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Előszó
A magyarországi nemzetiségi kérdés irodalma könyvtárnyi, s a dualista korszakra eső rész is
megtöltene jó néhány polcot. Ez nem is meglepő, hiszen a nemzetiségi elv jegyében jöttek
létre az első világháborút követően a több évszázados Habsburg-birodalom romjain azok a
„nemzetállamok”, melyek sorsát a kisebbségi kérdés ugyanúgy döntően befolyásolta. Ebben a
hatalmas anyagban csak úgy lehet valamelyest eligazodni, ha a nemzetiségi kérdés pontosabb
meghatározásával

kutatási

témánkat

leszűkítjük,

megközelítésmódunkat

pontosan

meghatározzuk.
Ha a nemzetiségi kérdést úgy értelmezzük, hogy az egy adott magyarországi
kisebbséggel

kapcsolatos

minden

kulturális,

gazdasági,

társadalmi,

demográfiai,

eszmetörténeti, egyháztörténeti és politikatörténeti, stb. kérdést magában foglalja, akkor az
egész szlovák nép története is csupán egy fejezete lehetne munkánknak. Ezért a
következőkben a nemzetiségi kérdést kizárólag politikai kérdésként fogjuk fel. Pontosabban a
Magyarországon élő nem magyar ajkú népek elitjének törekvései és a magyar államhatalom
közötti politikai küzdelemnek, s a gazdasági, társadalmi, demográfiai, eszmetörténeti vagy
demográfiai tényezőket csak annyiban vesszük figyelembe, amennyiben ezt a politikai jellegű
harcot befolyásolták. Érdeklődésünk elsősorban a magyar politikai vezetés vizsgálatára
összpontosul, s a nemzetiségek belső helyzetét csak mint a magyarok lehetséges ellenfeleinek
erőviszonyait kívánjuk vázlatosan bemutatni.
Dolgozatunk nagyobb részében a dualista korszak egyik jellegzetes politikusával,
Bánffy Dezső báróval foglalkozunk, aki a magyarországi nemzetiségekkel szemben a
miniszterelnökök sorában a legkeményebb fellépésről ismert. Politikai pályafutásáról még
nem készült nagyobb lélegzetvételű történeti összefoglaló, pedig a magyar nemzetiségi
politika

értékeléséhez,

úgy gondoljuk,

Bánffy pályájának

alaposabb

megismerése

nélkülözhetetlen. Bánffy alakjának felrajzolása során sajnálatosan nélkülöznünk kellett az
erdélyi levéltári kutatásokat, és minden bizonnyal pontosabb megvilágításba helyezte volna
alakját a német levéltárak adatainak felhasználása is. Ezért kínálkozó lehetőségig egyelőre
meg kellett elégednünk a magyarországi és bécsi levéltárak, valamint a Budapesten és
Bécsben elérhető könyvészeti és sajtóanyag kutatásával.
Bánffy

politikájának

értékeléséhez

szükségesnek

látszott

egy

részletesebb

összehasonlítás, s terveztük is, hogy hasonló alapossággal vizsgáljuk a korszak más vezető
politikusainak nemzetiségpolitikai elképzeléseit és gyakorlatát. Anyaggyűjtésünk elsősorban a
vezető politikusok között a románokkal szemben leginkább megértőnek számító Tisza István

gróf tevékenységére irányult, ám időhiány, és különösen terjedelemi okok miatt a dolgozatnak
ez a második, az elsővel hasonló súlyúnak szánt egysége nem készült el. Tisztában vagyunk
vele, hogy mind a Bánffy-biográfia, mind különösen a bevezetés számtalan helyen
kiegészítésre és pontosításra szorul, de bízunk benne, hogy írásunk így is csekély hozzájárulás
lesz a soknemzetiségű Magyarország politikatörténetének alaposabb megismeréséhez. A ránk
szabott határidő által is szorítva tehát nem befejeztük, hanem csak abbahagytuk a munkát.
*

*

*

Köszönettel első helyen témavezetőmnek, Tőkéczki Lászlónak tartozom, aki mindig kész volt
tanácsokkal ellátni, és soha nem mulasztotta el, hogy munkára serkentsen. Hálával tartozom
munkahelyemnek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Történettudományi

Intézetének,

kollégáimnak,

és

elsősorban

M.

