindent megtett azért, hogy a geszti te
metésre készülőket visszatartsa: „Így és hasonlóan harcolt a halott
Tiszával az élő Széll Kálmán. Hát nem jogos az undor, amit érez
tünk és érzünk? Hát nincs már gerinces magyar politikus egy sem?
Hát ki van szolgáltatva ez az ország teljesen Széll Kálmánnak, ez
új Kollonicsnak [Kollonich Lipót – Cs. P.], ennek a perverz, ennek
a titkos jezsuita, kokott-alaknak? Nagy Tisza Kálmánunk temetése
nemcsak a magyar szabadelvűségnek, modern haladásnak s euró
pai magyarságnak a temetése volt, de temetése volt a józanságnak,
az önérzetnek s a gerincnek. Az egész ország ott fetreng a jezsuitiz
mus magyarországi helytartójának, Széll Kálmánnak, e perszonifi
kált ledérségnek a lábai előtt.” 70
Csak egy férfi nem törődött az „ágaskodó törpe” Széll felszólí
tásával, elődje, Bánffy Dezső, a „még mindig rettegett mumus”, aki
tiszteletét tette Tisza Kálmán és ezzel az egész magyar szabadel
vűség koporsójánál – méltatta Ady Bánffyt. Láthatjuk, hogy három
év alatt mennyire megfordult Bánffy és Széll értékelése. A koráb
ban keménysége bírált Bánffy a Széll-korszak végére éppen „törhe
tetlensége” miatt nyer pozitív megítélést az „álliberális” Széll-éra
„új korszakhoz gyúrható, idomítható, fiatal kaucsuk-embereivel”71
szemben, akik a 20. század elején már elvek, továbbá „minden
parlamenti elhivatottság és képesség nélkül”72 aspirálnak a mandá
tumokra. Szemben a „sötétlelkű” Széll által mellőzött 19. századi
„javíthatatlan vén csontokkal” – akik közül Ady az egymás után el
hunyó Szilágyi Dezsőt és Tisza Kálmánt, valamint a később távozó
Podmaniczky Frigyest emelte ki. Ady csatlakozott a Szilágyi Dezső
szobrának felállításért indított pénzgyűjtési akcióhoz, és maga ja
vasolta egy nagyváradi Tisza Kálmán-szobor emelését: „Gyűjtse
nek Tisza Kálmán szobrára mindazok a lapok, melyek nemcsak
névben liberálisok s nem félnek a törpe élőtől, hogy irigy lesz
a halhatatlan nagyra.”73 Azért fontos, hogy emlékműveket állítsanak
a liberalizmus nagyjainak, hogy emlékeztessen: „ebben az ország
ban nem mindig a tehetetlenség, sötét butaság és gyűlölet volt az
úr”.74 És egyben ezek a szobrok legyenek a liberalizmus feltámadá
sában való hit megtestesülései.75
A nagyváradi Ady a következő emblematikus bekezdésben
összegezte Széll Kálmán kormányzási időszakáról vallott nézeteit:
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„Amely korban az önzés, az egyéni érdek leplezve elvet, hitet és
meggyőződést, a megalkuvás, az opportunizmus rozoga hídján
igyekszik előre, amely korban a szabadelvűség cégére alatt kleriká
lis, agrárius, reakcionárius dugáruk és csempészek kerülnek a par
lamentbe, hogy egy zászló alatt hadakozzanak egymás ellen, amely
korban senkise bízik a politikai képmutatás nagy mesterében, Széll
Kálmánban, de mindenki hazudik, mindenki hízeleg neki, és az
ország minden részéből ezerszámra érkeznek hozzá a hozsannát
zengő üdvözlő táviratok.”76
Mi a teendő? Ugyan „ez a szerencsétlen, bűnös rezsim” csak
a „zoltánoknak” kedvezett, „mindenkinek és minden másnak ár
tott”,77 Ady elsősorban Széll Kálmán párton belüli ellenzékétől vár
ta, hogy fellépnek Széll „reakcionárius” uralma ellen: „Halljunk egy
hatalmas tiltó szót, mely megértesse Széll Kálmánnal, hogy határig
érkezett. Lássunk már egy csöpp büszkeséget és bátorságot. Hisz
a szultán selyem-zsinórját is akadt muzulmán olykor, aki visszaküldte.”78
A liberalizmus feltámadásának reményét – a „régi liberálisok
talpraállását” – Tisza Istvántól remélte, miután Széll Kálmán, ez
a „hiú, önimádó, kokott lelkű, paktáló” 1903 júniusában a minisz
terelnöki székből távozott. Ady kifejezte bizodalmát, hogy Széllt
Tisza fogja követni – mint tudjuk, erre csak novemberben került sor –,
mivel Tiszánál „nincs erősebb liberalizmusú” politikus az ország
ban, és hogy a Nagyváradi Napló Tiszának sose a „politikai hitvallá
sát” bírálta, hanem a módszereit. Ha Tiszával sem tud „életre és
cselekvésre kelni a magyar liberalizmus”, akkor nincs más: jöjjön
a „reakció” és a nyílt összecsapás:79
„De reméljük a jobbat. Remélni szép, emberi és jó dolog
is. Lehet, hogy csoda történik, és sikerül összetörni a nagyon
fölnövekedett klerikális-agráriusnacionalista reakciót, ezt a csak
Magyarországon lehetséges, veszedelmes összeszövetkezést, mely
pár év óta megsemmisítéssel fenyeget minden liberális és még
el nem úsztatott eredményt. […] Ha csakugyan gróf Tisza Ist
ván ideje következik, a Tisza–Wekerle–Bánffy-kormányzás szel
lemének föléledése s harcra kerülése következik. A stagnálás,
a fullasztó rendszer után a fejlődés. Mert a fejlődés micsoda?
Az erők harca. Vagy bátor, agilis liberalizmus jöjjön, vagy nyílt
reakció, hogy az erőknek helyük, kedvük és módjuk legyen az
összemérkőzésre.” 80
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„ELÉGEDETTEN OSZTOGATJA BON-BONAIT KEDVES ÉS
ENGEDELMES GYERMEKEI KÖZT”.
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK SZÉLL KÁLMÁN-KÉPE

Ady a kormányfő apósának, Vörösmarty Mihálynak Szózatát meg
idéző, Mely ápol s eltakar című, elsősorban a kivándorlás problémájá
val foglalkozó írásában azt a következtetést vonta le, hogy Magyar
országon „nem lehet élni”, egyedül csak Széll Kálmánt boldogítja
az „imádott hon”.81 Lássuk, hogy miként vélekedtek a kormányfőről
azok, akiknek Marx – és nyomában Garami Ernő – szerint „jog és
kenyér” híján „nincs hazájuk”,82 Ady pedig úgy vélekedett, hogy
„már csak egy joguk van: fölfordulni”.83
Ma már felfoghatatlan, hogy száz-százötven éve a külvárosokban
mekkora nyomorban éltek a proletárok, ami fogékonnyá tette a mun
kásokat a szocializmus eszméjére, és a világot megváltoztatni irányzó
eszmének megfelelően hamar hozzákezdtek maguk megszervezéséhez:
az Általános Munkásegylet 1868-as alapításával kezdődött a munkás
mozgalmi ellenvilág kiépítése.84 A magyarországi munkásmozgalom
a német mintákat követte, a proletárforradalomban gondolkodó Marx
szal szemben pedig a magyar munkásmozgalmi vezetőkre egyre in
kább a Marxtól elhajló, mérsékeltebb német munkásmozgalmi teore
tikusok, az önsegélyezést hangsúlyozó Lassalle, a centrista Kautsky és
a revizionista Bernstein eszméi hatottak: az ő irányuk a nemzetközi
munkásmozgalom általános trendje lett az 1890–1900-as években.
