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A harminc évig kormányzó Szabadelvű Párt (1875–1905) 

 

Bevezető 

A magyar történettudomány néhány évtizede úgy tekint a dualizmus korára (1867–

1918), mint amely az első világháború kitöréséig a magyar nemzet történelmének 

legprosperálóbb időszaka volt gazdasági, kulturális, tudományos értelemben egyaránt, amikor 

a többnemzetiségű országon belül a magyarság demográfiai mutatói folyamatosan növekedtek 

a nemzetiségiek arányával szemben. Bebizonyosodott az is, hogy a marxista történetírás azon 

vadhajtásai, miszerint a korabeli Magyarország a császári Ausztria félgyarmati sorban tartott 

tartománya lett volna, nem állja meg a helyét. Ezt már a kádári diktatúra idején is elismerték a 

történészek, akik a tényeket az ideológiák elé helyezték. 

Egyetlen modern alkotmányos-parlamentáris állam egyetlen történelmi korszaka sem 

úgy válik a legprosperálóbbá, hogy a folyamatok mögött ne állna ott egy kormányzati 

koncepció, egy hosszú távú cselekvési program, amely mentén a törvényhozásban megvitatják 

és kialakítják a gazdasági, kulturális, szociális szabályozók rendszerét, amelyek organikusan 

egymásra épülve érnek el újabb eredményeket. Az ötvenegy esztendőt megélt dualista államban 

nem alakult ki parlamenti váltógazdálkodás a cenzusos választójogi törvény miatt és csak 

egyetlen alkalommal, 1905-ben sikerült képviselőházi választások útján legyőzni azt a pártot 

az ellenzéki erőknek, amely a kormányok számára a törvényalkotási munkához szükséges 

többséget folyamatosan biztosította. Ez a volt a Szabadelvű Párt, amely 1875-ös 

megalakulásától egészen az előbb említett választásokig harminc esztendőn keresztül a magyar 

képviselőházi többséget biztosította a soraiból kikerülő Wenckheim-, Tisza Kálmán-, Szapáry-

, Wekerle-, Bánffy-, Széll-, Khuen-Héderváry- és Tisza István-kabinetek működése érdekében. 

E párt volt tehát az, amely a legprosperálóbb magyar történelmi korszakban biztosította a 

fejlődéshez, gyarapodáshoz szükséges törvénygyári munkát. Mint ilyen, fontos háttere a 

kormányok egész sorának, ezért mindenképpen megérdemli a történészek és a történelem iránt 

érdeklődő laikus közönség figyelmét. 

Eddig még nem került a Szabadelvű Párt az érdeklődés fókuszába, és mindeddig csak 

egyetlen önálló kötet1 jelent meg a históriájáról, amelynek történész szerzője minden érdeme 

mellett sem mutatta be teljes körűen azt a pártot, amely a totalitárius kommunista diktatúrában, 

az 1956-os forradalom leverésekor létrehozott Magyar Szocialista Munkáspárttól eltekintve a 

legtovább vette ki részét az ország kormányzásából. Viszont a pártról több értékes-érdekes 

részletet ismerhettünk meg azokból a biográfiákból, amelyek olyan politikusok életútját 

mutatták be, akik a Szabadelvű Párt soraiból emelkedtek fel a kormányfők,2 vagy ’csupán’ a 

reszortminiszterek3 soraiba. A miniszterelnökökről szóló szakirodalomból kiemelhető a Széll 

Kálmánról írt többszerzős munka, amelyben több fejezet is foglalkozott a kormány hátterét 

biztosító Szabadelvű Párttal.4 A párt- és parlamentarizmus-történettel foglalkozó 

feldolgozásokból is további információkat tudhatunk meg a Szabadelvű Pártról, de ezek sem 

 
1 PÖLÖSKEI FERENC: A Szabadelvű Párt fényei és árnyai (1875–1906). Éghajlat, 2010. 
2 KOZÁRI MÓNIKA: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Budapest, 2003, Napvilág (a továbbiakban: KOZÁRI). 

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Tisza István eszmei, politikai arca. Győr, 2000, Kairosz. VERMES GÁBOR: Tisza István. 

Budapest, 2001, Osiris. 
3 FEHÉR GYÖRGY: Darányi Ignác élete (1849–1927). Budapest, 2017, Gondolat–Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 

GALI MÁTÉ: Berzeviczy Albert. A márványarcú miniszter. 2017, Szépmíves. SZALAI MIKLÓS: Ifjabb Andrássy 

Gyula élete és politikája. MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2003. 
4 IFJ. BERTÉNYI IVÁN (szerk.): Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. Budapest, 2015, Mathias Corvinus 

Collegium–Tihanyi Alapítvány–Széll Kálmán Alapítvány (a továbbiakban: BERTÉNYI). 
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alkotnak róla teljes képet.5 A részletek megismeréséhez fontos információkkal szolgál a 

gyakran írói álnevek mögé rejtőző egykori szabadelvű párti országgyűlési képviselő, ideológus, 

újság- és pamfletíró Beksics Gusztávnak már csak a halála után napvilágot látott műve is, 

amelyben rögtön a párt 1906-os feloszlatása után megpróbálta annak történetét összefoglalni.6 

Az Országos Széchényi Könyvtár Aprónyomtatvány-tárában több mint száz különböző 

fajta nyílt levelet, kortesnótát, kiáltványt, programbeszédet, beszámolót, szórólapot és 

pamfletet őriznek, melyeket a szabadelvű képviselőjelöltek kommunikációja érdekében 

nyomtattak ki a korabeli országgyűlési választások közeledtével. Levéltárban pártiratok csak 

töredékes állapotban maradtak az utókorra, ezek a megfelelő helyeken felhasználásra kerülnek. 

Feloszlatása után a szervezet számadó titkárát, pénztárosát, dr. Rajner Bélát kérték fel arra, 

hogy őrizze meg a párt dokumentumait,7 de ezeknek mára nyomuk veszett. 

E tanulmány sem tehet kísérletet arra, hogy az egykori kormánypártot teljes mértékben 

bemutassa, viszont néhány jellemzőjének kidomborítására alkalmat biztosít. 

Pártközpont – A Lloyd-épület 

Ferraris Artúr festőművész 1895 körül készítette el A históriai tarokkparti című 

festményét, amely a Szabadelvű Párt székházában ábrázolja kártyázás közben egy asztalnál 

ülve Tisza Kálmánt, Odescalchi Gyulát, Jókai Mórt, Csernátony Lajost, Nedeczky Istvánt, 

Gajáry Ödönt és Sváb Károlyt, körülöttük pedig, mint „bíbicek”8 Beöthy Algernon, 

Podmaniczky Frigyes, Pulszky Károly és Mikszáth Kálmán figyeli a játékukat. „Ez a 

tarokkasztal három miniszterelnököt látott bukni (sőt segített buktatni) a negyedik (Wekerle) 

csak úgy menekült meg, hogy nem tud tarokkozni.”9 – írta a piktor alkotásáról Jókai Mór, aki 

maga is szerepelt a vásznon és párttagként a kormánypárt belső viszonyainak is kiváló ismerője 

volt. 

Nyilvánvaló túlzás az egykori írófejedelem részéről, hogy a tarokkasztal bármilyen 

formában is közreműködött volna három kormányfő leváltásában, illetve Wekerle Sándor csak 

azért kerülte el, hogy a tarokkasztal kivesse a miniszterelnöki bársonyszékből, mert nem ismerte 

ezt a kártyajátékot. A bútordarab szimbólum, amely – mint a legtöbb esetben a szimbólumok – 

a legjobb kifejező erővel ábrázolnak egy jelenséget, eseményt, intézményt, történelmi 

pillanatot. Ferraris Artúr olajfestménye – amelynek eredetije a képen is szereplő Sváb Károly 

tulajdonát képezte –, kiegészülve Jókai képleíró soraival, a Szabadelvű Párt székházának egyik 

helyiségébe nyújt betekintést, egybe azon helyiségek közül, amelyekben a kormánypárt tagjai 

formális értekezletekre, vagy informális közös időtöltésre rendszeresen összejöttek és 

megvitatták a magyar politikai élet legfontosabb eseményeit és meghozták döntéseiket 

 
5 BOROS ZSUZSANNA–SZABÓ DÁNIEL: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944). Budapest, 1999, Korona. 

50–55. PAP JÓZSEF: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből. Akadémiai–EKF 

Líceum, 2014. Vida István (FŐSZERK.): Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. köt. Parlamenti 

választásokon jelöltet állító pártok. Budapest, 2011, Gondolat–MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, 

Parlamentarizmus Kutatócsoport, 118–120. 
6 BEKSICS GUSZTÁV poszthumus műve: A szabadelvűpárt története. Budapest, 1907, Rákosi. 
7 „A fennállott Országos Szabadelvű Pártkör iratait mától számított 5 évig még őrizze.”  Magyar Nemzeti Levéltár 

Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság 

jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 19. 
8 JÓKAI MÓR: A históriai tarokkparti. In https://www.kartya-jatek.hu/jokai_mor_a_historiai_tarokkparti/ 

(Letöltve: 2018. január 7.) A Szabadelvű Párt képi bemutatásának egy másik híres példánya Ábrányi Lajos képe, 

amely A fehér asztalnál címet viseli  In http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=58937 (Letöltve: 

2018. január 15.), amiről Mikszáth írt karcolatot. MIKSZÁTH KÁLMÁN: A fehér asztalnál. In Mikszáth Kálmán 

összes művei. 78. köt. Budapest, 1984, Akadémiai (a továbbiakban: MKÖM), 29–32. 
9 Uo. 

https://www.kartya-jatek.hu/jokai_mor_a_historiai_tarokkparti/
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=58937
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Magyarország és az Osztrák–Magyar Monarchia aktuális kérdéseit illetően. Ferraris és Jókai 

tehát a politikai kulisszák mögé engedett betekintést a kívülállók számára. 

Milyen volt, hol is állt ez a bizonyos pártközpont? 

