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Január 5-én, a Budapesti Gazdasá-
gi Fôiskola aulájában került sor a
Veritas történelmi vitasorozatának
tizenharmadik estjére, s a téma nem
volt más, mint az „ország vezérigaz-
gatója”: Széll Kálmán pályája, pénz-
ügyminisztersége, miniszterelnöki
pályafutása. Széll Kálmán Terv, Széll
Kálmán Alapítvány, Széll Kálmán
tér – halljuk gyakorta, s rögvest föl-
vetôdik: ki az a Széll Kálmán? Meg-
tudhatjuk a korszerû történetírás
követelményei szerint tanulmány-
kötetbe foglalt legfrissebb történé-
szi kutatási eredményekbôl. A dua-
lizmus egykori pénzügyminisztere
és miniszterelnöke, dukai és szent-
györgyvölgyi Dr. Széll Kálmán
(1843–1915) kiemelkedô politikus
volt, a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja. Deák Ferenc tanácsá-
ra pénzügyekben kiképezve magát,
politikusi pályáján a XIX. század
egyik legnagyobb hatású magyar fi-
nanciális szakemberévé vált. En-
nek okán az 1880-as években „Ma-
gyarország vezérigazgatójának”, il-
letve „fôbábájának” is nevezték. A
király (I. Ferenc József) pedig a „leg-
szenvedélyesebb tûzoltó”-nak titu-
lálta. Az 1875-ben pénzügyminisz-
terré választott Széll egyik nagy ér-
deme, hogy rendet teremtett az ál-
lamháztartásban, növelte az állami
bevételeket, s megszervezte az adó-
felügyelôi intézményt, jelentôsen
leszorította a súlyosan növekvô ál-
lamadósságot.

Gergely András, az est moderá-
tora bevezetôjében kiemelte: köszö-
nöm, hogy ezen a hideg téli estén is so-
kan eljöttek körünkbe. Azt gondoltuk,
hogy Széll Kálmán talán nem kelt ak-
kora érdeklôdést, mint Tisza István
vagy Károlyi Mihály. Hiszen az em-
lített két politikus neve hallatán sokan
felháborodnak. Náluk „simulékonyabb”
politikus volt Széll Kálmán. Talán en-
nek is köszönheti a karrierjét. Elôször
tehát a karrierépítésérôl essen szó, majd
pénzügyminiszterségérôl, s utána mi-
niszterelnöki tevékenységérôl. Honnan
jött ez az ember, milyen kapcsolatrend-
szerrel, s milyen politikai háttérrel?

Ifj. Bertényi Iván emlékeztette a
hallgatóságot, hogy Széll Kálmán-
nak a kortársaihoz képest kiemel-
kedô szaktudása volt. A XIX. szá-
zadi magyar politikusokról, errôl a
nemesi eredetû elitrôl, nagyon so-
kan és sokszor elmondták már, hogy
ez egy jogászkodó, jogi, sôt közjo-
gi kérdést tüzetesen ismerô, de más
szakkérdésekben kevésbé járatos
tudással rendelkezô, ebbôl követ-
kezôen „csupán” jogászi szakvég-
zettségû csoport volt. Pro forma:
Széll Kálmán is jogot végzett, de ô
ezt pénzügyi, gazdasági szakisme-
retekkel kiegészítette, elmélyítet-
te. Az anekdota szerint maga Deák
Ferenc ajánlotta ezt neki, pont ugyan-
ezt mondván, hogy jogászból Du-
nát lehet rekeszteni, s ezért „menj

a pénzügyi pályára, ha valami újat
szeretnél adni a hazának.” Széll Kál-
mán karrierje azért indult el igen
korán, s azért tölthetett be viszony-
lag fiatalon pozíciókat; parlamen-
ti bizottságokban nem csak jegy-
zôi, hanem egy idô után még ennél
is befolyásosabb munkaköröket,
mert egy olyan ritka tudás birtoká-
ban volt, ami rögtön kiemelte az át-
lagból. Önmagában ez nem lett vol-
na elég, mert okos emberek Ma-
gyarországon kapcsolatok nélkül
ritkán csinálnak karriert, így kel-
lett hozzá valamilyen családi hát-
tér, kapcsolat is. Errôl még ismer-
tebb is volt, és ezért sok támadás is
érte. Hiszen Széll Kálmán felesége
az a Vörösmarty Ilona volt, akinek
a neve önmagában is sokat mond.