Az 1889-ben létrehozott II. Internacionálé már a tömegpárttá válást
és a parlamentbe jutást tűzte ki célul a szociáldemokrata pártoknak.
A forradalmi hatalomátvétel helyett pedig elsődlegesen az életszín
vonal-javító intézkedések kiharcolása állt a horizontban. Az 1890
decemberében alakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt ennek
szellemében85 kezdett politizálni.86 A tömegpárttá alakulást viszony
lag hamar abszolválta az MSZDP, a szakmai egyletek, majd a rokon
szakmák egyleteit összefogó szakszervezetek rendszerének kiépítése
segítette: a szakszervezeti tag már párttagnak számított.
Az MSZDP-vel a magyar történelem első modern értelemben
vett szervezeti pártja jött létre az addigi klubszerű pártokkal – mint
amilyen a kormánypárt is volt – szemben. A legrégebbi, máig műkö
dő újság, a Népszava – noha csak 1905 tavaszától jelenik meg napilap
ként – a Magyarországi Munkáspárt közlönyeként indult 1877-ben.
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1890-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt hivatalos orgánu
ma volt. 1899 júliusától már hetente háromszor jelent meg, szerkesz
tői között találjuk a korban Bokányi Dezsőt és az 1920-ban meg
gyilkolt Somogyi Bélát, de legjelentősebb alakja Garami Ernő lett.87
Példányszáma az 1898-as 5–6 ezerről hamarosan 13 500-ra emelke
dett, de sokszorosan több olvasóhoz jutott el. A rendszeren kívüli
pozícióból beszélő Népszava önreprezentációja szerint „a munkások,
a szegény emberek lapja” volt.88

70. kép
A Népszava szerkesztősége 1902-ben
(Garami Ernő, Grossmann Miksa, Weltner Jakab, Szabó Ervin, Lóránt Richárd, Kalmár Henrik)

Láthattuk, hogy míg Ady a Bánffy bukása után kifejezetten remények
kel fordult a Széll-kormányhoz, el lehet mondani, hogy a szociálde
mokratáknak semmiféle bizodalmuk nem volt abban, hogy pusztán
egy miniszterelnök-váltásból változás következik: „A Bánffy-rendszer
marad s a neve lesz: Széll-rendszer”89 – írták 1899 februárjában.
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Bírálták is az Adyhoz hasonló, bizakodó ellenzékieket, amiért „örömtől
ittasan fogadja az uj Messiást”: „a legvadabb ellenzékiek, kik Bánffyt
egy falatra bekapták volna, hason csúsznak Széli Kálmán előtt”.
A rendszeren kívüli szociáldemokrata perspektívából Széll Kálmán
üdvözlése a magyar parlamenti ellenzéki politizálás állatorvosi lova:
a rendszer megváltoztatása helyett megelégednek a mindenkori sze
mélyi változásokkal, a miniszterek és a miniszterelnökök bukásával.
Ez maga a megalkuvás, amely Széll Kálmán „bevonulásával” nyert
igazán „polgárjogot”: noha „eddig is alku tárgya volt minden”, most
„szemtelenül előtérbe tolakodik s büszkén mutogatja magát”.90
A Népszava vezércikkében számon kérték az „elvi harc” hiányát:
„Mert, ha tényleg elvi harczról lett volna szó, lehetséges volna-e az,
a mi most megy végbe?” Tudniillik, hogy az ellenzék és a kormány
fő – aki „jött, látott és győzött” – kiegyeznek egymással. Amit a fia
tal Ady üdvözölt, a szociáldemokraták a kezdetektől elítélték, mivel
meggyőződésük, hogy Széll Kálmán hiába ígérte meg a „törvényt,
jogot és igazságot”, „e jogok épp úgy csak a papíroson lesznek meg,
mint Bánffy alatt […], e jogok ép úgy el lesznek konfiskálva, mint
Bánffy alatt”. Ezért a Népszava szerkesztősége kinyilvánította, hogy
a lap nem lép be az „örömrivalgók táborába, kik leborulnak Széll
Kálmán nagysága előtt”, ugyanis a kizárólag a „birtokos osztályt
képviselő” ellenzék és a kormányfő közti „osztályparlamenti”91 pak
tum „a magyar nép számára egy tanulságot termelt meg: A saját
lábaira kell állnia, saját erejében kell megbíznia, ha ki akar küzdeni
valamit!”92 A legfőbb cél pedig az általános és titkos választójog kiví
vása: „hiába kötötte meg Széll és az ellenzék a békét, a magyar nép
gondoskodni fog róla, hogy az urak ne élvezhessék háboríthatlanul e
»béke« gyümölcseit; gondoskodni fog róla, hogy jelszava, mely úgy
hangzik, hogy: »nem lesz addig béke Magyarországon, míg az álta
lános és titkos választási jog tőrvénybe iktatva nincs!« – teljesedésbe
is menjen és eltűnjön az a rendszer, a mely lehetővé tett egy Bánffyt,
s a mely lehetővé tette ezt a csúnya játékot, mely jelenleg folyik Széli
Kálmán és az ellenzék között!”93
Hogy mennyire igazolt volt a szociáldemokraták szkepszise
a széles körben várt változással kapcsolatban, a Széll-kormány igaz
ságügy-miniszterének, Plósz Sándornak tevékenységét bíráló írá
sukban bizonygatták. Hiába várta ugyanis „az egész ország”, hogy
a „törvény, jog és igazság” szellemében „felszabadítják a rendőri kard
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lapokkal agyonvert szabadságot és leszünk: jogállam”, mindenki
csalódott, aki reménykedett. Ugyanis a cikk kritikája tárgyát képező
beszédében Plósz nem beszélt se az ún. „rabszolgatörvény” – a mun
kások és mezőgazdasági munkaadók jogait szabályozó, egyoldalúsá
ga miatt hírhedtté vált 1898. II. tc. – eltörléséről, se az „elkonfiskált”
sajtószabadság visszaadásáról, se „a tönkresilányított gyülekezési jog”
helyreállításáról.94 Ebből a Népszava vezércikkében azt a következ
tetést vonták le, hogy a Széll-kormány programjaként meghirdetett
„törvény, jog és igazság” nyilvánvalóan a munkásokra nem vonat
kozik, mivel továbbra is „másodrendű” állampolgároknak tekintik
őket.95 „S aki eddig egy hajszálnyit is remélt a kormányváltozástól,
az most keserű kénytelenséggel fogja belátni: maradunk tovább is
ott, ahol voltunk: a jogtalanság, igazságtalanság uralma alatt! […]
a kormányváltozás csak személyváltozás, de nem rendszerváltozás!