Kiss

Sándor

intézetvezetőnek, aki mindenben támogatta tudományos munkámat, így a disszertáció
elkészítését is. Hely hiányában nem tüntethetem fel mindazoknak a tanáraimnak a nevét, akik
dolgozatom elkészítésében segítségemre voltak, akár a témaválasztás pontosításában, akár
újabb

ötletek

megfogalmazásában,

akár

konkrét

kérdéseim

megválaszolásában.

Olvasmányaim mellett mindent tőlük tanultam, így munkájuk eredménye ebben a dolgozatban
is benne van. Közülük is ki szeretném azonban emelni az irántam tanúsított kitüntetően baráti
segítségért és támogatásért Kósa Lászlót, aki immár tíz éve, Eötvös Collegium-béli felvételim
óta követi jóindulatú figyelemmel igyekezetemet. Hosszú lenne felsorolni azoknak a
könyvtárosoknak és levéltárosoknak a nevét is, akik munkaköri kötelezettségeiken sokszor
túlmenően megosztották velem értékes tudásukat, ezért csak bécsi kutatásaim mindenkor
készséges és érdeklődő ösztönzőjét, Fazekas István bécsi magyar levéltári delegátust
szeretném megemlíteni, aki mindig ráért hivatali szobájában egy frissen főzött kávé mellett
elbeszélgetni

legújabb

olvasmányaimról.

A

disszertáció

térképmellékleteinek

sokszorosításában nélkülözhetetlen volt Bisztray Júlia, Pintér Ágnes és Szende László baráti
segítsége.
Köszönettel

tartozom

mindazoknak

a

barátaimnak,

akik

érdeklődésükkel,

bátorításukkal, de munkám egyes részleteiről alkotott kritikájukkal vagy még lassú
előrehaladásom fölötti csodálkozásukkal is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy végül
elkészültem. Ám mint mindenben, úgy ebben is a legnagyobb részt szüleim vállalták, akik
nagy türelemmel és önzetlen szeretetükkel mindent megtettek, hogy a disszertáció

elkészítésének sok fáradsággal járó folyamatát könnyebbé tegyék számomra. A legnagyobb
hála őket illeti.
A doktori dolgozatomban ennek dacára előforduló hibákért a felelősség nem őket,
hanem egyedül csak engem terhel.

Bánffy Dezső báró politikai pályája

I. A fiatal báró
1. A családi háttér
Losonczi Bánffy Dezső báró 1843. október 28-án született Kolozsvárott, az egyik legrégibb,
de már nem különösebben vagyonos erdélyi arisztokrata családban. Ősei között a XV.
századig visszamenően Erdély legfontosabb tisztségeinek betöltői, politizáló főnemesek,
vagyonukkal a közösségért, elsősorban egyházukért áldozatokra is kész nagyurak voltak. A
losonci Bánffy család – mely nem azonos az alsólendvai Bánffyakkal, akik a szűkebben vett
Magyarországon játszottak fontos szerepet a XV-XVI. században – már a késő középkorban
vezető személyiségeket adott Erdélynek, így például Bánffy István székely ispán volt 1440
körül. A család egykor hatalmas birtokokkal rendelkezett (Segesvár, Szászrégen).
Legjelentősebb karriert befutott alakja Bánffy Dénes volt, aki – I. Apafi Mihály feleségének
sógoraként – az 1660-as években a fejedelem legfontosabb tanácsadójává vált. Mivel a
Wesselényi-összeesküvés eltiprása után a Habsburgokkal való barátságot erőltette, de sokkal
inkább még a korban is feltűnően gátlástalan birtokszerzése, hatalmaskodása folytán az
erdélyi urak ellene fordultak. Teleki Mihály, a másik ősi erdélyi arisztokrata família
kancellárrá emelkedő tagja javaslatára Apafi 1674-ben hűtlenség vádjával Bethlenben
lefejeztette.
A Bánffy Dénes által bárói címet szerzett család igen népes volt, több ágra szakadt.
Ezek közül az egyik 1696-ban I. Lipóttól a grófi rangot is megkapta. A Habsburgokkal
együttműködő Bánffy grófok a XVIII. században fontos posztokat töltöttek be: két Bánffy
György is gubernátor volt: az első 1691 és 1708 között, a második 1787-től 1822-es haláláig.
A sok ágra szakadt família vagyoni helyzete a XIX. század végére jelentősen
meggyengült. Az erdélyi főurak birtokai magyarországi társaiknál amúgy is sokkal kisebbek
voltak, s joggal mondhatták, hogy egy-egy erdélyi arisztokrata a szűkebb Magyarországon
inkább vagyonos középbirtokosnak feleltethető meg.1 A századvégen készített birtokösszeírás
tanúsága szerint Magyarország legnagyobb birtokosai között egyetlen erdélyi volt, a család
grófi ágából származó Bánffy György, a maga kb. 25 ezer holdjával. Ha az erdélyi
viszonyoknak jobban megfelelő 2500 holdat tekintjük a nagybirtok alsó határának (ami persze
1