A főváros pesti oldalán, a Magyar Tudományos Akadémia palotaépületével szemben, a 

Dorottya utca és a Ferenc József tér (a későbbi Roosevelt, ma Széchenyi tér) sarkán álló, Hild 

József tervei alapján épített, kétemeletes klasszicista stílusú Lloyd-épület első emeletét foglalta 

el központjaként a Szabadelvű Párt. Az épület ablakain kitekintő képviselők az uralkodóról 

elnevezett tér közepén láthatták Széchenyi István gróf szobrát, ha balra fordultak, akkor pedig 

a Dunán átívelő Lánchídra is ráláttak. A Lloyd-épület Budapest második világháborús szovjet 

ostromakor a bombázások folyamán olyan súlyosan megrongálódott, hogy a lebontása mellett 

döntöttek, melyre 1948-ban került sor. Helyét ma a HYATT Szálló posztmodern épülete 

foglalja el.  

Szathmáry György – a Hunyad vármegyei Déva választókerület szabadelvű képviselője 

– a bennfentesek alapos ismeretével mutatta be a Lloyd-épületet az 1880-as évek derekán 

megjelent propagandakiadványában.10 

A Szabadelvű Párt – mint a neve is sugallja – a liberalizmus követőjeként tekintett 

önmagára. A pártközpont bemutatását ennek megfelelően érdemes a szimbólumok 

bemutatásával kezdeni. Az ide belépők a reformkor nagy liberális politikusainak-

ideológusainak, Széchenyi István grófnak (1791–1860) és Deák Ferencnek (1803–1876) a 

szobraival találkozhattak (utóbbi maga is a párt alapítói közé tartozott). Az sem a véletlen műve, 

hogy Ferraris fentebb megemlített festményén „a haza bölcse” tekintett le egy képkerettől 

övezve a tarokkozó társaságra. Szathmáry leírásából tudjuk, hogy Andrássy Gyula gróf (1823–

1890), Wenckheim Béla báró (1811–1879) volt miniszterelnököknek, Gyhczy Kálmán (1808–

1888) pénzügyminiszter-házelnöknek, és az 1890-ben lemondásra kényszerült kormányfőnek, 

Tisza Kálmánnak is mellszobrot állítottak az épületben. Emlékszobát neveztek el báró Eötvös 

József (1813–1872) vallás- és közoktatásügyi miniszterről, korának egyik legmeghatározóbb 

liberális gondolkodójáról, majd halálát követően Deák Ferencről is („E terem díszét, mint neve 

is mutatja, Deák Ferenc életnagyságú képe teszi, melyet Pállik Béla festett 1876-ban.”11). A 

párt megrendelte és központjának falán elhelyezte Zichy Mihály Erzsébet királyné Deák Ferenc 

ravatalánál című festményét.  

„Az élet a kör bensejében otthonias, szívélyes. Kaszinói oldalai és vonásai a körnek csak 

akkor lépnek előtérbe, ha elébb a komoly tárgyalások és tanácskozások az ország ügyei fölött 

véget értek. Első a közügy, aztán az üdülés, szórakozás következik.”12 A kötetlen időtöltésről, 

szórakozásról biliárdasztalok, kártyaszobák, olvasószobák, sőt, a nem dohányzók védelmében, 

számukra külön olvasóterem áll rendelkezésre. A hazárdjátékot, az éjszakai lumpolás 

lehetőségét az alapszabály rendelkezései tiltották. 

A Lloyd-épületet 1891-ben tatarozás miatt ideiglenesen bezárták, az első emeletet bérlő 

kormánypárt a munkálatok idejére a Hungária Szállóba tette át székhelyét, míg vissza nem 

térhetett a Ferenc József téri épületbe. Ebből az esztendőből ismerjük, mekkora összeget 

emésztett fel egy évben a „kör” fenntartása. A bérleti díjra elköltöttek 7245 forintot, a 

személyzet fizetésére 5229 forintot, a szolgák ruházatára 650, forintot, kártya beszerzésére 1593 

forint 40 krajcárt, világításra 2161 forint 58 krajcárt, hírlapok előfizetésére 1910 forint 16 
 

10 SZATHMÁRY GYÖRGY (SZERK.): Szabadelvűpárti naptár az 1884. szökő évre. Budapest, Athenaeum (a 

továbbiakban: SZATHMÁRY), 65–68. 
11 SZATHMÁRY GYÖRGY: A szabadelvű kör. Fővárosi Lapok, 1882. 64. sz. 406. 
12 Uo. 407. 
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krajcárt, fűtésre 658 forint 40 krajcárt, valamint postai és távirdai kiadásokra 1134 forint 67 

krajcárt.13 

 

A „kör” alapszabálya  

A párt első alapszabálya rögtön az alapítás évében megalkotásra került, mely 

nyomtatásban megjelent és az utókor számára is fennmaradt.14 A Szabadelvű Párt évtizedeiből 

még egy 1900-ban nyomtatott alap- és házszabálytervezet lelhető fel napjainkban.15 

Az 1875-ös alapszabály lakonikus tömörséggel megfogalmazta, miért alakult meg a 

Szabadelvű Párt: „társas együttlétel, és politikai tanácskozások czéljából.”16 Kétfajta tagságot 

különböztettek meg. Rendes tagok azok lehettek, akik tagjai voltak az országgyűlés valamelyik 

kamarájának. Rendkívüli tag lehetett valaki, akit egy rendes tag ajánlására a párt választmánya 

titkos szavazással megválasztott. Évente döntöttek arról, hogy mennyi a tagdíj, amely rendes 

és rendkívüli tagokat egyforma mértékben érintett. A tagok vezethettek be vendéget a „körbe,” 

ahogy a párt központját nevezték az alapszabályban. A vendég maximum kétszer tizennégy 

napra nyert jogot, hogy látogassa a Lloyd-épületet. A párt elöljáróságát a közgyűlés választotta. 

Egy elnököt, egy alelnököt, egy igazgatót, illetve két jegyzőt. „A házi ügyek intézésével s 

illetőleg ellenőrzésével egy igazgató választmány bízatik meg, melynek a fentebb említett 

tisztviselőkön kívül 15 tagja van.”17 Az elnök hívta össze a pártértekezleteket, közgyűléseket, 

választmányi üléseket, azokon elnökölt, ő mondta ki a párt határozatait. Akadályoztatása esetén 

az alelnök helyettesítette. Az igazgató, egyfajta házvezetői teendőket látott el. A két jegyző 

tisztje volt segíteni az elnök levelezését, a különböző ülések jegyzőkönyveinek vezetését. A 

választmány ellenőrizte a funkcionáriusok tevékenységét és a pénztárat. Az éves számadásokat 

ad hoc bizottságok tekintették át. (Mint az 1891-től 1906-ig fennmaradt számvizsgáló bizottság 

jelentéseiből tudjuk, e tizenöt esztendős időszakban ez az eseti bizottság ugyanazon 

személyekből tevődött össze évről évre.18) 

Az alapszabály a rendes tagokat kétfelé osztotta a döntéshozatal dimenziójában. „Politikai 

értekezleten csak a körnek képviselőházbeli rendes tagjai vehetnek részt. A házi ügyekkel 

foglalkozó közgyűléseken minden rendes tag résztvehet, s egyenlő joggal szavazhat.”19 Ez a 

kettős mérce gyakorlatilag kizárt a parlamenti munka előkészítését jelentő politikai 

döntéshozatalból minden tagot, aki nem rendelkezett alsóházi mandátummal. Egy intézményről 

nem tett említést a „kör” statútuma, a végrehajtó bizottságról, amely pedig számtalan forrás 

szerint folyamatosan működött az évtizedek folyamán párhuzamosan a párt elnökségével, 

választmányával. Podmaniczky Frigyes báró, évtizedeken keresztül e bizottság vezetője így 

mutatta be egy századfordulós cikkben ezt a szervezetet: „A végrehajtó-bizottság feladata volt: 

a jelölés, a segélyezés, az esetlegesen két vagy három jelölt közötti perpatvar rendezése, az 

 
13 Jelentés a szabadelvű kör számadásainak és pénztárának alulírt napon eszközölt megvizsgálásáról átvételéről 

és átadásáról, 1891. november 17. MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság 

jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 10. 
14 Az országgyűlési „szabadelvű pártkör” alapszabályai. Buda-Pest, 1875, Kocsi (a továbbiakban: Alapszabály, 

1875). 
15 Az országgyűlési szabadelvű pártkör alapszabályainak és házszabályainak tervezete. 1900, Werbőczy (a 

továbbiakban: Alapszabálytervezet, 1900). 
16 Alapszabály, 1875. 3. 
17 Uo. 5. 
18 MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. 

t. 
19 Alapszabály, 1875. 8. 
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egyes választások közötti levelezés, minden a végrehajtó-bizottság által lett elvégezve s 

jóváhagyás kedvéért a pártvezér elé terjesztve.”20  

Mindössze tizenegy paragrafusból állt az alapszabály, de a politikai pártértekezlet 

intézményétől eltekintve nem voltak olyan szakaszai, amelyek a direkt politikai döntéshozatal 

részleteit körülírták és szabályozták volna. Az egyértelműen látszik, hogy a szervezet elnöksége 

nem a párt politikai stratégiájának megvalósulásért, hosszú távú eredményeiért volt felelős, 

annak érdekében az alapszabályban semmilyen módon meg nem határozott végrehajtó 

bizottságnak kellett megdolgozni. 

A Szabadelvű Párt első elnöke Gorove István lett, az Andrássy-kabinet korábbi 

földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, aki 1879-ig látta el az elnöki teendőket, 

majd lemondott, de rögtön meg is választották tiszteletbeli elnöknek. Mellette Várady Gábor 

látta el az alelnöki feladatokat, a jegyzői tisztséget Beöthy Algernon és Molnár Aladár töltötte 

be. Gorove után Szontágh Pált választották pártelnöknek, aki mellé hamarosan ügyvezető 

elnökké választották Vizsolyi Pált. Az 1880-as években Vizsolyi Gusztáv21 került a „kör” élére, 

majd 1889-től a feloszlatásig Podmaniczky Frigyes töltötte be az elnöki posztot, amivel 

párhuzamosan tovább vezette a végrehajtó bizottságot is. 