Minden marad a régiben, csak Bánffy helyett Széll, Erdély helyett
Plósznak hívják az uralkodó osztály akaratának végrehajtóit!”96
A nevezett hármas jelszó üresen kongására egy győri97 és egy
kishartai munkásgyűlés betiltását98 és egy lugosi munkásegylet meg
alapításának megakadályozást99 is felhozták példának. Ezért levon
ták a következtetést, hogy a szociáldemokrácia napja csak akkor fog
„felvirradni”, ha a Széll-féle „törvény, jog és igazságot” a „szabadság,
egyenlőség, testvériség” hármas jelszava váltja fel.100 A „törvény, jog
és igazság” ugyanis csak egy olyan bíborpalást, amely alá el tudják
leplezni a „sok szennyes rongyot”, amely „szennyes rongyokat épp
úgy hordják Széllék, mint ahogy viselték Bánffyék s ha fölvetnők
a kérdést, hogy ki érdemli meg inkább megvetésünket, a becstelen
ségét rimamódra fitogtató Bánffy-rendszer, avagy a becstelenségét
a titokban paráználkodó módjára a becsületesség álarcza alá rejtő
Széll-rendszer, nem bizonyos, hogy Széll javára dőlne-e el a kocz
ka”.101 Vagyis megfigyelhető, hogy míg Ady és a Népszava teljesen el
lentétes várakozásokkal álltak hozzá Széll Kálmán kormányra lépé
séhez, a miniszterelnök „paráználkodásának” megítélésében hamar
közös nevezőre jutottak.102
Miképp abban, hogy Széll uralmát a „zagyva többségén”
– ahogy Ady minősítette a Szabadelvű Párt és a Nemzeti Párt fúzióját –
a „lekenyerezett ellenzéke” biztosítja. Példának Bartha Miklós tevé
kenységét hozzák föl, aki „oly jól tudott dörögni”, a kvótaemelés el
len, azonban csak „suttogva küzd” a paktumkötő Széll uralma alatt,
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aki „hóna alatt a függetlenségi mandátumokkal” érkezett, amelyeket
„odaígért nekik – ha jól viselik magukat”. „A végeredmény: a kvótát
emelik, az ország fizet, a függetlenségiek pedig kapnak egy pár man
dátummal többet.”103 Széll Kálmán, ha kell, megvesztegetéssel, ha
kell, akkor erővel, de „úgy uralja a parlament háborgó vizeit, mint
Poseidon a tenger zajgó hullámait”. Ő az, aki a „költségvetés hajó
ját” is „biztos révbe” vezeti – vagyis a kormányfő vezetői képességeit
a Népszava teljes mértékben elismerte, még ha alapjában határolták
is el magukat az „osztályparlament” korruptságától, ahol a költség
vetés megszavazását követően Széll Kálmán „elégedetten osztogatja
bon-bonait kedves és engedelmes gyermekei között”.104 Máshol nem
Széll bonbonjairól, hanem „húsosfazekáról” írtak, amelynek „nagy
falataival” ellenzékét csillapítja.105
Az üzenet világos: a Széll-rendszer alapjaiban korrupt – amit
még olyan kis színes esetekkel illusztrálnak, minthogy a Budapesti
Közlöny évente 60 ezer forint tiszta hasznot hozó nyomását az Athenaeum
mal kötött szerződés lejárta után átviszik a Budapesti Hírlap nyom
dájába, mivel „Széll és Rákosi [Jenő] urak már elintézték egymás
közt”,106 de részletesen foglalkoztak Légrády Károly ügyével is107 –,
miközben egyre inkább jelentkeznek az Ady által is olyannyira kri
tizált „klerikális” tendenciák: teret nyer a „reakció”.108 A „magyar
antiszemiták nagymesterének”, Egan Edének – a ruténmentő akció
vezetőjének, Bartha Miklós Kazár földönje hősének – kormánybiz
tosi kinevezése bizonyítja a szociáldemokraták olvasatában, hogy
„a klerikalizmus Magyarországon soha oly hatalmas nem volt, mint
jelenleg”.109 Bírálatként hozták föl azt is, hogy évek után sem sike
rül az államnak érvényt szerezni az egyházpolitikai törvényeknek az
egyház által törvénytelennek tekintett gyermekek törvényesítésében:
az ironikusan idézőjellel ellátott „szabadelvű” Széll-éra alatt a „kle
rikális, reakczionárius” egyház „ujjat húzott az állammal s az állam
gyáva volt”.110 A Népszavának ez alkalmat adott, hogy a munkásság
helyzetét szembeállítsa a papságéval: míg előbbiek a kevés törvény
adta jogukkal sem élhetnek, utóbbiak kiváltságot élveznek, hogy tör
vénytelenségeik elkövetésének sincs következménye.
Ugyanakkor maguk a szociáldemokraták számoltak be más
helyen arról, hogy Széll Kálmán belügyminiszterként nem hagy
ta jóvá egy katolikus néppárti kör alapszabályát: „A megtagadás
indokolása ugyanazon sablon után készült, a mellyel a munkások
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egyletének alapszabályait utasítják vissza.”111 Nem titkolt káröröm
mel írta ennek kapcsán a Népszava, hogy amikor munkásegylete
ket tiltottak be törvénytelenül, nem tiltakozott a polgárság, most
azonban, hogy őket is megsuhogtatta az „önkényeskedő” hatalom
korbácsa – mivel „szolgalelkeknek korbács jár ki uruktól” –, csak
a munkásságra számíthatnak az „ostoba gőgtől pöffeszkedő” Széll
lel szemben: „A polgárság a szoczializmustól való félelmében min
denütt elárulta, elhagyta saját jogait, de ilyen gyáván, mint Ma
gyarországon, sehol sem. A szocziáldemokráczia mindenütt átvette
a polgári szabadságjogok védelmét és mindenütt a legelső sorban
küzd érettük, de annyira egymagára, mint Magyarországon, nem
hagyták sehol sem.”112
De a szociáldemokraták önbizalma töretlen volt: „Bánffy
val megküzdöttünk, meg fogunk küzdeni Széll Kálmánnal is. Az
a szoczializmus, amely egy Bismarck vas- és vérpolitikáján gá
zolt keresztül diadalmasan, az a szoczializmus kaczagja a Bánffy–
Széll-féle törpe és gyarló kormány-zsarnokok hitvány erőlködé
seit. Erőnket bizonyítja az ő erőlködésük! Megyünk előre, tovább
a magunk útján.”113
Mint tudjuk, Széll Kálmán megbukott, de nem a magyaror
szági munkásmozgalom késztette távozásra. Széll távozását nem
kommentálták különösebben, miképp a nemsokára miniszterelnöki
székbe lépő Tisza Istvánt se részesítették üdvözlésben – Ady Endré
vel szemben. Ugyanis bármennyire is rendszerkritikus pozíciót vett
föl Ady, ő még a rendszer részese volt, ellentétben a teljesen kívülálló
szociáldemokrata mozgalommal, amelynek perspektívájából Bánffy,
Széll és Tisza között nem látszott különbség: „A Bánffy-rendszer
után jött a Széll-rendszer – most a Tisza-rendszer. A munkásság,
amint megküzdött amazokkal, meg fog küzdeni ezzel is.”114
De az annyira gyűlölt Széll Kálmán bukásakor még nem tudták
a „progresszió” erői, hogy Tisza István sokkal nagyobb kihívást fog
számukra jelenteni, akinek a megítélése olyan sötét lett a baloldali
recepcióban,115 hogy gyorsan elfeledtette az egykor a létező világok
legrosszabbikaként megrajzolt Széll-rendszert.