Vö.: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Budapest, 1991, Magyarságkutató Intézet, 22.

Magyarországon nem jelentett többet a középbirtokosságnál), akkor már 60 arisztokrata nevét
tudnánk feljegyezni, köztük tíz Telekit, öt Bánffyt, hét Keményt, négy Mikest, három
Wesselényit, négy Jósikát és hét Bethlent, akik együttesen több mint 450 ezer hold földdel
rendelkeztek.2
Az erdélyi arisztokrácia azonban nem is elsősorban és kizárólag vagyona révén töltött
be vezető szerepet a közéletben, hanem műveltsége, kapcsolatai, évszázados hagyományként
felgyűlt politikai tőkéje és nem utolsósorban a tradicionálisabb vidéken nagyon erősen élő
szokások ereje folytán. Bánffy Miklós, a család grófi ágába tartozó író, festő és politikus írja
le Erdély-trilógiájában, mennyire megdöbben a fiatal Abády gróf, amint el a kastély teraszán a
román parasztok a XX. század elején is kezet csókolnak neki és kérik, döntsön egymás közötti
perlekedésükben. Nyugat-Európából, de akár Budapestről nézve is Erdély sok szempontból
őrizte patriarchális hagyományait.
A már akkor is több részből álló Bánffy-család minket közelebbről érdeklő bárói része
a XIX. század elején szakadt két ágra. Bánffy Ferenc (1784-1839) két fia között osztotta meg
birtokait. Az idősebbik János (1810-1873) kapta a marosszéki Beresztelkét, Dániel (18121886) a Fehér megyei Fugadot, s ők alapították meg a beresztelki és fugadi ágazatokat. A
beresztelkei ágazat alapítójának mindhárom gyermeke, azaz Bánffy Dezső elsőfokú
unokatestvérei is említésre méltók. Az egyetlen fiú, Zoltán (Beresztelke, 1841. szeptember 15.
– Beresztelke, 1892. június 7.) Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely város főispánjaként
Bánffy Dezső „kollégája” volt, ráadásul a nyolcvanas években egy időben álltak az erdélyi
vármegyék élén. Bánffy Zoltán két nővére pedig férjük révén kapcsolták össze a családot a
politikai élettel: Polyxena palotahölgy (1836-1916) férje, báró Kemény Kálmán (1838-1918)
Alsó-Fehér vármegye főispánja volt 1885 és 1893 között, míg a második leányt, Máriát a
neves tudós és politikus, Schvarcz Gyula (1838-1900) vette feleségül.
Bánffy Dezső szüleire rátérve megemlítendő, hogy a közéleti érdeklődés és az ehhez
szükséges határozottság apjában és anyjában is megvolt. A kormányzósági tanácsosi címet
elnyerő Bánffy Dániel (Fugad, 1812. május 19 – Csombord, 1886. április 23.) 1861-ben, majd
1866-tól 1876-ig ismét Doboka megye, Szamosújvár és Szék város főispánja volt, majd – már
fia főispánsága idején – a nagyiklódi kerületet képviselte a budapesti képviselőházban (18811887). Feleséget a régi székely nemesi léczfalvi Gyárfás családból választott, s Gyárfás Anna
(Marosvásárhely, 1821. március 19. – Kolozsvár, 1902. május 30.) tökéletesen betöltötte az
erdélyi arisztokrata-feleség szerepét. A korabeli források „nagyasszony”-ként is emlegették, s
2

Szász Zoltán: Gazdaság és társadalom a kapitalista átalakulás korában. In: Erdély története három kötetben.
Főszerk.: Köpeczi Béla. Harmadik kötet. 1830-tól napjainkig. Szerk.: Szász Zoltán. Budapest, 1986, Akadémiai
Kiadó, 1582.