 

Pártvezér és mamelukok – A modern frakciófegyelem kialakulása 

Miközben az 1875-ös alapszabály részletesen foglalkozott a párt elnökségével, egyetlen 

szóval sem tett említést a párt vezéréről. Pedig az alapszabályban pontosan körülírt pártelnöki 

tisztség nem volt azonos a pártvezérséggel, személyileg a gyakorlatban is mindig elkülönült a 

két stallum egymástól. Az elnök a pártközpont és a pártélethez kapcsolódó adminisztratív ügyek 

viteléért volt a felelős, tevékenysége folyamán nem lépett túl a kulisszák zárt világán, nem a 

nyilvánosság előtt folytatta szervező munkáját. Tipikus háttérember, az úgynevezett szürke 

eminenciás szerepet vitte, az volt a feladata, hogy a párttagok közösségi életét szervezze és a 

fontos megbeszélésekre – pártértekezletekre – fel tudja sorakoztatni a szabadelvű párti 

képviselőket, hogy az aktuális politikai kérdéseket megvitassák. Az elnök alapvetően a 

strukturális hátteret biztosította a vezér számára, hogy az érvényesíteni tudja politikai 

elképzeléseit. 

Pártvezérré nem formális választás útján vált valaki, hanem politikai kvalitásainak 

köszönhetően emelkedett valaki erre a magaslatra. Helyes helyzetelemzés, probléma-

megoldási/-kezelési terv kidolgozása, tapasztalat, sikeres felkapaszkodás a párt informális 

hierarchiájában és a reszortminisztériumokban, szónoki képesség, meggyőző erő, karizmatikus 

fellépés voltak azon karakterjegyek, amelyek egy politikust a vezéri szerepre 

predesztinálhattak. Fontos szempont volt, hogy a vezérséghez vezető szocializációs út 

folyamán elnyerje Ferenc József császár és király bizalmát is, aki a miniszterelnököket 

kinevezte, felmentette, tekintettel arra, hogy a dualizmus korában formális értelemben a 

képviselőház nem döntött arról, hogy ki legyen miniszterelnök. Mivel a Szabadelvű Párt 

esetében kormánypártról volt szó, így alapvetően a miniszterelnöknek kellett a pártvezérnek 

lennie, hiszen a követendő politikát kijelölő vezér, akkor tudta elképzelését keresztülvinni, ha 

azt a kormányzat legfelsőbb szintjéről előkészíthette, levezényelhette, és nem kellett 

ütköztetnie egy másik erős emberrel. 

 
20 Magyar Szalon, 1900. l. sz. n. 14. 
21 Vizsolyi Gusztávot így jellemezte egy párttársa: „Mint pártelnök, ritka tapintattal és körültekintéssel viszi 

hivatalát. Figyelme kiterjed nemcsak minden fontos mozzanatra, de minden apróbb momentumra is, a melyek 

azonban a politikai- és párt-életben igen jelentékeny dolgok szoktak lenni.” SZATHMÁRY, 141. 
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A valóság természetesen soha nem volt ennyire steril. Előfordult, hogy a király által a 

miniszterelnökségre felkért személyről kiderült, hogy nem bírja a párt többségének bizalmát. 

Amikor az illető belátta, hogy elképzelései megvalósításához nem tudja maga mögött 

felsorakoztatni a pártnak legalább akkora többségét, ami eléri a képviselőházi többséget is, 

akkor kormányalakítási megbízását visszaadta a királynak. Így járt 1903 júniusában a korszak 

egyik leghíresebb politikusa, Tisza István is.22 A párt egyszerűen nem támogatta elképzeléseit, 

melyekkel az ellenzéki obstrukciónak akart véget vetni, amely felőrölte a Bánffy- és a Széll-

kabineteket.23 

Bár az uralkodó véleménye döntő súllyal esett latba a miniszterelnök kiválasztásánál, 

előfordult, hogy a bizalmát vesztett kormányfő még egy darabig a helyén tudott maradni, mivel 

a párt – politikai elképzelése helyességében bízva – dacolt a királlyal. Ez történt az 

egyházpolitikai harcok során, amikor Wekerle beadta a lemondását, az uralkodó Khuen-

Héderváry Károly horvát bánnak adott kormányalakítási megbízást, de nem volt képes maga 

mellett felsorakoztatni a pártot, mert az ragaszkodott Wekerle Sándor kabinetjének 

egyházpolitikai elképzeléseihez.24 

A Szabadelvű Párt 1875 márciusi megalakulásakor nehéz lett volna meghatározni, hogy 

ki is a vezér. Annak számított régi tekintélye alapján Deák Ferenc, de ő nem töltött be 

semmilyen közjogi méltóságot. Az uralkodó Wenckheim Béla bárót, egy kipróbált, veterán 

politikust nevezett ki miniszterelnöknek és nem is ideiglenes jelleggel.25 Nagyon komoly 

politikai súllyal rendelkezett a párton és a kabineten belül Tisza Kálmán belügyminiszter, akit 

még 1875 októberében kormányfővé nevezett ki Ferenc József, és ezután Tisza tizenöt 

esztendőn keresztül meg is őrizte ezt a pozícióját. Bár a kormánypártot az 1870-es évek 

második felében több válság is megrendítette, a többség mindig kitartott mellette, és nem akadt 

senki, aki politikájával és karizmájával szemben alternatívát tudott volna állítani. Tisza Kálmán, 

aki a pártvezéri szerepkört még ellenzéki éveiben tudatosan kialakította Balközép pártján belül 

1867 és 1875 között, könnyen átvette a nagy kormánypárt vezérségét. Szabadelvű párti 

képviselőtársai „Generális” néven emlegették, mivel olyan engedelmesen követték a különböző 

politikai konfliktusokban, mint egy tábornokot katonái a harcmezőn. 

Amikor már tíz éve betöltötte a miniszterelnöki tisztséget, országos ünnepeltetésben 

részesítették e jubileum alkalmából. Párttársai köszöntőjére reagálva így vázolta fel saját 

szerepét és erényeit, amelyek e hosszú (és még öt évig tartó) kormányzást lehetővé tették 

számára: „Igyekeztem kitalálni, hogy mi lehet oka annak, hogy éppen engemet ért ezen ritka 

szerencse; és azt hiszem, hogy minden álszerénység, minden önhittség nélkül elmondhatom, 

hogy miben vélem én feltalálhatni ezen okot? A nemzetnek olykor szüksége van egy minden 

számítást, félretevő, nagymérvű átalános lelkesedésre. Ily perczekben lánglelkű férfiak vezetik 

a nemzetet. De az általános lelkesedés perczei, még ha sikerre visznek is, rövidek; rövid lehet 

tehát ilyenkor a vezérek szereplése. Vannak idők, midőn az akár fáradtság, akár kényszerű 

körülmények miatt tevékenységéről leszorított nemzet megnyílva látván maga előtt a 

tevékenységi tért, rohamosan igyekszik pótolni a mulasztást. Ezen korszakoknak is nagy 

tehetségű jeles férfiakra van szükségük. De ezen rohamos munka nem tart soha hosszan egy 

nemzet életében. Részint belefárad a nemzet, részint a rohamos haladás mellékbajokat teremt, 

 
22 GRATZ GUSZTÁV: A dualizmus kora. Magyarország története, 1867–1918. 2. köt. Budapest, 1934, Magyar 

Szemle Társaság (a továbbiakban: GRATZ), 13–18. 
23 SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM: Széll Kálmán a dualizmus politikai erőterében (1878–1899). In BERTÉNYI (a 

továbbiakban: SCHWARCZWÖLDER), 191–195. ANKA LÁSZLÓ: Széll és az ellenzék. In BERTÉNYI (a továbbiakban: 

ANKA), 308–320. 
24 GRATZ, 2. köt. 310–311. SCHWARCZWÖLDER, 181–182. 
25 KOZÁRI, 246–248. 
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melyek egy idő mulva éreztetik magukat. Ezen korszak vezérei is tehát túlhosszú ideig alig 

maradhatnak a nemzet élén. De van azután egy korszak, midőn a különben életerővel bíró, és 

élni akaró nemzet érzi azt, hogy feladata a bajokat orvosolni, feladata nem rohamosan haladni, 

nem szemkápráztató dolgokat művelni, de homokszemre homokszemet, téglára téglát hordva, 

felépíteni az állam épületét. (Élénk tetszés és zajos éljenzés.) És én azt hiszem, hogy azon 

időpontban, midőn királyom és nemzetem többségének bizalma a kormányra hívott, egy ily 

korszak volt hazánkra, nemzetünkre nézve. És éppen azért, mert az én nem ragyogó tehetségeim 

ezen mindennapi, folytonos, nem lankadó, nem fényes, de talán azért jótékony munkára 

képesítettek: ebben lelem én fel kulcsát annak, hogy oly régen bírhatom úgy királyom, mint a 

nemzet többségének bizalmát. (Hosszantartó zajos éljenzés és tetszés.)”26 

Tisza Kálmánnak a párt és a kormány éléről való távozása után mindig a ’helyzet 

embere’ lett az új vezér, aki politikai elképzeléseinek igazáról meggyőzte a bécsi audiencián 

Ferenc Józsefet, majd pedig Budapesten a pártértekezletet. 

A gesztusok világában is kifejezésre juttatták, kit tekintettek vezérüknek a 

szabadelvűek. A korban ugyanis jellemző volt minden magyar parlamenti pártra, hogy a 

képviselők január első napjaiban felkeresték pártjuk vezéré(/ei)t és újév alkalmából 

jókívánságaikat fejezték ki neki(k), aki(k) az éppen aktuális kontextusnak megfelelő beszédben 

reagáltak az előttük álló törvényalkotási feladatokra, megoldandó problematikára („a függőben 

lévő kérdések”27), kormányválságra,28 vagy ha politikai értelemben nem volt éppen „forró” az 

aktuális szezon, hát közhelyekkel válaszoltak és köszönték meg az újévi jókívánságokat. Így 

keresték fel tisztelgés céljából a január elsejéken újra meg újra vezérüket és a párt prominens 

tagjait a szabadelvű képviselők.29 

Mikszáth Kálmán karcolatai nyomán „mamelukok” névvel illették a kortársak és az 

utókor is a szabadelvű párti képviselőket, akik támogatták a Tisza Kálmán, majd a pártból 

kiemelkedő más miniszterelnökök vezette kormányok törvényalkotási munkáját, és vették ki 

mellettük támogató módon részüket az országgyűlés vitáiból. A mamelukok eredetileg a 

középkori egyiptomi szultánok rabszolga származású testőrei voltak, akik hűen szolgálták 

uraikat. A testőrök szolgai hűsége/feltétlen engedelmessége, volt az a „hasonlóság”, ami miatt 

Mikszáth Kálmán elnevezte a szabadelvű képviselőket mameluknak. 