387

A magyar Krupp. In: Nagyváradi Napló, 1902. november 30.
A Széll-kormány tevékenységét minősítő írásokat az első négy kötetben közölték:
Ady Endre 1955a, Ady Endre 1955b, Ady Endre 1964a, Ady Endre 1964b. Ady
Endre összes prózai műveit 1999-ben CD-formátumban is kiadták.
3
Jászi és polgári radikális értelmiségi holdudvara egy nyugati standardoknak meg
felelő, a tudományos politika alapján berendezett új Magyarországot vizionált, és
ennek ellenpontjaként konstruálta meg a régi Magyarország – vagyis az 1900-as
évek elejének Magyarországa – ütnivaló képét. Ady Endre sokat idézett országosto
rozásai („koccintó ország”, „beteg ország”, „Gennyország”) is ebben a kontextusban
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rátóti kastélya. A rátóti új kastély: Vasárnapi Ujság, 1899. III. 19., 184.
40.	A rátóti kastély a Hauszmann-féle átalakítás előtt, 1880 körül. Knebel Ferenc
fotója a régi udvarházról: MNM fotótár, ltsz.: 2991/1957 fk
41.	Nemesi család fiaként polgári erények megtestesítője: az elegáns Széll Kálmán.
Vasárnapi Ujság, 1899. III. 19., 183.
42.	A korszak legismertebb politikusa, a későbbi kétszeres miniszterelnök Tisza Ist
ván fiatal képviselő korában. Koller Károly utódai, eredetije MNM fotótár, ltsz.:
2985/1958 fk
43.	Széll Kálmán beszédet mond a Park Klubban a magas kitüntetése alkalmából
tiszteletére rendezett vacsorán (1902). Vasárnapi Ujság, 1902. IV. 13., 241.
44.	A Széll-kormány egyik új tagja: Hegedüs Sándor kereskedelemügyi miniszter.
Vasárnapi Ujság, 1899. III. 5., 149.
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45.	A kor legünnepeltebb szónoka, a dualista korszak egyik legfontosabb politikusa:
Apponyi Albert gróf. Vasárnapi Ujság, 1906. IV. 15., 235.
46.	Az egyik utolsó fénykép az idős Tisza Kálmánról (1902). Ellinger-fotó, MNM
fotótár, ltsz.: 1048-1933
47.	A Bolond Istók karikatúrája a Széll és Koerber közötti gazdasági kiegyezési tár
gyalások nehézségeiről 1902 nyarán. Bolond Istók, 1902. VII. 6., 5. o.
48.	Podmaniczky Frigyes báró, a kormánypárt elnöke a századfordulón. Vasárnapi
Ujság, 1901. X. 6., 645.
49.	Wenckheim Béla báró volt miniszterelnök szobrának leleplezése Kisbéren,
1901. szeptember 30-án. Széll Kálmán Wenckheim Béla báró szobrának lelep
lezésénél Kisbéren. MNM fotótár, ltsz.: 567/1958
50.	A Sándor utcai képviselőház ülésterme 1901-ben, már a választások után. Erdé
lyi Mór-fotó az 1901. X. 28-i ülésről, MNM fotótár. ltsz.: 561/1958 fk
51.	Egy jellegzetes függetlenségi politikus, Ugron Gábor 1900 körül. MNM fotótár,
ltsz.: 6628/1957 fk
52. Az obstrukció letörésének programját hirdető Tisza István fiatal korában. Vasárnapi
Ujság, 1903. XI. 8., 741.
53.	Széll Kálmán és Wekerle Sándor sétája az Országház előtt (1903) Vasárnapi Ujság, 1903. VI. 21., 409.
54.	Horvát bánból magyar miniszterelnök: Khuen-Héderváry Károly gróf (1903).
Koller Károly utódainak fotója, MNM fotótár, ltsz.: 2453/1957 fk
55.	A Steindl-féle új parlament képviselőházi ülésterme. Jelfy Gyula fotója, MNM
fotótár, ltsz.: 1207/1949 fk
56.	A már függetlenségi párti Apponyi Albert gróf beszédet mond Komáromban
(1905). Jelfy Gyula fotója, MNM fotótár, ltsz.: 591/1958 fk
57.	A „darabont-kormány” miniszterelnöke: Fejérváry Géza báró (1906). Koller
Károly és utódai MNM fotótár, ltsz.: 2085
58.	Széll Kálmán és Darányi Ignác az országos gazdakiállítás megnyitóján (1908).
MNM fotótár, ltsz.: 62-5036
59.	Széll Kálmán az Andrássy-szobor leleplezésekor a szoborbizottság elnökeként
fogadja Ferenc Józsefet (1906). MNM fotótár, ltsz.: 6531/1957
60.	Széll Kálmán beszédet mond az Andrássy-szobor leleplezésekor (1906). MNM
fotótár, ltsz.: 2035/1949
61.	Wekerle Sándor miniszterelnök látogatása Kossuth Ferencnél Pöstyénben
(1907). MNM fotótár, ltsz.: 178/1958 fk
62.	Kossuth Lajos fia, Ferenc József kereskedelemügyi minisztere: Kossuth Ferenc.
MNM fotótár, ltsz.: 6636-1957
63.	A radikális függetlenségi vezér, Justh Gyula. Vasárnapi Ujság, 1905. II. 26., 129.
64.	A Bolond Istók Széllt dicsőítő karikatúrája (1899). Jog, törvény, igazság, Bolond Istók,
1899. IV. 2., 3.
65.	A Bolond Istók karikatúrája a bukott Bánffy Dezsőt gúnyolja (1899). Bánomi
sénffy hagyatéka, Bolond Istók, 1899. IV. 30. 3.
66.	A Borsszem Jankó karikatúrája a nemzeti érdekeket Ausztriával szemben
megvédő miniszterelnökről (1899). Széll, a jó gazda, Borsszem Jankó, 1899.
IX. 10., 1.
67.	A Borsszem Jankó karikatúrája a nehéz feladataival szembesülő miniszterelnökről
(1902). Széll és a karácsonyfa, Borsszem Jankó, 1902. XII. 21., 5.