idős korban bekövetkező halálakor maga a király is részvéttáviratot küldött.3 Mivel a
házasulandók anyai ágon (zeykfalvi Zeyk) egymás első fokú unokatestvérei voltak, V.
Ferdinándtól diszpenzációt kellett kapniuk,4 s csak így kerülhetett sor az esküvőre 1842.
június 10-én a Torda megyei Marosfelfaluban. A házaspárnak Dezső volt az első gyermeke,
akinek még három öccse született: a hivatalosan Józsefnek keresztelt Jenő (Apanagyfalu,
1845. augusztus 26. – Marosszentkirály, 1903. április 23.), a főrendiház tagja; a fiatalon
meghalt Gyula (szül.: 1847) és Ernő (Kolozsvár, 1850. március 30. – Kolozsvár, 1916.
február 17.), aki az Esterházy-család erdélyi ágából származó Cecília grófnőt (Kolozsvár,
1857. április 16. – Kolozsvár, 1946. június 8.) vette feleségül Kolozsvárt, 1876. július 18-án.5
Ahogy általában is elmondható volt, hogy az erdélyi arisztokrácia magyarországi
viszonyok szerint inkább középbirtokosnak felelt meg, úgy Bánffy Dezsőre is igaz volt, hogy
vagyona alapján nem tartozott bele az országos elitbe. Az 1911-ben, halála évében készült
összeírás szerint alig valamivel több, mint 5000 hold földje volt, s ennek is nagy része erdő és
legelő. Igaz, ez a földvagyon ahhoz elég volt, hogy az erdélyi nagybirtokosok közé emelte
tulajdonosát. Egy 1893-as összeírás még apja, Bánffy Dániel tulajdonában lévőnek jelezte a
földeket – ami az akkori telekkönyvi hivatalok lassú működésére enged következtetni, hiszen
az öreg báró már több éve halott volt.
A Bánffy Dániel báró nevén szereplő földbirtokok 1893-ban
Terület

Szántó

Kert

Szőlő

362
1386
1019
707
797
958
5229 k. hold

413
212
32
107
764

13
6
2
21

35
-

Rét

Legelő

Erdő

Terméketlen

735
416
137
63
209
1560

362
49
273
530
460
601
2275

13
25
20
58

Birtok
Bogdánháza
Kissármás
Magyargoroszló
Oláhbaksa
Szilágyballa
Tuszatelke
Összesen

3

163
93
110
148
35 514

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I. kötet. Pest, 1857, Friebeisz István.
Reprint kiadás: Hely nélkül, 1987, Helikon Kiadó. 170., VI. tábla; Kempelen Béla: Magyar nemes családok. I.
kötet. Budapest, 1911, 343-345.; Gudenus János József - Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar
arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Budapest, 1989, Piremon Kisvállalat Mozaik Kiadói
Iroda, 359-360.; A Gyárfás-család történetére, genealógiájára lásd: Gyárfás Pál fia István iratai. Ráday Levéltár.
C/33. Lécfalvi Gyárfás-család iratai. III/d. Kéziratok. – Bánffy Dezső szüleit a kolozsborsai családi sírboltba
temették. – „Ő császári és királyi felsége meghagyni méltóztatott, hogy exczellencziáddal családi mély gyásza
alkalmából legkegyesebb részvétét tudassam. König”. Bánffy Dánielné halála. Magyar Nemzet, 1902. június 1.
vasárnap, 10.
4
A latin nyelvű okiratot a király 1842. február 10-én írta alá Bécsben. MOL. P 2026. Teleki – Degenfeldhagyaték. 13. tétel. A Bánffy-családra vonatkozó iratok. f3-4.
5
A genealógiai adatokra még: Genealogisches Handbuch des Adles. Freiherrliche Häuser. Band B. VI.
Hauptbearbeiter: Walter v. HUECK. Limburg an der Lahn, 1976, CA Starke Verlag, 23-52. A vonatkozó rész
Vajay Szabolcs munkája.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a földek nagy része – a természeti adottságoknak és a
hagyományoknak is megfelelően – erdő (43,5%) és legelő (29,8%), s a szántó területe a teljes
birtokállomány 15%-át sem érte el. Bánffy Dezső ezt a birtokmennyiséget megtartotta, s
csekély mértékben még gyarapítani is tudta, legalábbis a halála évében, 1911-ben készített
országos birtok-statisztika adatai szerint.
Bánffy Dezső báró földbirtokai 1911-ben
Terület