Egy dolog azonban a testőrök szolgai hűsége a középkorban és más dolog egy 

tizenkilencedik századi modern parlamentáris államberendezkedésben. Utóbbit ugyanis a 

népképviselet jellemzi, amit rendezőelvként egy országgyűlési képviselő szempontjából a 

választók iránti elkötelezettséggel, lelkiismerettel, gondolkodással, érdekkijárással lehet leírni, 

nem pedig a vezető iránti vak engedelmességgel. Ilyen szemszögből nézve a Mikszáth-i 

elkeresztelésnek van egy pejoratív „íze”, de tekintve azt, hogy a „nagy palóc” is a mamelukok 

sorát gyarapította, feltételezhető módon nem a legsötétebb jelzőnek szánta. „Hej, ha legalább a 

klubszolgát mi magunk választhatnánk”30 – méltatlankodtak egymás között a mamelukok 

 
26 Tisza Kálmán miniszterelnökségének tizedik évfordulója. 1885. november 29. Budapest, 1885, Athenaeum, 14–

15. 
27 A Hon, 1878. január 3. (Esti kiadás) 1. 
28 1899. január elsején, amikor már a Bánffy-kabinet a végóráit élte, a miniszterelnököt Tisza István köszöntötte 

fel a megjelent párttagok nevében, míg Podmaniczky Frigyes pártelnök előtt Szemere Attila képviselő beszélt. 

Bánffy Dezső és Tisza is az aktuális kormányválsággal foglalkoztak beszédeikben. Ld. Nemzet, 1899. január 2. 1–

2. 
29 Csak egy példa a korabeli sajtó alapján: 1877. december 31-én a Szabadelvű Párt tagjai elhatározták, hogy újévi 

köszöntés alkalmából Tisza Kálmán miniszterelnököt, Ghyczy Kálmán alsóházi elnököt és Gorove István 

pártelnököt keresik fel a képviselők. Ld. A Hon, 1877. december 31. 1. 
30 MIKSZÁTH KÁLMÁN: Mameluk élet (Most és hajdan). In MKÖM. 78. köt. 20. 
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Mikszáth egyik karcolatában, mintegy kifejezve, hogy semmi beleszólásuk nincsen a párt 

ügyeibe. 

A valóság ennél lényegesen árnyaltabb. Az országgyűlési vitában fegyelmezetten 

összetartó kormánypárt mamelukjai előzetesen a párt keretei között kivitatkozták magukat egy-

egy törvény-, vagy határozati javaslat részleteiről, majd ezután vitték a témát a képviselőházi 

patkóba. „Parlamentáris felfogás szerint, a törvényhozás súlypontja az alsó- vagy 

képviselőházban van. De mert minden alsóházban párttöbbségek és ezek kebeléből származó 

pártkormányok viszik az ország ügyeit és döntenek az ország dolgai felett, világos, hogy az a 

kör vagy klub, mely az alsóház többségének tagjait foglalja magában, olyan hely, a melyre 

tulajdonképpen az a súlypont esik. Mielőtt a képviselőház megszavazná a költségvetést, elébb 

a többség a körben szavazza meg; mielőtt tárgyalna a ház egy törvényjavaslatot, tárgyalják azt 

a körben. Szóval minden közügy fölött a koczkát elébb a kör dönti el és csak azután az 

országgyűlés. Az az ügy elbukott, mely mellett elébb nem foglalt állást a kör, vagy is a ház 

többsége, még a parlamenti tárgyalás előtt.”31 

Ha a pártértekezleten nem sikerült konszenzusos megoldást találni egyes fontos 

ügyekben, akkor a véleményükkel kisebbségben maradt képviselők, hogy mentesüljenek a 

számukra elfogadhatatlan előterjesztés képviselőházi megszavazásától, kiléptek a pártból. A 

szervezet fennállása során ilyen eset több alkalommal is előfordult. Így lépett ki Simonyi Lajos 

báró, a Tisza-kabinet földművelés, ipar- és kereskedelemügyi minisztere 1876-ban 

néhányadmagával,32 majd két évvel később Szilágyi Dezső is Tisza kormányának nehéz 

időszakában,33 Szapáry Gyula gróf, volt miniszterelnök a híveivel az egyházpolitikai harcok 

folyamán,34 vagy a Lex Tisza körüli vita során ifj. Andrássy Gyula gróf, Csáky Albin gróf, 

Szilágyi Dezső és még több mint harmincan.35 Ugyancsak kilépésekhez vezetett 1904 

márciusában a Tisza István és Apponyi Albert gróf közötti vita (utóbbi távozott és próbálta újra 

éleszteni a Nemzeti Pártot),36 végül 1904 végén, az obstrukció megfékezése miatti botrányok 

is kilépésekhez vezettek (ifj. Andrássy Gyula és követői újra kiléptek).37 

Az 1875-ben elfogadott alapszabálynak volt olyan szakasza, amely a 

képviselőket/mamelukokat nem a vak engedelmesség mintaképeként ábrázolják. „Az elnök 

köteles a kormány tagjainak, vagy tizenöt tagnak írásbeli kívánságára politikai értekezletet; – a 

választmánynak, vagy tizenöt tagnak kívánatára közgyűlést; – a választmány 7 tagjának 

választmányi ülést hívni össze.”38 Az a tény, hogy tizenöt tag, vagyis országgyűlési képviselő 

kezdeményezésére össze kellett hívni a pártértekezletet, abban a kontextusban nyer igazán 

értelmet, ha tudatában vagyunk annak, hogy ennek az alapszabálynak az elfogadása évében 

fuzionált a Balközép és a Deák Párt, amely következtében több mint háromszáznegyven 

képviselő lépett be márciusi alapításkor a Szabadelvű Pártba, illetve az őszi választások után is 

háromszázharminc felett volt a mandátumot szerzett szabadelvűek száma. Ezek törpe 

kisebbsége, tizenöt képviselő, a háromszázharminc huszonketted részének az aláírásával 

lehetett a mamelukok soraiból „alulról” kezdeményezni azt, hogy valamely ügyet a 

 
31 SZATHMÁRY 65. 
32 KOZÁRI, 266–270. 
33 Uo. 314. 
34 PÖLÖSKEI FERENC: A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Politikusok és intézmények. Budapest, 2001, 

História–MTA Történettudományi Intézete, 77. 
35 Uo. 68. 
36 Uo. 135. 
37 GRATZ, 2. köt. 55–56. 
38 Alapszabály, 1875. 6. 
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pártértekezleten megtárgyaljanak. Ez a tizenötös szám igen megengedő és nem arra utal, hogy 

a pártvezetés/kormány meg akarta volna tiltani az övétől eltérő vélemény felszínre kerülését. 

A Deák párti kormányok válságai, magának a Deák Pártnak az erodálódása az 1870-es 

évek első felében vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy szükség van egy erős, tekintélyes 

vezetőre és egy őt következetesen támogató pártra, ami az országgyűlésben biztosítja a 

törvénygyári munka – a szükséges reform- és modernizációs intézkedések meghozatalának – 

folyamatos működését. Ez csak úgy érhető el, hogy egy, a képviselőházi többséget biztosító 

frakció áll a vezető (a kormányelnök) mögött. Ezen az egyszerű belátáson alapult a szabadelvű 

párti (mameluk) szolidaritás. Miközben a korabeli házszabályok nem ismerték a mai értelemben 

vett frakciót, frakcióvezetőt, frakciófegyelmet, hanem csak egyes képviselőket, addig a 

valóságban a folyamatos és stabil kormányzás érdekében megszületett a frakciófegyelem. 

„Haragos arcot mutatott valaki. Erre lett csak riadalom. A kormány összesúgott a »piros 

szobában«. A pénzügyminiszter: Nem vettétek észre, hogy Móricz Pál haragszik. A közlekedési 

miniszter: Pál? Haragszik? Ki bántotta Pál? A király oldala melletti miniszter (szemrehányóan): 

Talán ki nem neveztétek valakijét? Igazságügyi miniszter: Mindenkije hivatalban van. 

Honvédelmi miniszter: De hát akkor miért haragszik? Kereskedelmi miniszter: Ne kutassuk 

miért, elég, hogy haragszik, menjünk hát, és kérleljük meg a jó öreget. Ilyen nagy urak voltak 

a mamelukok.”39 A pártvezér és a párttagok közötti szolidaritás kölcsönös volt, a kormányfő 

igyekezett egyéni egyezményekkel, kívánságok teljesítésével is magához kötni az egyes 

képviselőket. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a miniszterelnökségi (K 467) 

levelezésében néhány korabeli levél tanúskodik arról, hogy a Szabadelvű Párt tagjai, mi módon 

lobbiztak saját, vagy rokoni/baráti érdekek, egzisztenciális viszonyok rendezése, a közelgő 

választásokon a győzelmi esélyek növekedése érdekében a pártvezérnek tekintett egyes 

miniszterelnököknél.40 

 

Pártfinanszírozás 

Az alábbi levelet báró Podmaniczky Frigyes, a párt végrehajtó bizottságának elnöke 

intézte Darányi Ignác országgyűlési képviselőhöz néhány hónappal az 1881-es képviselőházi 

választásokat követően. 