Vörösmarty Mihály lánya nem a
költô miatt volt fontos, hanem a
gyámapa, Deák Ferenc miatt. De-
ák nagyon sokat tett a Vörösmar-
ty-árvákért, mint gondnokuk. Ami-
kor Széll Kálmán 1867-ben meg-
nôsült, rögtön kapott egy „pótapóst”
Deák Ferenc személyében. Ilyen
családi háttérrel már nem megle-
pô, hogy a fiatal Széll Kálmán ha-
mar képviselô lesz, s azután egyre
följebb ível a karrierje. Ráadásul
Széll Kálmán családi-rokoni kap-
csolatrendszere még korábban, Vas
megye és a dunántúli közbirtokos
családok révén is kialakult. Apja,
aki megyei tisztségeket töltött be,
majd 1848-ban országgyûlési kép-
viselô lett, a Deák-féle nemzeti li-
berális társaságnak volt az egyik
közembere. Távoli rokona volt De-

áknak. A XIX. században a rokoni
kapcsolatok tudatos számontartá-
sa pedig kulcsfontosságú, a mainál
sokkal fontosabb tényezô volt. Így
Deák már ezt megelôzôen ismerte
a fiatal Széll Kálmánt, mielôtt gyám-
leányát hozzáadta volna.

Schwarczwölder Ádám mindezt
azzal egészítette ki, hogy ezzel a vi-
szonnyal a kortársak is tisztában
voltak, s ôk is kiemelték azt, hogy
a Deákhoz való közelség segítette
azt, hogy Széll Kálmán pályája me-
redeken ívelt fölfelé. Azonban azt
is hozzátették: ha volt valaki, aki
erre rászolgált szorgalmával, felké-
szültségével, az Széll Kálmán volt.
A legyôzött, korábbi birodalmon
belüli önállóságától megfosztott
Magyarországon az 1850-es évek-

ben nem látszott esély a politikai
kibontakozásra, a Széll család is bir-
tokain gazdálkodva várta ki a ked-
vezôbb idôket. Magyarország és
Ausztria, illetve a Habsburg-dinasz-
tia viszonyában az 1860-as évek kez-
detétôl enyhülés következett be,
amely bel- és külpolitikai okokkal
egyaránt magyarázható. Ez a folya-
mat vezetett az 1867-es kiegyezéshez.
Ez a reális kompromisszum hatá-
rozta meg Magyarország közjogi
helyzetét a következô fél évszázadban.

Gergely András arra a kérdésre
kereste a választ, hogy miként lett
Széll Kálmánból miniszterelnök.
Milyen válság emeli ki ôt a minisz-
terek sorából, és teszi olyan sze-
méllyé, akit Ferenc József is elfo-
gad, hiszen ez akkor alapfeltétel
volt. Schwarczwölder Ádám vette

magához a szót, és elmondta, hogy
a Szabadelvû Párt megalakulását
követôen, Széll 1875 márciusában,
mindössze harmincegy évesen pénz-
ügyminiszter lett. Ezt a posztot
1878-ig töltötte be. S csaknem 20
év elteltével, 1899 februárjában lett
miniszterelnök. Pénzügyminiszter-
sége késôbbi politikai pályáját je-
lentôs mértékben meghatározta.
Késôbbi nimbuszát is pénzügymi-
niszteri tevékenységének köszön-
hette. Két évtized alatt európai hí-
rû mintagazdasággá fejlesztette rá-
tóti birtokát, valamint a pénzügyi
életben kamatoztatta tudását. Egy-
szerre két banknak (Magyar Leszá-
mítoló és Pénzváltó Bank, Magyar
Jelzáloghitelbank) is vezetôje volt,
nem csekély anyagi haszonnal. 1899-

es miniszterelnöki kinevezését Bánffy
Dezsô kormányának hosszas agó-
niája elôzte meg. A Bánffy-kabinet
1898 ôszétôl súlyos tartós ellenzé-
ki obstrukcióval nézett szembe.
1897–98 folyamán a gazdasági ki-
egyezési tárgyalások osztrák parla-
menti jóváhagyása komoly akadá-
lyokba ütközött az elhúzódó oszt-
rák parlamenti válság miatt. Annak
érdekében, hogy a tízévenkénti új-
ratárgyalás ne okozzon a késôbbi-
ekben hasonló problémákat, a ma-
gyar és osztrák kormány megalkot-
ta az ischli klauzulát, amely az
osztrák–magyar gazdasági kiegye-
zés tíz esztendôs idôbeli hatályát
megszüntette, de fenntartotta a ma-
gyar parlament újratárgyalást kez-
deményezô jogát. Az ellenzék az
ischli klauzulában a magyar füg-

getlenség sárba tiprását látta, egyút-
tal kiváló alkalmat arra, hogy a vá-
lasztások tisztaságát „beszennye-
zô” Bánffyt megbuktassa. Techni-
kai obstrukció kezdôdött, teljesen
megbénítva a képviselôház mun-
káját. Az 1899-es évet az ország 1867
óta elôször exlex, elfogadott költ-
ségvetés nélküli, állapotban kezdi
meg. A magyar parlamenti válsá-
got csak új kormány megalakításá-
val lehetett feloldani, amelynek ve-
zetôje Széll Kálmán lett.