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68.	A Herkó Páter karikatúrája a törvénytisztelő miniszterelnök nehéz helyzetéről
(1903). Exlex és deáki örökség, Magyar Herkó Páter, 1903. IV. 5., 9.
69.	A függetlenségi érzelmű Kakas Márton 1903-ban már Széll egykor népszerű jel
szavát karikírozza. Kakas Márton, 1903. III. 29., 10–11.
70.	A Népszava szerkesztősége 1902-ben (Garami Ernő, Grossmann Miksa, Weltner
Jakab, Szabó Ervin, Lóránt Richárd, Kalmár Henrik). MNM fotótár, ltsz.:
57.638
A képjegyzékben használt rövidítések:
Budapest-képarchívum = Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-képarchívum
ltsz. = leltári szám
MNM = Magyar Nemzeti Múzeum
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NÉVMUTATÓ

Ábrányi Kornél
Ady Endre
Aebly Adolf
Ágai Adolf
Agárdi Péter
Aidinger János
Albrecht főherceg
Almássy Géza
Altmann Lipót
d’Andoins, Diane
Andrássy Géza gróf
Andrássy Gyula, id. (1823–1890) gróf
Andrássy Gyula, ifj. (1860–1929) gróf – meg kell majd nézni, mikor melyikről van
szó!
Andrássy Tivadar gróf
Anka László
Apponyi Albert gróf
Arany János
Arany Julianna
Arany László
Asbóth János
Auersperg, Adolf von, herceg
Bácskai Tamás
Badeni, Kasimir Felix von, gróf
Balassa Imre
Balassa József
Balaton Petra
Balla Antal
Bánffy Dezső báró
Baross Gábor
Bartha Miklós
Batthyány Fülöp herceg
Batthyány Lajos gróf
Beck Miksa
Beck Nándor
Beck, Friedrich von
Békássy Imre
Bekény István
Beksics Gusztáv
Below, Paul von
Bencze László
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Beniczky Ferenc
Beöthy Pál
Berchtold László gróf
Berding, Helmut
Bérenger, Jean
Bernáth István
Bernrieder János
Bernrieder Jánosné Széll Ilona
Bernrieder József
Bernstein, Eduard
Berta Ilona
Bertényi Iván, ifj.
Bertha Antal
Bertha Ignác
Bertha Júlia
Bertha Sándor
Berzeviczy Albert
Bethlen András gróf
Bethlen István, gróf
Bismarck, Otto von gróf, majd herceg
Bittó István
Bizony László
Blaskovics Ferenc
Bleichröder, Gerson
Bodoky Zoltán
Bokányi Dezső
Bonitz Ferenc
Born, Karl Erich
Boros Zsuzsanna
Böhm, Eugen Ritter von Bawerk
Braudel, Fernand
Buday Gyula
Bujanovics Sándor
Buzinkay Géza
Bülow, Bernhard von gróf, majd herceg
Bylandt-Rheidt, Arthur von
Canis, Konrad
Chotek Zsófia grófnő
Cieger András
Czaga Viktória
Cziráky Antal gróf
Csajághy Laura
Csáky Albin gróf
Csáky Edit
Csány László
Csapó Csaba
Cseh Ervin
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Cseh Sándor
Csengery Antal
Csengery Lóránt
Csergő Hugó
Cséve [k. n.]
Csunderlik Péter
Dániel Ernő
Darányi Ignác
Deák Ágnes
Deák Ferenc
Deák Klára
Dénes Iván Zoltán
Dessewffy Aurél
Detsinyi Arthur
Dévényi Anna
Diószegi István
Dóczy Lajos
Dolmányos István
Dőry Vilmosné, özvegy
Dubsky Adolf gróf
Dubsky, Adolf von Třebomyslic
Eckhart Ferenc
Egan Ede
Éhen Gyula
Engels, Friedrich
Eöry Gabriella
Eötvös József báró
Eötvös Károly
Erdély Sándor
Erdődy Gábor
Erényi Tibor
Ernuszt Sándor
Erreth János
Estók János
Eulenburg, Philipp zu, herceg
Falk Miksa
Fayer Gyula
Fazekas Csaba
Fedák Sári
Fehér Dezső
Fehér György
Feis, Herbert
Fejérváry Géza báró
Fenyvessy Adolf
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Ferenc Ferdinánd főherceg
Ferenc József, I.
Ferencz Győző
Ferenczi Zoltán
Ferguson, Niall
Festetich Andor, gróf
Fónagy Zoltán
Földessy Gyula
Frank Tibor
Fröhlich Frigyes
G. Fodor Gábor
Galánthai Nagy Sándor
Garami Ernő
Gautsch von Frankenthurn, Paul, báró
Géra Eleonóra
Gergely András
Gerő András
Gerschenkron, Alexander
Geyr, Géza Andreas von
Ghyczy Kálmán
Goldschmidt, Moritz Ritter v.
Gołuchowski, Agenor gróf
Gorove István
Görög Staub Károly
Gratz Gusztáv
Greguss Ágost
Grossmann Miksa
Grupp, Peter
Grünbaum Pál
Grünwald Béla
Gulner Gyula
Gyáni Gábor
Győrffy György
György Endre
Győry Elek
Gyurgyák János
Hajdu Péter
Hajdu Tibor
Halász Imre
Halász Lajos
Halász Terézia
Halmos Károly
Hamann, Brigitte
Hanák Péter
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Hannig, Alma
Hansemann, Adolph von
Hantos Elemér
Hatvanger Béla
Hauszmann Alajos
Hazay Ernő
Házmán Ferenc
Hegedűs Nándor
Hegedüs Sándor
Henrik, IV.