„A szabadelvű párt végrehajtó bizottsága. Bizalmas 

Nagyságos Úr! A párt jelenlegi helyzete készteti a bizottságot azon kérelmének előterjesztésére, 

szíveskednék tekintettel arra, hogy a nagyságod által is bizonyára méltánylandó pártczélok 

feltétlenül szükséges elérése tetemes áldozatokat igényel, évi képviselői lakbére negyedét ezen 

 
39 MKÖM, 78. köt. 18. 
40 Például: Dobránszky Péter képviselő levele Tisza Kálmánhoz, melyben műegyetemi tanári pozíciója 

megőrzéséhez kéri segítségét. MNL OL, K 467, 3. cs. Tisza Kálmán, 1876–1890. 78–79 (nagy ügy kerekedett 

belőle számtalan irattal). Ismeretlen ügyvéd levele Szapáry Gyulához, melyben szabadelvű párti képviselő-jelöltnek 

jelentkezik. MNL OL, K 467, 5. cs. Szapáry Gyula, 1892. Lázár Mihály volt főispán és volt képviselő 

kegydíjkérelmező levele Wekerle Sándorhoz. MNL OL, K 467, 4. cs. Wekerle Sándor, 1893. 129.  A bács-bodrogi 

főispán levele Wekerle Sándorhoz, melyben egy paplak felújítását kéri, hogy a plébános a választásokon a 

szabadelvű jelöltet támogassa. MNL OL, K 467, 4. cs. Wekerle Sándor, 1894. 39. A gyöngyösi helyi Szabadelvű 

Párt elnökének levele Khuen-Héderváry Károlyhoz. MNL OL, K 467, 12. cs. Khuen-Héderváry, 1903. l. n. A 

kalocsai érsek levele Khuen-Héderváry Károlyhoz, melyben unokaöccse egyetemi tanári kinevezése érdekében 

lobbizik. MNL OL, K 467, 12. cs. Khuen-Héderváry, 1903. 189. 
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bizottsághoz, akár elnöke, akár jegyzője kezeihez lehetőleg sürgősen átengedni, illetőleg a 

megfelelő összeget megküldeni. 

Hazafiui kiváló tisztelettel Podmaniczky Frigyes a bizottság elnöke.”41 

Az 1875-ös alapszabály értelmében a párt tagjai a tagdíjat évente határozták meg, 

szemben a századfordulós tervezettel, amelyben konkrét összegekre tett az előterjesztő 

javaslatot.42 Az 1875-ös szabályzatban azonban arra is gondoltak, hogy egy képviselő csak 

ideig-óráig lesz tagja a „körnek”, de ennek ellenére az országgyűlési ciklus teljes idejére 

beszedték a tagdíjat.43 Amennyiben a Darányi Ignáchoz intézett levélben az éves lakbér 

negyede azonos volt az aktuális tagdíjjal, úgy a következő a helyzet. A képviselők tiszteletdíját 

és lakbértámogatását az 1848. évi V. törvénycikk határozta meg. Ennek értelmében a napidíj 

összege mellett 400 forint éves lakbértámogatás járt az egyes képviselőknek. Ha Darányi 

Ignáctól és összes szabadelvű párti képviselőtársától – az 1884-es választások 

eredményeképpen 227 képviselőtől44 – összegyűjtötték a lakbértámogatás egynegyedét, 22700 

forintot, az fedezni tudta a pártklub kiadásait. De ne felejtsük, csak a szabadelvűek 

székhelyének fenntartási költségeit. 

Csupán az 1890/1891-es pártköltségvetésből ismerünk adatot a befizetett tagdíjak 

összegéről. Ekkor 24360 forintot fizettek be, illetve kártyapénzből 6048 forint és 30 krajcár 

gyarapította a pártpénztár kasszáját.45 

A párttagok a tagdíjbefizetés terén nem viselkedtek mamelukként és bőven halmoztak 

fel tagdíjhátralékot az 1890-es években, amint a jelentések erről beszámoltak. „Alulírott 

albizottság az 1895 évi ápril hó 2án tartott választmányi ülésen nyert megbízatásában eljárván 

tüzetesen megvizsgálta névsorát azoknak, kiknek terhére a kör könyveiben még fennálló 

tagdíjhátralék van előírva. Tételről tételre névszerint és egyenként mérlegelte, hogy a fennálló 

hátralékok közül melyeknek befolyására lehet még számítani s viszont melyek azok, 

amelyeknek behajtása immár teljesen ki van zárva. Ebbéli eljárásának eredményeként alulírt 

albizottság azon javaslatot terjeszti a választmány elé, hogy a hátralékos tagdíjakból összesen 

2540 ft különböző okokból eredő behajthatatlanság czímén végkép töröltessék.”46 Egy 

esztendővel később a számadást vizsgáló bizottság az 5358 forint tagdíjhátralékból 3650 forint 

törlésére tett javaslatot.47 

 
41 Podmaniczky Frigyes levele Darányi Ignáchoz, 1881. október 24. MNL OL, P 1441, Darányi Ignác, III–15.–

561. Szabadelvű kormán végrehajtó bizottsága, Budapest, 1881. l. n. 
42 Az 1900-as alapszabály-tervezet határozott meg konkrét tagdíjat. E szerint a képviselőházi tagok 120, a 

főrendiházi tagok 80, a főispánok 40, a kültagok 80 korona tagdíjat fizetnek évente a pártkasszába. 
43 „Rendes tagok kötelezik magukat belépésükkor megnyílt vagy folyamatban levő országgyűlés egész tartamára 

megfizetni a tagsági díjat.” Alapszabály, 1875. 4. 
44 SZATHMÁRY GYÖRGY (SZERK.): Szabadelvűpárti naptár az 1885. évre. Budapest, Légrády, 277–280. 
45 Jelentés a szabadelvű kör számadásainak és pénztárának alulírt napon eszközölt megvizsgálásáról átvételéről 

és átadásáról, 1891. november 17. MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság 

jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 10. 
46 Jelentés a szabadelvű pártkör hátralékos tagdíj követeléseinek alulírt napon ejtett megvizsgálásáról, 1895. 

május 8. MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság jelentései, 1891–1906. P 2261. 

1. d. 1. t. 5. 
47 Jelentés a szabadelvű pártkör 1895. évi márczius hó 1től – 1896. évi márczius hó 1ig terjedő számadásainak s 

a fentebb nevezett napon fennálló tagdíjhátralékoknak alulírt napon megejtett megvizsgálásáról, 1896. június 18. 

MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 

6. 
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A párt számvizsgáló bizottságainak éves jelentéseiből megállapítható, hogy a Lloyd-

épületbeli központ fenntartása mennyi pénzt emésztett fel évente. Az alábbi táblázat ezt mutatja 

be. 

év48 kiadás bevétel többlet hiány 

1890/1891 24684 ft49 44 kr50 37069 ft 22 kr 6423 ft 42 kr   

1892/1893 36505 ft 15 kr 37100 ft 97 kr 1207 ft 66 kr   

1893/1894 50823 ft 20 kr 53279 ft 7 kr 2455 ft 87 kr   

1894/1895 28953 ft 37 kr 27846 ft 38 kr   1106 ft 99 kr 

1895/1896 44445 ft 1 kr 46185 ft 24 kr 1740 ft 23 kr   

1896/1897 41623 ft 37 kr 42170 ft 48 kr 1740 ft 23 kr   

1897/1898 46168 ft 83 kr 46484 ft 95 kr 3160 ft 12 kr   

1898/1899 44751 ft 72 kr 45453 ft 24 kr 701 ft 52 kr   

1899/1900 38193 ft 20 kr 42721 ft 59 kr 4528 ft 39 kr   

1900/1901 88160 k51 74 f52 92159 k 8 f 3998 k 32 f   

1901/1902 91451 k 7 f 97016 k 80 f 5565 k 73 f   

1902/1903 85658 k 24 f 94794 k 43 f 9136 k 19 f   

1903/1904 90840 k 24 f 100609 k 34 f 9769 k 9 f   

1904/1905 84269 k 7 f 85761 k 8 f 1492 k 1 f   

1905/1906 55464 k 95 f 70004 k 65 f 14539 k 70 f   

1906 54424 k 22 f 58618 k 22 f 4194 k   

 

A szabadelvű képviselők önadózása csupán a „kör” fenntartási költségeit fedezte. Mást, 

főképpen a képviselőházi választások költségeit azonban az éves többletből nem 

finanszírozhatták. Magától adódik a kérdés, hogy milyen forrásokból merített a párt anyagi 

támogatást, hogy a választásokon sikerrel szerepelhessen? 

Erre vonatkozóan csak töredékes információkkal rendelkezünk. A korabeli közéletben 

szürkeeminenciásnak/hírvivőnek számító történész-politikus, Thallóczy Lajos az 1892-es 

országgyűlési választások finanszírozási hátteréről írta a naplójába, miszerint a Szabadelvű Párt 

számára „pénz volt, adtak többen, a prímás, s az osztr[ák]-magyar államvasút útján is került.”53 

Bánffy Dezső miniszterelnöksége idején főnemesi címek áruba bocsátásáért cserébe sikerült a 

pártkasszát feltölteni. Krúdy Gyula tudni vélte, kiknek és mennyit ért meg egy grófi vagy bárói 

rangemelés. „Grófi rangjukért fizettek a Vigyázók 400 ezer forintot. Bárói rangjukért Harkányi 

Frigyes 200 ezret, Harkányi Károly 200 ezret, Solymosi László 300 ezret, Bohusék 200 ezret, 

Inkeyék, Zeykék 100 ezret. Nemességükért fizettek ugyancsak Mészáros Károly, Geist 

Gáspár.”54 Mennyire hiteles Krúdy tájékoztatása a fent nevezett famíliák rangvásárlásáról, már 

sohasem fog egyértelműen kiderülni, bizonyítást nyerni, hogy valósak voltak-e állításai és a 

felsorolt összegek, azonban azt láthatjuk, hogy az egyes családok 1895 júniusában (Bohus, 

 
48 Az 1892/1893-as költségvetési évből nincs információ. Az adatok forrása: MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű 

Párt Kör: Számvizsgáló bizottság jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 
49 Forint. 
50 Krajcár. 
51 Korona. 
52 Fillér. 
53 Thallóczy-napló I. köt., Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára, Quart. Hung. 2459/1. 391. 
54 KRÚDY GYULA: Kossuth fia. Budapest, 1976, Magvető, 247. 
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Solymosi, Zeyk), október-novemberben (Harkányiék, Inkey) lettek főrendekké,55 alig egy évvel 

a képviselőházi választások előtt és több mint 1,4 millió forintot (átszámítva: 2,8 millió korona) 

fizet(het)tek be a Szabadelvű Párt kasszájába. Az agrárius Dessewffy Aurél gróf írta az 1905-