Széll négyévnyi kormányzása nyu-
godt periódust hozott a belpoliti-
kában. Leszerelte az ellenzéki obst-
rukciót, és a Nemzeti Párt beolvadt
a Szabadelvû Pártba. Megújították
a gazdasági közösséget Ausztriával,
szigorították a képviselôi összefér-
hetetlenséget, új törvényt hoztak a
választások feletti bíráskodásról. A
szociálpolitika területén is fontos
eredmények születtek: szabályoz-
ták, és állami kézbe vették a lelenc-
és árvaügyet, rendelkeztek az idény-
munkások és napszámosok mun-
kaviszonyáról. Míg Széll annak ide-
jén pénzügyminiszterként zilált
pénzügyi állapotokat örökölt, ad-
dig a századfordulón, miniszterel-
nökként már stabil költségvetési
viszonyok mellett mûködhetett. A
gazdasági és politikai életben is si-
keres Széll Kálmán Magyarország
számára szükségesnek és hasznos-
nak tartotta a dualista berendezke-
dést, több kortársa Deák Ferenc, a
haza bölcse szellemi örököseként
tekintett rá. Az Osztrák–Magyar
Monarchián belül erélyesen képvi-
selte a magyar érdekeket. Elítélte
az obstrukciót és az ellenzék kor-
látoltságát, viszont a nyíltan alkot-
mányellenes fellépést sem támogat-
ta. Politikai karakterére inkább a
bankvilágban megszokott háttéral-
kuk voltak jellemzôek, emiatt ne-
vezték el „Magyarország vezérigaz-
gatójának”. Kompromisszumkész-
ségének és hiteles meggyôzô erejé-
nek köszönhette, hogy négy éven
át ellenzéke sem gördített jelentô-
sebb akadályokat politikája elé. Köz-
életi jellemére jellemzô, hogy gya-
korta idézte azt az igazságot, misze-
rint az államférfi nem a következô
választásokra, hanem a következô
nemzedékre gondol. Az 1901-es vá-
lasztásokon Széll gyôzelemre ve-
zette a Szabadelvû Pártot, azonban
miniszterelnöksége alatt is tovább
erôsödött a kormánypárt megosz-
tottsága az agrárius–merkantil ér-
dekek mentén. A közös hadsereg
létszámának emelését célzó törvény-
javaslat 1903 elején újra kiélezte a
közjogi ellentéteket, és a ’48-as Párt
obstrukciót kezdett a kormány el-
len. Júniusban Széll kénytelen volt
beadni a lemondását.

A Magyarok Fóruma rovatot írja: 
Medveczky Attila

MAGYAROK FÓRUMAMAGYAR MÚLT

A legszenvedélyesebb tûzoltó
A Veritas Történetkutató Intézet estje Széll Kálmánról

Schwarczwölder Ádám, a Veritas tudományos segédmunkatársa, Gergely András, a Veritas kutatócsoport-
vezetôje és ifj. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója.   (Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária)

IMOLA OGGI: Az Európai Unió, a bankok és Soros finanszí-
rozzák a bevándorláspárti militánsokat címmel hosszabb cikké-
ben az olasz portál azt írja, a migránsokat támogató hálózat
nem spontánul, hanem legalább 15 évvel ezelôtt alakult „erôs
globalisták és Soros” együttes támogatásával. E hálózat egyik
legrégebbi tagja a szerbiai Otpor („ellenállás”), mely segített
Milosevic kormánya megdöntésében. Az Otpor tagjai aktívak
voltak Belaruszban és Ukrajnában is. 2000-ben pedig ott vol-
tak a budapesti Hilton szállodában tartott megbeszélésen, ahol
Robert Helvy amerikai ezredes beszélt „a nem erôszakos harc-
ról”. Több mint ötezer civil szervezet kapcsolódik össze a há-
lózatban, amely „fasizmus” és „antiszemitizmus” elleni ren-
dezvényeket szervez. Ezeket nem csak a bankok, de a brit és
holland kormány is támogatja. A cikk ismerteti, Orbán Vik-
tor Sorosról kijelentette, a nemzeti szuverenitást ássa alá, amit
Soros nem is tagadott.

DER SPIEGEL: Orbán szövetségesei harcra szó-
lítanak fel egy liberális Európa ellen címmel a né-
met hírmagazin portálján annak budapesti tu-
dósítója, Keno Verseck azt írja, a kelet-európai
vezetôk az uniót teszik felelôssé a kudarcokért
és a stagnálásért. Vezérük Orbán. Az EU-t bü-
rokratikus szörnyetegnek, valamint imperialis-
ta hatalomnak, új Moszkvának látják.