Hentaller Lajos
Hentzi, Heinrich
Herczeg Ferenc
Hieronymi Károly
Hilferding, Rudolf
Hirschfeld (Havas) Emil
Hock János
Hodinka Tivadar
Hodossy Imre
Hofmann, Leopold von
Hohenlohe-Öhringen, Hans Prinz zu, herceg
Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig zu, herceg
Hoitsy Pál
Holbesz Aladár
Holl Albert
Holl Frigyes
Hollán Ernő
Holló Lajos
Horánszky Lajos
Horánszky Nándor
Horn Ede
Hornbostel, Theodor
Horthy Miklós
Horvát Boldizsár
Horváth Lajos
Horváth Mihály
Horváth Zoltán
Ilonszki Gabriella
Irányi Dániel
Isphording, Bernd
Istóczy Viktor (Győző)
István nádor
István, Szent
Ivánka Oszkár
Iványi-Grünwald Béla
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Jagics József
Jambrik Tímea
Jancsó Árpád
Jászai Mari
Jászi Oszkár
Jellačić, Josip, báró
Jenei Károly
Jeszenszky Jánosné
Jirkovsky Sándor
Jókai Mór
Josipovich Imre
Józsa Sándor
József főherceg
Justh Gyula
Kaas Ivor báró
Kaizl, Josef
Kállay Béni
Kálniczkyné Katz Veronika
Kálnoki Henrik
Kálnoky, Gustav gróf
Kárbin Ákos
Károlyi Mihály gróf
Károlyi Sándor gróf
Katona Tamás
Katus László
Kautsky, Karl
Kautz Gyula
Kecskeméthy Aurél
Kecskeméti Károly
Keiper, Gerhard
Keipert, Maria
Kelemen József
Kemechey László
Kerkapoly Károly
Khuen-Héderváry Károly gróf
Kisfaludy Sándor
Klein Ödön
Kleiner Ármin
Klement Judit
Klestenitz Tibor
Klökner Péter
Kocka, Jürgen
Koczkás Sándor
Kocsis Gyula
Koerber, Ernest von (= Körber)
Kókay György
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Kollega Tarsoly István
Kollonich Lipót
Konok Péter
Kónyi Manó
Korizmics László
Kossuth Ferenc
Kossuth Lajos
Kovách László, visontai
Kovács Endre
Kovácsy Béla
Kozári Monika
Kozma Andor
Kozma Sándor
Körber, Ernst von (= Koerber)
Kövér György
Kristóffy József
Krizmanics Réka
Kröger, Martin
Krupp, Alfred
Kubinyi Árpád
Kugler Géza
Kulcsár Szabó Ernő
Kún Ákos
Kuncz (Adolf) József
Lakatos László
Láng Lajos báró
Langewiesche, Dieter
Lantos Csaba
Lassalle, Ferdinand
Leeb Péter
Légrády Károly
Lengyel György
Lipthay Ferenc, báró
Litván György
Loisch Ede
Lónyay Albert
Lónyay Menyhért gróf
Lukács Béla
Lukács György
Lukács László
M. Kondor Viktória
Madarassy Beck Gyula, báró
Madarász József
Mandello Károly
Marjanovics Pál
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Márk Antal
Markos György
Márkus István
Maruzsa Zoltán
Marx, Karl
März, Eduard
Máté J. Lajos
Matlekovits Sándor
Matuska Péter
Mayer Arthur
Mazzoleni, Gianpetro
McCagg, William O’ Jr.
Mérei Gyula
Mihók Sándor
Mikszáth Kálmán
Minkus Jenő (= Minkus, Eugen von)
Molnár András
Molnár János
Molnár Péter
Monostori Károly
Móricz Pál
Mózessy Gergely
Mucsi Ferenc
Murányi Gábor
Münnich Aurél
Nádas László
Nagy Endre
Nagy Iván
Nagy Miklós
Nedeczky István
Németh G. Béla
Németh Nikoletta
Neugeboren Emil
Neumann Frigyes
Neumann János
Neumann Miksa
Niczky Kristóf gróf
Nikolics Sándor báró
Obersohn Benő
Oláh Gyula
Oppenheim Salamon, ifj.
Orbán Viktor
Orczy Béla báró
Ordódy Pál
Orosz István
Oszterhueber (Tarányi) József
424

P. Szathmáry Károly
Pajkossy Gábor
Pallai László
Pallavicini Ede őrgróf
Pálmány Béla
Palotás Emil
Pap Zoltán
Pápay Ferenc
Pasteur, Louis
Patay Géza
Péchy Tamás
Pekár Imre
Perczel Dezső
Perényi Roland
Pesti Sándor
Pesty Frigyes
Péter I. Zoltán
Plósz Sándor
Podmaniczky Frigyes báró
Pogány Ágnes
Pók Attila
Polónyi Géza
Pólya Jakab
Pölöskei Ferenc
Pressburger, Siegfried
Pretis-Cagnodo, Sisinio de, báró
Pulszky Ágost
Pulszky Ferenc
Rab Virág
Ráday Gedeon, id. gróf
Radetzky, Josef (Wenzel)
Radó Sámuel
Radovanovics György
Ragályi Lajos
Rajnai László
Rajner Pál
Rákosi Jenő
Rakovszky István
Ramóczy Valerian
Rátkay László
Réfi Attila
Révész Mihály
Ribáry József
Richly Gábor
Romsics Gergely
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Romsics Ignác
Rothschild, Albert
Rothschild, Alphonse de
Rothschild, Lionel
Rothschild, M. A.
Rothschild, N. M.
Rothschild, S. M. v.
Rott József
Rózsa Sándor
Said, Edward
Samu Nagy Dániel
Sándor János
Sárkány Sándorné Halász Terézia
Schlett István
Schmerling, Anton von
Schmied-Kowarzik, Anatol
Schnierer Gyula
Schön Vilmos
Schratt Katalin
Schwarczwölder Ádám
Schweiger Adolf
Seemayer János
Seemayer Károly
Seidl Ambrus
Semsey Andor
Sennyey Pál báró
Simonyi Lajos báró
Sina Simon báró
Somogyi Béla
Somogyi Éva
Sonkoly Gábor
Sontag, Susan
Stajevics János
Stemler Gyula
Stockau, Sophia von, grófnő
Sturm Albert
Szabadfy Sándor
Szabó Dániel
Szabó István
Szabó Miklós
Szalai Miklós
Szapáry Gyula, gróf
Szász Zoltán
Szatmári Mór
Szcitinszky Adolf
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Széchenyi Aladár gróf
Széchenyi Gyula gróf
Széchenyi István gróf
Széchényi Manó gróf
Széchényi Pál gróf
Szederkényi Nándor
Székely Ferenc
Székely Tamás
Szekfű Gyula
Széll Anna
Széll Dorottya
Széll György
Széll Ignác
Széll Ilona
Széll Imre
Széll József
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona
Széll Kristóf
Széll Mária
Széll Péter
Széll Tamás
Szemere Bertalan
Szende Béla
Szente Zoltán
Szentgyörgyi Ottó
Szentiványi Árpád
Szentpéteri József
Szigeti István
Sziklai István
Szilágyi Dezső
Szinnyei József
Szlávy József
Szluha Márton
Szőllősy Gábor
Sztraka Gábor
Szücs János
Tarnóczy Gusztáv
Tassy Károly
Taylor, A. J. P.
Teleki László gróf
Teleki Sándor gróf
Thallóczy Lajos
Thaly Kálmán
Thun und Hohenstein, Franz von, gróf
Timár István
Tisza István gróf
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Tisza Kálmán
Tisza Lajos
Tisza László
Toldy István
Tombor László
Tomka Béla
Tóth János
Tóth Vilmos
Tóth, Adalbert
Tőkéczki László
Török Aladár
Török Mária
Trefort Ágoston
Tschögl Henrik
Turgot, Anne Robert Jacques
Túri Béla
Ugron Gábor
Ujváry Gábor
Vajda Antal
Várady Gábor
Várady Zsigmond
Varga István
Vargha Gábor
Vargha Gyula
Vári András
Vass Gergely
Vastagh György, ifj.
Vázsonyi Vimos
Vermes Gábor
Vészi József
Vezér Erzsébet
Vigh Péter
Vikár Béla
Vilmos császár, II.