ös előrehozott választásokról: „a választások eredménye nézetem szerint az lesz, hogy a pártok 

úgy fognak felvonulni, hogy az arány ugyanaz lesz, mint eddig volt (Tiszának 10 millió 

koronája van erre).”56 

Az 1906-os feloszlatás után a számadást vizsgáló bizottság a Szabadelvű Párt utolsó 

költségvetéséből fennmaradt többletről (4194 korona) úgy rendelkezett, hogy átadják a Nemzeti 

Társaskörnek és meghatározták azt is, hogy ezt milyen célra fordítható: „amennyiben pedig 

netán még valamely kiadás szükségessé válnék, az ennek fedezése után mutatkozó maradékot 

a Nagyváradon felállítandó Tisza Kálmán szoboralap javára, az ez alapot kezelő bizottság, vagy 

hatóságnak adja át.”57 

 

Eszme és program – Az érinthetetlen szent tehenek 

„Elértük, bírjuk mindazt, amiért 1848-ban hevült, lángolt s vérét ontotta a magyar 

ember.”58 – adta hírül a végrehajtó bizottság által jegyzett választási felhívás. A forradalom és 

szabadságharcra való utalás több okból bírt jelentőséggel. Egyfelől utalt arra, hogy a 

szabadelvűek legkomolyabb országgyűlési és ideológiai ellenfelének számító Függetlenségi és 

48-as Párt állítása ellenére a kiegyezés következtében is megőrizték ’48 legfontosabb 

vívmányait, a magyar állam szuverenitását, népképviseleti parlamentáris rendszerét és a ’48 

korának európai színvonalán álló liberális elképzeléseit. Másfelől azt is üzente a közvélemény 

számára, hogy hiába viseli egy ellenzéki párt nevében a ’48-at, attól még a kormányzó erő is az 

1848–1849-es forradalom és szabadságharc eszmei örökösének tekinti önmagát. Mindez fontos 

legitimációs tényezőnek számított egy olyan országban, ahol a magyar anyanyelvű lakosság 

többsége nem szimpatizált az 1867-es kiegyezéssel és soraikban komoly hagyományból 

táplálkozott a Kossuth-kultusz. Azonban, ha a Szabadelvű Párt személyi összetételét 

megtekintjük, azt láthatjuk, hogy soraiban nagy számban foglaltak helyet olyan képviselők, 

akik politikusként (Deák Ferenc, Gorove István, Ghyczy Kálmán, Simonyi Lajos báró), 

katonaként (Csemegi Károly, Péchy Tamás, Podmaniczky Frigyes báró, Simonyi Lajos báró, 

Tisza László), vagy nemzetőrként (Tisza Kálmán), hivatalnokként (Kemény Gábor, Tisza 

Kálmán), újságíróként (Csernátony Lajos, Jókai Mór) valamilyen mértékig kivették részüket az 

1848–1849-es eseményekből, valamint az azt követő emigráció (Csernátony Lajos, Gorove 

István, Wenckheim Béla báró), vagy a hazai szervezkedés munkálataiból (Tisza Kálmán), 

esetleg börtönbüntetést szenvedtek (Csemegi Károly, Simonyi Lajos báró, Szlávy József, 

nógrádi Szontagh Pál) mígnem belátták – ki előbb, ki utóbb –, hogy a kiegyezés elfogadásával 

szemben nincsen reális alternatíva. 

Széll Kálmán miniszterelnök a kormányprogramja országgyűlési ismertetése folyamán 

ennek keretein belül határozta meg kabinetjének tevékenységét. „Egész működését, összes erőit 

és összes tehetségeit a jelen szükségleteinek és a jövő reformkérdések feladatai által elénk tűzött 

tevékenységnek akarja szentelni. (…) Ezt a munkát, t. ház akarjuk mi folytatni azon az alapon, 

 
55 GUDENUS JÁNOS JÓZSEF: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt. A–J. 1990, Natúra, 

195. 517. 591. 3. köt. 324. 4. köt. 337. 
56 Dessewffy Aurél gróf levele Károlyi Sándor grófhoz, 1904. december 22. MNL OL, Károlyi (II.) Sándor P 389, 

4. t. No. 8. 428. 
57 Jegyzőkönyv, 1907. február 23. MNL OL, Országgyűlési Szabadelvű Párt Kör: Számvizsgáló bizottság 

jelentései, 1891–1906. P 2261. 1. d. 1. t. 19. 
58 A SZABADELVŰ PÁRT VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA: Tisztelt választó polgártársak! Hódmezővásárhely, 1892. l. n. 
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a melyen állunk: az 1867: XII. törvényczikk alapján. (…) Én, t. ház, mióta csak politikailag 

gondolkozni és érezni tudok, tántoríthatatlan híve vagyok ennek a törvénynek, és ragaszkodom 

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 kérdéseket, (…) és amely, midőn a pragmatika szankczióból folyó 

következetességeinket és jogainkat szabályozta és körűlirta, egyúttal biztosította a nemzet 

számára minden téren a szabadságot, az önálló haladást és fejlődést. (…) Igenis, az 1867: XII. 

törvényczikkhez szorosan és annak minden betűjéhez ragaszkodom, ezen az alapon állok, és 

ezen az alapon akarok működni.”59 Az 1860-as évek elején a Habsburg császári udvarral a 

megegyezést keresők, élükön Deák Ferenccel, belátták, hogy az 1848-as politikai 

berendezkedéshez és annak jogszabályi keretei (áprilisi törvények) közé úgy juttathatják vissza 

a magyar nemzetet, ha valamilyen formában megegyezésre jutnak Ferenc Józseffel. Erre azért 

volt szükség, hogy Bécs még véletlenül se a magyarság rovására egyezzen meg a magyarországi 

nemzetiségiekkel. Deák jogászi érvelésében a Pragmatica Sanctio – amely Habsburg birodalom 

államai között kimondta az uralkodóház közösségét és a közös védelem elvét a 18. században 

és ezt akkor a magyarok is elfogadták – volt az a közjogi alap, amely mentén a magyar 

politikusok engedményt tettek. Lemondtak az önálló külpolitikáról és a hadrafogható 

férfilakosság egy részét átengedték a magyar királyi honvédséggel párhuzamosan működő, sőt 

nagyságrendekkel erősebb közös hadsereg javára. Ezzel együtt Magyarország átvállalta 

méltányosságból a neoabszolutizmus által felhalmozott államadósság egy részének 

visszafizetését és a közös kül- és hadügy finanszírozásához szükséges anyagiak arányos 

előteremtését. 

E hozzájárulások arányát az úgynevezett kvótában fejezték ki, melyet tíz évre határoztak 

meg. Bár a Pragmatica Sanctióból nem lehetett levezetni semmiféle gazdasági közösséget, 

mégis az észszerűség mentén az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság vám- és 

kereskedelmi szövetséget kötöttek, hogy kölcsönösen élvezzék a birodalmon belüli együttélés 

kínálta gazdasági lehetőséget. Egy vidéki szabadelvű képviselő-jelölt érdekesen viszonyult a 

kiegyezés gazdasági vonalához: „A kvóta felemelésébe bele nem egyezek. Ez minden igaz 

magyar ember álláspontja, tehát az enyém is. (…) Híve vagyok az önálló vámterületnek. (…) 

A jelen viszonyok között tisztelt polgártársak a közös vámterület fenntartása mellett volnék.”60 

Volner Tivadar választási programfüzetében a magyar érdekek védelme mentén foglalt állást 

fenti ellentmondásos kijelentésével. A kvóta lakosságarányosan növekedett és ennek 

elfogadására kötelezte a szabadelvű párti parlamenti többséget a kiegyezés gazdasági 

törvénycsomagja, míg az önálló vámterület eszméje népszerűnek számított, de a képviselő-

jelölt azért merészelt ilyen formán korteskedni vele, mert bizonyítva látta, hogy a közös 

vámterület fenntartásával a magyarok csak nyerhetnek anyagilag. 

A kiegyezés alapján létesült közös ügyek egyik sarkalatos pontja volt a közös hadsereg, 

amelyről a magyar országgyűlésnek a véderőtörvény formájában tíz évente kellett szavazni. 

Tisza István e törvényt az 1889-ben ért ellenzéki támadásokra reagálva jelentette ki: „Nekünk 

készen kell lennünk (…) éspedig a békében kell elkészülnünk a háborúra. (…) S ha ez a háború 

kiüt, azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy az nem lesz gyerekjáték sem a 

monarchiára, sem a magyar nemzetre nézve s igen könnyen fejlődhetik élethalálharccá a 

magyar nemzetre nézve. De akármilyen terjedelmet vegyen is az, a magyar nemzet azontúli 

súlya úgy a monarchiában, mint azon kívül nagyon fog függeni azon szereptől, amelyet a 

 
59 Széll Kálmán miniszterelnök kormányprogramja, 1899. március 1. In Magyar kormányprogramok, 1867–2002. 

1. köt. 1867–1944. Budapest, 2004, Magyar Hivatalos Közlönykiadó (a továbbiakban: Kormányprogramok), 219–

220. 
60 Volner Tivadar gödöllői kerület szabadelvű-párti képviselőjelöltjének programmbeszéde. Budapest, 1896, 

Athenaeum, 7–8. 
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magyar ifjúság ezen háború kivívásában játszani fog.”61 A kiegyezéssel létrehozott közös 

hadsereg intézményét az ellenzék folyamatosan kritizálta és az idevonatkozó törvény keretein 

túllépve, több magyar nemzeti jelleget kívánt a haderőbe belevinni. Ezt a Szabadelvű Párt 

elutasította. Tisza fent idézett beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchia az európai nagyhatalmak fegyverkezési versenyében le van maradva, e hátrányt kell 

a békében ledolgozni, mert egy eljövendő háború a magyarság, a történelmi Magyarország 

számára végzetes lehet. A Monarchia fennállása tehát a magyarok számára nem csupán a saját 

nemzetiségiekkel szemben nyújt védelmet, hanem nagyhatalmi státusából eredően, a külső 

támadásokkal szemben is védi a magyar nemzetet és államot. 