Jövedelem Szántó Kert Szőlő Rét Legelő Erdő

Terméketlen

362
389
1374
1032
707
787
958
5609 k. hold

178 K
46 K
4180 K
2647 K
519 K
1521 K
388 K
9479 K

12
24
49
85

Birtok
Bogdánháza
Füleháza
Kissármás
Magyargoroszló
Oláhbaksa
Szilágyballa
Tuszatelke
Összesen

413
212
32
103
760

12
6
2
20

-

152
84
110
130
476

734
436
137
62
226
1595

362
389
49
274
530
460
600
2664

Megjegyzendő, hogy a birtokok meglehetősen szétszórva helyezkedtek el, de zömük Szilágy
megyében volt. A Bánffy-földek többnyire román többségű községek határában feküdtek.6
Persze ez a földmennyiség már az apja, báró Bánffy Dániel halála utáni osztozkodást
követően maradt meg, amikor is Bánffy Dániel három fia felosztotta egymás között a
birtokokat és értékesebb ingóságokat.7 Láthatjuk tehát, hogy Bánffy Dezső báró az erdélyi
viszonyok között vagyonosnak számított, vagy másképpen fogalmazva: azt a közéleti,
politikai állást, amit elfoglalt, anyagi helyzete is megerősíthette, alátámasztotta. Kedvező
anyagi viszonyaira utal az a tény is, hogy elsőszülött fia számára egyéves önkéntessége idején
évi ezer forintos ellátmányt tudott biztosítani.8
6

Bogdánházát (mai nevén: Stîrciu, akkor: Szilágy vármegye, krasznai járás) 1910-ben 1505-en lakták, ebből
1453 román (96,5%), 25 magyar (1,7%). Füleházának (Filea, Maros–Torda vármegye, régeni felső járás) 1910ben 1522 lakosa volt, ebből 1339 román (88,0%) és csak 160 magyar (10,5 %). Kissármás (mai nevén:
Sărmăşel) Kolozs vármegye nagysármási járásában feküdt, s 1910-ben: 890 lakosa volt, ebből 728 román
(81,8%) és 155 (17,4%) magyar. Oláhbaksa (Bocşa, Szilágy vármegye, zilahi járás) 1910-es 1057 fős
lakosságából 987 volt román (93,4%) és 54 magyar (5,1%). Tuszatelke (Tusa, Szilágy vármegye, krasznai járás)
1910-es 811 lakosából 693 román (85,45%), 17 magyar (2,1%) és 7 német (0,9%) volt. Magyar többségű csak
két község volt: Magyargoroszló (Guruslău), Szilágy vármegye zilahi járásában, melynek 1910-es 804 lakosából
527 volt magyar (65,5%) és 277 román (34,5%); illetve az Oláhbaksa szomszédságában elterülő Szilágyballa
(Szilágy vármegye, zilahi járás, Boria), ahol 1910-ben 1174-en éltek, ebből 1139 magyar (97,0%) és 31 román
(2,6%). Az etnikai és felekezeti megoszlásra vonatkozó adatok forrása minden esetben: A történelmi
Magyarország atlasza és adattára 1914. Tudományos szerk.: Zentai László. Az adattárat szerk.: Kósa Pál. Pécs,
2001, Talma Kiadó, 98., 112., 128., 135., 147., 163. és 169.
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A Bánffy-nemzetség egyes tagjai a XIX. század végére ezzel szemben kifejezetten
szerény körülmények között éltek. A Bánffy Dezsőhöz érkezett kérvények alapján tudjuk,
hogy a miniszterelnököt „Legkegyelmesebb Nagybátyjának” szólító báró Bánffy Sarolta a
désaknai postamesteri állásért folyamodott, hiszen „muszálj valahogy élnem”.9 A család egy
másik tagja, a Szerdahelyen élő Bánffy Albert felesége szintén postamesternőként dolgozott –
ami már önmagában jelezte a férj szerény anyagi helyzetét, hiszen a feleségek munkába állása
magasabb társadalmi körökben ekkor még kifejezetten ritkaságnak számított. Ennek ellenére a
miniszterelnököt alázatos hangú levelében tisztelt bátyjának szólító kérelmező arról számolt
be, hogy neje már 11 éve postamesternő, s most a magasabb fizetéssel járó hátszegi állásra
pályázna, hogy így jusson elegendő pénz öt gyermekük jobb neveltetésére is.10