Vörös Antal
Vörösmarty Béla
Vörösmarty Erzsébet
Vörösmarty Ilona
Vörösmarty Mihály
Wahrmann Mór
Walko Lajos
Walkó Lajos
Wedel, Karl von gróf
Wehler, Hans-Ulrich
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Wekerle Sándor
Wenckheim Béla báró
Weninger Vince
Wertheimer Ede
Wesselényi Miklós báró
Windisch-Grätz, Alfred zu, herceg
Winzen, Peter
Wlassics Gyula
Wodianer, M.
Ybl Miklós
Zichy János, gróf
Zichy Nándor, gróf
Ziffer Ede
Zöllner, Erich
Zsedényi Ede
Zselénski Róbert, gróf

Álnevek
[Dobzsepárti]
[Egy Tiszamaradék]
[Kákay Aranyos] = Kecskeméthy Aurél
[II-ik Kákay Aranyos] = Ábrányi Kornél
[Novus]
[Timoleon] = Beksics Gusztáv
[Tiszamaradék]
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A KÖTET SZERZŐI

ANKA LÁSZLÓ (Budapest, 1980) az ELTE Bölcsészettudományi
Karán szerzett történelem szakos, illetve az egyetem Állam- és Jog
tudományi Karán politológus szakos diplomát. 2006-tól ösztöndíjas
PhD-hallgatóként folytatott tanulmányokat az ELTE Történettudo
mányi Doktori Iskola Új- és jelenkori magyar történeti programjában.
A gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutásáról készült doktori dis�
szertációját 2015 júniusában védte meg summa cum laude eredménnyel.
2007 és 2011 között közreműködő kutató volt az MTA – ELTE Atelier,
Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Kutatócsoportban.
2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori Kuta
tócsoportjának munkatársa, ahol a koalíciós Wekerle-kormány vizs
gálatával foglalkozik. Publikációi az Élet és Tudomány, az Egyháztörténeti
Szemle, a Hadtörténelmi Közlemények, a Múlt-kor, a Thapeu, az Új Pedagógiai
Szemle és a Valóság hasábjain jelentek meg. Szerepet vállalt a Széchenyi
emlékezete. Serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban 1864–1944 című szöveg
gyűjtemény összeállításában. Elkötelezett híve szülőföldje, a Tápió-vi
dék helytörténete feltárásának.
IFJ. BERTÉNYI IVÁN (Budapest, 1975) az ELTE Bölcsészettu
dományi Karán szerzett történelem és művészettörténet szakos dip
lomát. A Bánffy Dezső és a nemzetiségi kérdés című PhD-disszertációját
2006-ban védte meg summa cum laude eredménnyel. 1999 óta tanít;
középiskolai tanári évek után a Pázmány Péter Katolikus Egyete
men; 2009-től az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékén ad
junktusként; 2011-től emellett az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán a Politikatudományi Intézetben; közben, 2012–2013-ban pe
dig a bloomingtoni Indiana University vendégtanáraként. 2013-tól
másodállásban az MTA BTK Történettudományi Intézetének fő
munkatársa. 2015-től a bécsi Collegium Hungaricum tudományos
igazgatóhelyettese, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója. Ér
deklődési területe a 19–20. század, elsősorban a dualizmus korának
magyar politika- és művelődéstörténete. Több mint ötven tudomá
nyos publikációja jelent meg magyar, német, angol, orosz, szlovák,
olasz és finn nyelven tanulmánykötetekben és folyóiratokban.
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CSAPÓ CSABA (Esztergom, 1968) az ELTE Bölcsészettudományi
Karán szerzett történész (1994) és muzeológus (1998) végzettséget.
1996-tól tanít az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti
Tanszékén, jelenleg egyetemi docens. 1998-ban védte meg A magyar királyi csendőrség története 1881–1914 című kandidátusi értekezését,
2010-ben habilitált. Kutatási területe a dualizmus kori magyar tör
ténelem. Fontosabb munkái: A Magyar Királyi Csendőrség története 1881–
1914 (Pécs, 1999); Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság. A „betyárvilág”
felszámolása (Pécs, 2007). Jelenleg főleg Ferenc József magyarországi
utazásaival foglalkozik.
CSUNDERLIK PÉTER (Esztergom, 1985) 2009-ben végzett
a Mathias Corvinus Collegium modern kori történelem – Közép-Eu
rópa-tanulmányok szakirányán, 2010-ben pedig az ELTE BTK tör
ténelem és levéltár szakjain. 2011–2014 között ugyanott a Törté
nelemtudományok Doktori Iskola Társadalom- és gazdaságtörténeti
programjának ösztöndíjas hallgatója volt, jelenleg doktorjelölt. Dis�
szertációját a Galilei Kör (1908–1919) történetéről és recepciójáról
írta. Tartott kurzust az Osztrák–Magyar Monarchia történetéről
a Mathias Corvinus Collegiumban és a századelő szellemi életéről
az ELTE BTK-n. 2015 tavaszától a Politikatörténeti Intézet kutató
ja. Történészi érdeklődési területe a baloldali radikális mozgalmak
történetére, a történetírás elméletére és alapvetően a 19–20. század
társadalomtörténetére terjed ki.
HALMOS KÁROLY (Budapest, 1955) dr. habil., PhD, dr. oec., az
ELTE BTK Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti
Tanszékének docense, az ELTE BTK TDI Társadalom- és Gaz
daságtörténeti Doktori Programjának oktatója, az MTA–ELTE
Válságtörténeti Kutatócsoportjának munkatársa. Kutatási területe
a 19. század hazai nagyvállalkozóinak, valamint a társadalomtör
ténet fogalmainak története, de érdeklődik a történelem földrajzi
dimenziója iránt is. Jelenlegi, Klement Judittal végzett kutatásának
témája az üzleti csődök vállalkozás-, társadalom- és kultúrtörténe
te az 1869. év vagyonbukásai alapján. Szakirodalmi munkássága az
MTMT oldalán (www.mtmt.hu), részletes szakmai életrajza pedig
az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) érhető el.
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KÁRBIN ÁKOS (Kazincbarcika, 1984) tanulmányait szülőváro
sában végezte, érettségi bizonyítványát 2003-ban a Ságvári Endre
Gimnáziumban szerezte meg. Az egri Eszterházy Károly Főiskolán
diplomázott történelem–pedagógia szakpáron, majd történelem sza
kon elvégezte az egyetemi kiegészítő képzést. 2009-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem
tudományok Doktori Iskola Új- és jelenkori magyar történelem dok
tori programján kezdte meg tanulmányait. 2011-ben DAAD-ösz
töndíjjal a berlini Humboldt Egyetemen folytatott tanulmányokat.
2015-ben summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját.
2008-ban a Heves Megyei Levéltárban helyezkedett el, 2015-től
Budapest Főváros Levéltárának a munkatársa. Kutatási területét az
Osztrák–Magyar Monarchia politika- és gazdaságtörténete képezi.
Több publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven is.