A Habsburg–magyar kiegyezést követő esztendőben az Andrássy Gyula miniszterelnök 

vezette magyar politikai elit rendezte a Magyar Királyság részét képező Horvátországgal is a 

kapcsolatot, amely 1848–1849-ben polgárháborúban a mélypontra süllyedt. Ehhez a horvát-

magyar kiegyezéshez, amely a horvátoknak belügyeik intézéséhez autonómiát adott, a 

Szabadelvű Párt a kormányzása során mindvégig ragaszkodott. „A Horvát- és 

Szlavonországokkal, t. ház, viszonyunk szabályozva van, mint társországokkal, az 1868: XXX. 

törvényczikk és az azt kiegészítő 1873-iki törvényczikkek által. E törvényczikk bázisán a 

magyar korona alatti viszonyok állameszméje és a társországok belügyeinek autonómiáján 

állok, a magyar államiság keretén belül örvendek annak, ha a társországok anyagilag és 

szellemileg prosperálnak, fejlődnek, (…) mert az ő jólétük és jóérzésük ennek az állami 

kapcsolatnak erősítésére szolgál. (…) Ez a törekvés fog bennünket vezetni minden kérdésben, 

a mely ezen a téren állásfoglalást igényel és én örvendeni fogok, ha a közös törvényhozás 

kebelében alkalmunk nyílik Horvátország fejlődését, a törvények keretén belűl, az ő autonóm 

ügyeikben boldogulását, felvirágozását előmozdítani.”62 – nyilatkozta a horvát–magyar 

viszonyról kormányprogramjában a Széll-csend névadó kabinetelnöke. 1868-ban nem csupán 

a horvátokkal egyezett ki a magyar országgyűlés, hanem a nemzetiségeik számára is törvényt 

alkotott, melyben bizonyos keretek között szabályozta jogaikat. 

A horvátokkal való megegyezésre és a nemzetiségi törvényre azért volt szükség, mert a 

magyarok a saját hazájukban az 1860-as években az összlakosságnak kevesebb mint a felét 

tették ki. A fenti jogszabályok mellett azért tartott ki a Szabadelvű Párt évtizedeken keresztül a 

boldog békeidők korában, mert ezek keretein belül nyert biztosítékot a nemzetiségeik 

összességével szemben kisebbségben élő magyarok politikai fölénye. Ennek a fölénynek a 

hosszú távú védelmét volt hivatva szolgálni a műveltségi és vagyoni cenzushoz kötött 

választójog is, amely nem engedte, hogy a nemzetiségi tömegek a budapesti parlamentbe annyi 

képviselőt küldjenek, akik többségbe juthatnak a magyar képviselőkkel szemben. 

„Követni és fentartani fogja a kormány a szabadelvű irányt; (…) mert ez alapon 

nyugszik Magyarország alkotmánya, ennek köszönheti az ország eddigi fejlődését s ez azon 

irány, melylyel az egységes magyar nemzetet összefűzni és erősíteni akarjuk.”63 – jelentette ki 

gróf Szapáry Gyula miniszterelnök 1890-ben. A 19. századi liberalizmus/szabadelvűség elitista 

módon érvelt és gondolkodott szerte Európában. Csak a század második felében fordult a 

demokrácia irányába és tette általánossá, az iskolázatlan és vagyontalan tömegek számára is 

elérhetővé a választójogot. A soknemzetiségű Magyarország azonban nem követte ezt a 

fordulatot, mivel a cenzus fenntartásával akarta megőrizni a magyar szupremáciát. 

 
61 Tisza István nézetei a közös hadseregről, 1889. január 14. In TŐKÉCZKI LÁSZLÓ (SZERK.): Tisza István. 

Válogatott politikai írások és beszédek. Budapest, 2003, Osiris, 19. 
62 Széll Kálmán miniszterelnök kormányprogramja, 1899. március 1. In Kormányprogramok. 1. köt. 222. 
63 Gróf Szapáry Gyula miniszterelnök kormányprogramja, 1890. március 17. In Kormányprogramok. 1. köt. 188. 
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A nemzetiségiek parlamenten belüli többségbe kerülésén túl attól is tartottak a 

klasszikus liberalizmusban gondolkodó szabadelvűek, hogy a demokrácia bevezetése, az 

éretlennek tekintett tömegek számára a választójog megadása, az országgyűlés 

radikalizálódásához fog vezetni, mely által felborulhat a lineáris fejlődés. Tisza István ezt a 

következőképpen fejezte ki: „A szabadság, közjólét, fölvilágosodás és nemzeti nagyság ügyét, 

a valódi haladást szolgálja-e a demokrácia, vagy pedig avatatlan kezekre bízva nemzetek és 

államok sorsát, lejáratja a szabad intézményeket, züllést, veszélyt hoz az országra, s retrográd 

irányzatok számára készíti el a talajt. Márpedig, ha ebből a szempontból vizsgáljuk a dolgot, az 

összes kultúrnemzeteknél azt kell látnunk, hogy bármily hatalmas is volt az általános műveltség 

és a közjólét fejlődése, még nem jutottunk el a társadalmi fejlődésnek arra a fokára, amely 

megbírja a teljes, a korlátlan politikai demokráciát.”64 A Szabadelvű Párt ezért megmaradt a 

liberalizmus elitista pozíciójában. 

A szabadelvűek eszméit és programját összefoglalva elmondható, hogy nem csupán egy 

párt programjaként tekintettek elveikre, hanem azt a magyarság érdekeinek védelmében 

fogalmazták meg, figyelembe véve mind a Magyar Királyságon belüli etnikai viszonyokat, 

mind a Monarchia nagyhatalmi státusát. Ezért az 1867-es kiegyezéshez és az általa létesített 

intézményekhez való ragaszkodásuk töretlen maradt évtizedeken keresztül, érinthetetlen szent 

tehénként tekintettek rájuk. Ebből a helyzetből (a pártprogramja = az államberendezkedés 

alapjával) eredően pártja érdemeit így fejezte ki szuperlatívusszal tarkított kortesbeszédében az 

egyik mameluk képviselő-jelölt: „A hazára nézve legtöbb biztosítékot nyújt a tömören 

egyesült, jól szervezett s egy erélyes, szívós, a bárhonnan jövő támadások ellen mindig 

harczrakész, a tanácsban megfontoló, a kivitelben gyors, puritán jellegű államférfi vezérlete 

alatt álló szabadelvű párt.”65 

 

A képviselőházi választások eredményei – Kétharmad és négyötöd 

Az alábbi táblázat a Wikipédián fellelhető adatokat tartalmazza. Más források néhány 

mandátum eltérést mutatnak, ugyanakkor valójában nincsen jelentősége, hiszen az látható, hogy 

a párt választásról választásra meg tudta őrizni az aktuális kabinetet támogató mandátumok 

többségét, sőt nem csak több mint kétharmados, de háromnegyedes többséggel is rendelkezett 

a Sándor utcai régi képviselőházban, majd az Országházban. 

választások éve66 szabadelvű mandátumok mandátumok aránya 

1875 333 80,43% 

1878 239 57,87% 

1881 235 56,90% 

1884 234 56,52% 

1887 263 63,68% 

1892 243 58,84% 

1896 290 70,21% 

1901 277 67,07% 

1905 159 38,50% 

 
64 ÖSTÖR JÓZSEF: Tisza István saját szavaiban. Budapest, 2006, Auktor, 127. 
65 Tankáry Gedeon szabadelvű-párti követjelöltnek, Halas város választó polgáraihoz 1881. június 19-én tartott 

programmbeszéde. l. n. 
66 Magyarországi országgyűlési választások a dualizmus korában. In 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt

%C3%A1sok_a_dualizmus_kor%C3%A1ban (Letöltve: 2018. január 15.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok_a_dualizmus_kor%C3%A1ban
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sok_a_dualizmus_kor%C3%A1ban
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Azt láthatjuk, hogy a mamelukok száma a képviselői mandátumok felét jóval felülmúlta 

minden országgyűlési választás alkalmával, kivéve az 1905-ös vereséget. De nem csupán elérte 

az 50 százalék plusz néhány mandátumot, hanem több alkalommal kétharmad körüli 

eredménnyel, vagy 1875-ben és 1896-ban négyötödös, héttizedes többséget is szerzett.67 A párt 

egyébként az Apponyi Albert gróf vezette Nemzeti Párttal történt 1899-es fúziója után 315 fős 

képviselőházi tagot is elérte, ami az összes mandátum 76 százalékát jelentette.68 

A szabadelvűek a 67-es kiegyezéses rendszer védelmében nem kívánták a cenzusos 

választójogot felváltani az általános és titkos választójog bevezetésével. Ők a történelmi 

Magyarország és a magyar nemzeti szupremácia védelmét látták ebben a 19. század derekán 

még korszerűnek, a későbbiekben már egyre elavultabbnak tekintett és az európai trendet nem 

követő, szűk rétegnek szavazati jogot biztosító törvényben. Mindez az európai liberalizmussal 

egy ideig szinkronban állt, a századforduló éveitől erősödtek fel az általános választójog 

bevezetése melletti hazai hangok. 

A Szabadelvű Pártot ezek a követelések nem hozták zavarba. A hatalmon maradásukat 

köszönhették a cenzusos rendszernek, de ezt a hatalmi pozíciót a felfogásuk szerint nem önös 

érdekből nem akarták kiengedni a kezükből, hanem azért ragaszkodtak hozzá, hogy ne 

juthassanak a kiegyezést elvető ellenzéki erők kormánytöbbségre. Mert ha ez bekövetkezne, 

akkor a 67-es rendszer bukásával a magyarság jövője is veszélybe kerülne. 

 

Quieta non movere! – Quieta non movere? Az időt kérő optimizmus 

Semmi ne mozduljon! – hirdette a fejezetnek címet adó latin szólás. Sokáig – alapvetően 

ideológiai okokból – szerepeltették e szavakat a dualista állam leírására, kifejezve pejoratív 

módon azt, hogy olyan politikai rendszert építettek ki a korabeli vezető politikusok, amelyek 

csak az általuk képviselt társadalmi és politikai csoportoknak kedvezett és az ő hatalmon 

maradásukat volt hivatva szolgálni, visszaszorítva más csoportok mobilitását.  