2. Bánffy Dezső ifjúkora
Bánffy Dezső gyerekkorában a teleket Kolozsvárt töltötte a család, míg nyaranta a
kolozsborsai kastélyban időztek, s a kis Dezső a rokoni családok vendégeskedései során
olykor kisebb csínyektől sem riadt vissza, egy ízben például kuzinja, Bethlen Olívia kérésére
kenyeret lopott neki az asztal alatt.11 A gyermekkor persze tanulással is telt. Bánffy Dezső
főúri rangja ellenére nyilvános középiskolába járt: 1851-től a híres kolozsvári református
kollégium diákja volt.12 Tízéves korában apja így minősítette tanulmányi előmenetelét:
„Dezső igen jól tanul, gondos, szorgalmatos, eszes s kötelessége teljesítésében
lelkiismeretesen pontos és a kurázs Dezsőben kiemelve mutatkozik.”13 A „kurázs” abban is
megmutatkozott, hogy a kollégiumi diákság mozgalmaiból – valószínűleg nem csupán
tehetségének, hanem előkelő társadalmi állásának is köszönhetően – élénken kivette a részét.
A Bánffy előtt egy évvel végzett Butyka Dezső emlékezett is rá, hogy a fiatal Bánffy, „mint
jól megtermett … piros arczu gyönge pofaszakállú” fiatalember őt is kérte, hogy tartson velük
9

Br. Bánffy Sarolta levele Bánffy Dezsőnek, Deés, 1895. január 23. Magyar Országos Levéltár. K 467. A
miniszterelnök félhivatalos levelezése. 4. csomó. Bánffy Dezső 1895 I. rész. f37-38.
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Bánffy Albert levele Bánffy Dezsőnek, Szerdahely, 1896. november 19. Magyar Országos Levéltár. K 467. A
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„kéregetni az újon alakult kollegiumi banda részére zeneszerszámokat beszerzendő”, de
Butyka anyja „nagy fennyen elutasította az ifjú bárót azzal, hogy az ő fia csak egy hivatalnok
fia, de nem jár kéregetni.”14 Bánffy a kéregetés mellett 16 éves korában tizenegy társával
önképzőkört szervezett, melyben jelentős szerepet vállalt. Írt egy történelmi drámát, melyet a
kolozsvári nemzeti színház 1862-ben be is mutatott. Több műbírálatot készített és részt vett a
később folyóirattá váló Korány című iskolai zsebkönyv megindításában is. Pár írása
fennmaradt, s ezekben már megfigyelhető „a határozott, megalkuvást nem ismerő nemzeti
érzés”. Egy önképzőköri társának dolgozatáról írt bírálatában például úgy fogalmazott, hogy
„A társ népek iránti türelmet csak addig ajánlom, míg a többi nemzetek túlnyomóságot nem
kívánnak és míg alkalmunk nem nyílik, azokat magunkba beolvasztani vagy tökéletesen
megsemmisíteni.” Egy másik társának munkájával kapcsolatban pedig kijelentette: „Száz
szónak is egy a vége, a magyar földön csak magyar nemzetiséget ismerek el.” Szintén a
későbbi politikus véleményének korai megfogalmazásával találkozhatunk „Elmefuttatás a
jövőről” címen írt dolgozatában, ahol a német egységgel kapcsolatban nyíltan kimondta: „A
diplomáciától semmit se várok! Én a németekkel tartok! S ha Magyarország boldog akar
lenni, a német egységet pártolnia kell!”15
A tízes éveiben járó Bánffy hazafias érzelmeire minden bizonnyal nagy hatással volt
az 1860 körüli nagy nemzeti felbuzdulás, az önkényuralom bukása utáni magyar kulturális
felvirágzás. Talán Bánffy – illetve Bánffi, hiszen ekkoriban nevét így, „demokratikusan” írta 16
– is részt vett abban a társadalmi akcióban, amelynek során a kolozsvári főrangú ifjak a
magyar közjog, a hölgyek pedig a magyar irodalom alapos tanulmányozásába fogtak, s az
oktatáson valamennyien magyaros ruhákba öltözve jelentek meg. 17 A fiatal Bánffy Dezső
amúgy is egyik vezére volt a hazafias ifjúságnak. 1861. március 15-én két jurátus, Szeremley
Lajos és Varga Lajos egy több méter hosszú, „1848” feliratú nemzeti színű zászlót tűzött ki a
Református Kollégium épületének Farkas utcára néző tetőzetére, a főkapu fölé. A tanulók
körében elterjedt a hír, hogy az iskolai vezetés – a várható politikai következményektől való
félelmében – kizárja a diákokat. A végzős gimnazisták Bánffy Dezső javaslatára írásban is
rögzítették, hogy ebben az esetben az egész VIII. osztály testületileg kilép a kollégiumból és
Nagyenyedre mennek érettségizni. Amikor az iskolai és egyházi vezetés a katonai
parancsnokság felszólítására megkérte a diákokat a zászló bevonására, azok megmakacsolták
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Kolozsvári Színházi Közlöny, 1860. január 9.