KLESTENITZ TIBOR (Mór, 1980) az ELTE BTK-n szerzett törté
nelem és politikaelmélet szakos diplomát, majd az egyetem 20. századi
magyar történelem doktori programján folytatta tanulmányait. 2011ben védte meg A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932 című
disszertációját, amely 2013-ban jelent meg könyv alakban. Az MTA
BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársa. Kutatási
területe a médiatörténet és a katolikus egyháztörténet; jelenleg a ma
gyarországi katolikus nagygyűlések történetével foglalkozik.
KÖVÉR GYÖRGY (Hajdúböszörmény, 1949) Hajdúböszörmény
ben, a Bocskai István Gimnáziumban érettségizett, a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1973-ban szerzett történe
lem–orosz szakos tanári diplomát. 1974-től 1998-ig a MKKE Gaz
daságtörténeti Tanszékének munkatársa. Jelenleg az ELTE BTK
Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének professzora, ahol
a Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD-program vezetője. 2012
óta irányítja az MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoportját. 2007
óta az MTA Történeti Bizottsága Gazdaságtörténeti albizottságának
elnöke. Munkásságáért 1999-ben a Soros Alapítvány történeti kura
tóriuma Ránki György-díjjal, 2012-ben az MTA Akadémiai Díjjal
jutalmazta. Főbb munkái: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848–1914 (Budapest, 1982); 1873. Egy krach anatómiája
(Budapest, 1986); Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második
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világháborúig (Budapest, 1998; társszerző: Gyáni Gábor); A felhalmozás
íve. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok (Budapest, 2002); Die binationale Bank einer multinationalen Monarchie. Die Österreichisch–Ungarische
Bank (1878–1922) (Stuttgart, 2002; társszerző: Pogány Ágnes); A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek (Budapest, 2011); A pesti
City öröksége. Banktörténeti tanulmányok (Budapest, 2012); Biográfia és társadalomtörténet (Budapest, 2014).
KRIZMANICS RÉKA (Pécs, 1990) az ELTE és a Central European
University (CEU) történelem, illetve nacionalizmus-tanulmányok
szakán végezte egyetemi tanulmányait. 2009 és 2012 között a Mat
hias Corvinus Collegium hallgatója volt, modern kori történelem
– Közép-Európa-tanulmányok szakirányon. 2015-ben kezdte meg
történettudományi doktori stúdiumait a CEU hallgatójaként. Ér
deklődésének középpontjában a nemzetközi tudástranszfer újkori
formái, illetve a diktatúrák és a humán értelmiség viszonya állnak
(különös tekintettel a közép-európai kommunizmusokra).
SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM (Pécs, 1985) a Pécsi Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Karán (PTE BTK) szerzett történelem–
pedagógia szakos diplomát 2011-ben. Ezt követően felvételt nyert
a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskolába, az Európa és a ma
gyarság a 18–20. században doktori programra. Készülő PhD-dis�
szertációjának témája Széll Kálmán miniszterelnökségének időszaka.
Érdeklődési köre Magyarország és Ausztria 1849–1918 közötti tör
ténetére, azon belül is elsősorban a politika- és a gazdaságtörténetre
terjed ki. 2009 és 2011 között a PTE BTK Újkortörténeti Tanszék
demonstrátora volt. 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet tu
dományos segédmunkatársa. A PTE Grastyán Endre Szakkollégium,
a Magyar Történelmi Társulat és a Történészcéh Egyesület tagja.
Munkái elérhetők az MTMT adatbázisban (www.mtmt.hu).
SZABÓ DÁNIEL (Budapest, 1946) 1970-ben végzett az ELTE
BTK történelem szakán. A Magyarország és Szerbia 1914–1918 című
bölcsészdoktori disszertációját 1973-ban védte meg. 1985-ben lett a
történelemtudomány kandidátusa A Néppárt 1894–1914 című mun
kájával. 1999-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott. Az MTA
Történettudományi Intézetben dolgozott 1970-től egészen 2012-es
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nyugdíjazásáig, tudományos ösztöndíjastól a tudományos főmunka
társig járva a ranglétrát. 1982–1985-ben az ELTE ÁJTK-n; 1992–
1994-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen megbí
zott előadóként, 1994–2004 között a Miskolci Egyetemen egyetemi
docensként tanított. Kutatási területei: az első világháború; politi
kai pártok és választások a dualista Monarchia Magyarországán;
politikai kultúra és populáris kultúra összekapcsolódása: reklámok,
színdarabok, katonadalok, imák stb. Fontosabb munkái: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok rendszerében (Budapest, 1976);
Parlamentarizmus Magyarországon 1867–1944 (Budapest, 1999; társszer
ző: Boros Zsuzsanna); valamint az általa szerkesztett Az első világháború című kötet (Budapest, 2009).
SZÉKELY TAMÁS (Szombathely, 1985) a Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezett történelem sza
kos diplomát 2011-ben. 2010 és 2012 között több ízben a KU Leuven
vendéghallgatója volt Belgiumban, valamint ösztöndíjas Bécsben és
Krakkóban. Szakmai gyakorlatait a Magyar Országos Levéltárban
(Budapest, 2010) és az Európai Történelem Házában (Brüsszel,
2013) végezte. 2012 óta a PPKE BTK Történelemtudományi Dok
tori Iskolájának hallgatója. 2013-tól az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segéd
munkatársa (fiatal kutató). Fő kutatási területe dualizmus kori ma
gyar politika- és eszmetörténet, különös tekintettel a vármegyéket
és a közigazgatást övező politikai diskurzusra, valamint a magyar
állam- és nemzeteszme századfordulós történetére.
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ (Szikszó, 1951) Miskolcon érettségizett, majd
a debreceni egyetemen (1970–1972) és a budapesti ELTE (1972–1975)
bölcsészkarán folytatott tanulmányok után történelem–német szakos
tanári oklevelet szerzett. 1975 és 1978 között a kispesti Landler-gim
náziumban tanított. 1978-ban került az MTA Pedagógiai Kutatócso
portjához. 1985-től az ELTE pedagógiai tanszékén neveléstörténetet
tanított. 1989 óta az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékének docense,
2011-től tanszékvezetője. 2007-ben habilitált az ELTE BTK-n. 1991
óta a Hitel szerkesztője, 1994-től a Valóság főszerkesztője, és részt vesz
a Protestáns Szemle szerkesztésében is. A Duna Televízió alapító kurató
riumának tagja volt. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alelnö
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ke. Az 1998-ban alapított Református Tehetséggondozó Alapítvány
elnöke, a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány alapító tagja.
2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyző
jévé, majd 2008-ban és 2014-ben főgondnokává választották. Fonto
sabb munkái: Prohászka Lajos (Budapest, 1987); A magyar liberalizmus
(szöveggyűjtemény; Budapest, 1993); Tisza István eszmei, politikai arca
(Budapest, 2000); Történelmi arcképek (Budapest, 2002); Vázsonyi Vilmos
eszmei, politikai arca (Budapest, 2005).
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