Valóban, az Osztrák–Magyar Monarchia kori Magyarországon sok minden számított a 

hatvanhetes rezsim érinthetetlen szent tehenének. Ilyen volt az 1867-es kiegyezés, az abból 

eredő tíz évenkénti megegyezés a közös ügyekben, az uralkodói felségjogok tiszteletben tartása, 

az 1868-as horvát–magyar kiegyezés és a szintén abban az esztendőben elfogadott nemzetiségi 

törvényen alapuló nemzetiségi politika, valamint a cenzusos választójog. Azok a képviselőházi 

pártok, amelyek ezek megváltoztatására, megreformálása törekedtek, kormányképtelennek 

bizonyultak az uralkodó és a szabadelvű párti elit szemében. A fenti kategóriák dimenziójában 

tehát a rendszer fenntartói nem engedtek semmilyen változtatási igénynek. 

Ezen érinthetetlen szent tehenekhez való merev ragaszkodás okai a tanulmány Eszme és 

program című fejezetében kerültek bemutatásra. A Szabadelvű Párt programjának 

alkotmányjogi, nemzetpolitikai elemei nem csupán egy párt programjának voltak elemei 

harminc éven keresztül, hanem már az elődpárt (Deák Párt, 1867–1875) is ennek a rendszernek 

a megvalósítása mentén képzelte el és látta biztosítva a magyarság jövőjét, sőt az utódpárt 

(Nemzeti Munkapárt, 1910–1918) is ezt az államberendezkedési struktúrát tekintette 

 
67 E tanulmányban felesleges részletesen taglalni, hogy az adott korszakban milyen módon és eszközökkel lehetett 

ilyen eredményeket elérni, de ezt jól bemutatja GERŐ ANDRÁS: Elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia 

Magyarországán. Budapest, 1988, Gondolat. 
68 SZABÓ DÁNIEL: Széll Kálmán pártja és az 1901-es választás. In BERTÉNYI, 282. 



 

17 
 

védendőnek a hatalomra kerülését követően, sőt még az első világháború éveiben is. Ezzel 

azonosult Ferenc József is alkotmányos királyként. Természetesen, mint minden parlamentáris 

keretek között kormányzó párt esetében lenni szokott, támogatták a rendszert a Szabadelvű 

Párttal szimpatizáló nagy tömegek (köznemesség, polgárság, hivatalnoki réteg, felekezettől 

függetlenül a főpapi réteg, a tudományos elit, a főnemesség és a hazai zsidóság jelentős része), 

vagyis elfogadták az érinthetetlen szent tehenek meglétét. 

A quieta non movere elve azonban nem volt érvényes a politika minden dimenziójában. 

Azon szférákban, amelyek nem érintették, vagy nem kérdőjelezték meg a hatvanhetes rezsim 

alapjait, tektonikus erejű, a gazdaságot, társadalmat átformáló mozgások zajlottak le az 

évtizedek folyamán. A szabadelvűek „számot vetettek az osztrákokkal versenyző és a 

nemzetiségiek beolvaszthatatlan tömegeitől is szorongatott magyarság modernizációs 

szükségleteivel és csak azokat a viszonyokat voltak hajlandók minden további nélkül 

konzerválni, amelyek az eredeti, 67-es kiegyezés egyensúlyaiba belefoglaltattak, mást és többet 

nem.”69 A párt egyik kormányfője éppen a liberalizmus eszméjével kötötte össze azt, hogy 

minél szélesebb körű lehetőséget biztosítsanak az érvényesülési igényeknek: „A 

szabadelvűségnek oly módon való érvényesülése, mely kerülve az egyoldalúságot, a gyakorlati 

élet szükségeinek megfelelőleg a társadalom működésében csak ott ismeri el a törvényes 

korlátokról való gondoskodást, ahol a különböző érdek összeütközésének kikerülése 

szempontjából mulhatatlanul szüksége, (…) de különben az erők szabad fejlődésének szabad 

teret enged.”70 

Az 1867-es kiegyezéstől az első világháborúig a Magyar Királyság lakosságának száma 

folyamatosan növekedett, legjobban a magyarok aránya a nemzetiségiekkel szemben.71 

Az ipari és a mezőgazdasági termelés folyamatosan növekedett („A szabadelvűpárt 

fejlesztette az ipart, hogy ne szoruljon idegen portékára a mi népünk.”72), ámbár a 

századfordulóhoz közeledve csökkenő tendenciát mutatva.73 

Az urbanizációs folyamatok felpörögtek, a főváros lakosságának száma nőtt, ezekben 

az évtizedekben vált Budapest igazi metropolisszá a császárváros, Bécs mellett.74 „A 

szabadelvűpárt uralkodása alatt világvárossá fejlődött Budapest s a vidéki városok is haladtak, 

szépültek.”75 – hívta fel az eredményekre a választópolgárok figyelmét a párt végrehajtó 

bizottsága az 1892-es képviselőházi választások előtt kiadott brosúrájában. 

Vagyis a tárgyalt korszakkal kapcsolatban sok szempontból nem igaz azon állítás, hogy 

a mozdulatlanság és a mozdulatlanságra való folytonos törekvés/kényszerítés jellemezte volna. 

A rezsim érinthetetlen szent teheneinek kivételével minden folyamatos változáson/átalakuláson 

ment keresztül, melyek kereteit harminc éven keresztül a Szabadelvű Párt soraiból kiemelkedő 

kormányok tagjainak törvény-előterjesztéseiből kikerekedett jogszabályok alkották. „Nála 

nélkül a magyar politika stabilitása sohasem jött volna létre. S harmincz esztendő alatt nem 

 
69 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ (VÁLOGATTA): Magyar liberalizmus. Budapest, 1993, Századvég, 529. 
70 Gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök kormányprogramja, 1903. június 30. In Kormányprogramok. 1. 

köt. 237. 
71 DOBSZAY TAMÁS–FÓNAGY ZOLTÁN (a továbbiakban: DOBSZAY–FÓNAGY): Magyarország társadalmi a 19. 

század második felében. In GERGELY ANDRÁS (SZERK.): Magyarország története a 19. században. Budapest, 2005, 

Osiris (a továbbiakban: GERGELY), 413. 
72 Kire szavazzunk? Szózat a magyar néphez. 1896, Szabadelvű párt, Löblovitz (a továbbiakban: Kire 

szavazzunk?), 3. 
73 KÖVÉR GYÖRGY: Piaci hullámzások és gazdasági növekedés. In GERGELY, 359. 
74 DOBSZAY–FÓNAGY, 429. 
75 Kire szavazzunk? 3. 
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pótolhatta volna ez a sokat szenvedett ország, századok mulasztásait.”76 – állította álnév alatt 

megjelentett pamfletjében a kormánypárt szerepéről a Magyarországot ért pozitív változásokkal 

kapcsolatban egy szabadelvű ideológus a századforduló hajnalán. 

A politikai rendszer válságjelei a millenniumi ünnepségek utáni esztendőkben, Bánffy, 

Széll, Khuen-Héderváry és Tisza István miniszterelnöksége idején jelentkeztek. Ekkortól a 

képviselőházi választások által többségre és kormányra jutni képtelen negyvennyolcas és 

hatvanhetes ellenzék az obstrukció eszközét sikeresen alkalmazva sorra buktatta meg a 

kormányokat. A Szabadelvű Párt erre jogászi szemmel tekintett. Úgy látta és úgy láttatta a 

sajtóján keresztül a közvéleménnyel – és ebben formális jogi értelemben igaza is volt –, hogy 

az ellenzék az, amely a házszabályok kihasználásával, obstrukciót alkalmazva akadályozza a 

törvényalkotási munkát egészen addig elmenve, hogy exlex állapotot idéz elő, mert bizonyos 

jogszabályok által meghatározott határidők keretén belül nem engedi meg a szükséges éves 

költségvetési és a közös ügyeket tíz évenként szabályozó törvények elfogadását.77 

A Szabadelvű Párt – bár kétségtelen módon érzékelte a nemzetiségiek részéről 

fenyegető veszély lehetőségét – úgy vélte, az idő a magyarságnak dolgozik, hiszen a tíz 

évenként megtartott népszámlálási adatok azt támasztották alá, hogy a Magyar Királyság 

növekvő népességén belül a magyarság növekedési aránya nagyobb, mint a nemzetiségeké, 

nem is beszélve arról, hogy a korszakban a kivándorlás is alapvetően a nemzetiségiek által 

lakott peremvidékekről volt jellemző. Vagyis az országban idővel a magyarok többségbe 

kerülnek és a nemzetiségiek asszimilálódnak. Ezt az elmagyarosodási folyamatot 

akarták/remélték felgyorsítani a közép- és alapfokú oktatási intézményekben, de még az 

óvodákban is a magyar nyelvtanítás pozíciójának erősítésével. 

Addig is, amíg a magyarság többségbe kerül saját hazájában, a nemzeti szupremácia 

érdekében szükségesnek tartották a választójogi cenzus fenntartását, nehogy a nemzetiségi 

tömegek túlsúlya miatt a képviselőik a budapesti parlamentben többségbe kerüljenek és saját 

nemzeti vágyaik mentén háttérbe szorítsák a magyar nemzet érdekeit. Tehát a választójog 

kérdését a Szabadelvű Párt érinthetetlen szent tehénnek tekintette, és nem fogadta el a 

műveltségi és vagyoni elit befolyását őrző cenzus mértékének leszállítását, vagy eltörlését és a 

demokratikus választójog bevezetését. Optimista módon úgy vélekedtek a szabadelvűek, hogy 

nem csak a cenzus csökkentése/eltörlése által nyerhetnek a tömegek választójogot, hanem az 

által is, hogy iskolázottságuk és vagyonosodásuk által átlépik a cenzust. 

A történelem ezeknek az optimista elképzeléseknek a megvalósulásához nem biztosított 

elég boldog békeidőt. 
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