magukat. Szónokuk ismét Bánffy volt, és végül annyiban engedtek, hogy 24 óra elteltével
hajlandók lesznek önként bevonni az addigra a fél város figyelmét magára vonó zászlót.
Mivel elterjedt, hogy a katonaság akár erővel is bevonatja a zászlót, a diákok őrséget állítottak
és köveket gyűjtögetve készültek arra, hogy a zászlót a fegyveres erők alkalmazása esetén is
megvédelmezik. Erőszakra ugyan nem került sor, és végül ígéretükhöz híven a zászlót is
bevonták, de még este is nagyon lelkes volt a diákság: a tanulókat féltő tanári kar
kétségbeesésére minden ablakban gyertyák világítottak a szabadságharc hőseinek emlékére.18
Bánffy az 1861-ben letett érettségi után is mindig szívesen emlékezett a kollégiumra,
ahol különben Gyulai Pál is tanárai közé tartozott. 19 Őt Bánffy még miniszterelnökként is
nagyra tartott, így kormánya harmadik ülésén Wlassics kultuszminiszterrel egyetértésben
javasolták, hogy 50 éves írói jubileuma alkalmából a Szent István-rend kiskeresztjével
tüntesse ki a király.20
Bánffy Dezső előbb Kolozsvárt tanult jogot, majd – a kor arisztokrata ifjaira általában
jellemző módon – külföldön folytatott egyetemi tanulmányokat. Jogi és gazdasági ismereteit
előbb a berlini egyetemen gyarapította 1862. október 12. és 1863. március 14. között, majd
1863. április 15. és július 31. között a lipcsei egyetem hallgatója volt.21 A németországi
peregrináció a protestáns arisztokrácia számára igen gyakori módja volt a műveltség
kiegészítésének, így a különböző német egyetemek hallgatóinak névsoraiban több ízben is
találkozunk pl. a Teleki, Bethlen, Podmaniczky, Degenfeld vagy a Wesselényi névvel, de
Tisza Kálmánról és fivéreiről is ismert, hogy a szabadságharc leverése után a berlini
egyetemre iratkozott be.22 A Bánffy-családban is hagyománynak számított a német
tanulmányút: Bánffy Dezső apja, Bánffy Dániel is koptatta a berlini universitas padjait,
továbbá Bánffy Dezső nagybátyja és mindkét öccse is dicsekedhetett németországi egyetemi
tanulmányokkal.23 A fiatal Bánffy Dezső 1864-ben újabb nagyobb külföldi utat tett:
Belgiumban, Hollandiában és Olaszországban járt.24 A külföldi tanultság azonban nem
18
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párosult széles horizontú látókörrel vagy elmélyült európai műveltséggel. Herczeg Ferenc, aki
fiatal képviselőként a miniszterelnök gyakori vendége volt, így emlékezett vissza Bánffyra:
„Bánffy … egy elég ritka típus képviselője volt. Annyira kemény, darabos és görcsös
egyéniség, hogy a civilizációnak belétört a bicskája, mikor meg akarta faragni.
Németországban végezte egyetemi tanulmányait, eszes ember is volt, tudomásom szerint
sokat is olvasott, de nem európai ember, inkább egy kozák atamán, vagy mongol khán
benyomását tette. … Nyelv dolgában botfülű volt, beszéd közben örökké használta a
szenvedő igealakot, úgyhogy szónoklatai hemzsegnek a tattatik és tettetik-féle képzőktől.
Cselédjei libériáját soha sem látott színösszetételekből komponálta, a saját szakállát pedig úgy
nyíratta és fésültette, ahogyan rajta kívül senki más ezen a bolygón.” 25 Feljegyezték azt a
mulatságos esetet is, hogy Bánffy olyannyira nem beszélt jól németül, hogy a családi
hagyományoknak megfelelően jó nyelvérzékkel megáldott Ferenc József felajánlotta
miniszterelnökének, hogy nyugodtan referáljon neki magyarul, ő azt is megérti. Ám Bánffy –
állítólag – erre azt felelte: „Nein, Herr Majestät, ich will mich üben!” Ferenc József
mosolyogva emlegette később, hogy nyelvtanára lehetett saját miniszterelnökének. 26 Mindez
természetesen nem jelentette azt, hogy Bánffy olyan kevéssé bírta volna a német nyelvet,
hogy ne is értette volna a német beszédeket, és különösen téves volna nyelvtudásának
hiányosságainak betudni magyarosító buzgalmát. A kor erdélyi birtokosainak átlagos szintjén
– főleg, amíg még Erdélyben élt – még románul is értett valamelyest, bár miniszterelnök
korára ez a tudása saját bevallása szerint is megkopott.27
Külföldi tanulmányait követően, hazatérvén az egyik frissen szerzett családi birtokon,
a dobokai Apanagyfalun telepedett le és ott gazdálkodott. 28 Viszonylag fiatalon, éppen 22.
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születésnapján, 1865. október 28-án vette feleségül Kolozsvárt egy másik régi erdélyi főúri
család lányát, magyargyerőmonostori báró Kemény Máriát (1844. július 2. – 1884. augusztus
3.). A házasságból két fiú és egy lány született, valamennyien az apanagyfalusi családi
fészekben látták meg a napvilágot A legidősebb Kázmér (1866. augusztus 1. – Kolozsvár,
1922. szeptember 10.) volt, aki főgimnáziumi érettségi birtokában jogot tanult. 1885.
szeptember 17-én lépett be egyéves önkéntesként saját költségre a 2. Miklós nagyherceg
huszárezredhez, s bár az 1894-es fegyvergyakorlaton katonai szolgálatra különösen
alkalmasnak tartották elöljárói, Kázmér inkább a civil életet választotta.29 Minden bizonnyal
emellett szólt az is, hogy az ekkor szolgabíróként működő Kázmér már nős volt: 1890.
október 9-én vette feleségül Kolozsvárt tarcsafalvi Pálffy Máriát (Tarcsafalva, 1868.
december 4. – Kolozsvár, 1941. március 22.). Sőt, már kétgyermekes apa volt, hiszen nem
csak Marianne (1891-1966) lányuk született meg, hanem báró Bánffy Dániel (1893-1955) is,
aki a két világháború közötti erdélyi magyarság egyik politikai vezetőjeként, majd a második
bécsi döntés után egészen a német megszállásig földművelésügyi miniszterként öregbítette a
család hírnevét. Bánffy Kázmér a polgári pályák közül a közhivatalnokit választotta, idővel a
kamarási rangot is megkapta és Alsó-Fehér vármegye főjegyzője, utóbb főispánja lett.
Bánffy Dezső és Kemény Mária másik fia, Ferenc (1869. október 10. – Budapest,
1938. szeptember 10.) volt, akit apja eredetileg valószínűleg a katonai pályára szánhatott,
legalábbis erre utal iskoláztatása. A középiskola alsó négy osztályát a neves magánintézetben,
a soproni Lähm-féle intézetben töltötte, talán a szükséges német nyelvtudás megszerzése
végett, majd 1882-ben Mährisch Weißkirchen katonai főreáliskolájába került. Bár a 41
tanulóból csak a 13. legjobb volt, 1885-ben mégis a bécsújhelyi katonai akadémiára
kerülhetett, ahol három évet töltött el. 1888-ban kezdte meg katonai szolgálatát a 2. sz. Miklós
nagyherceg-huszárezrednél, mint hadnagy, majd 1892-től főhadnagy. 1895. március 11-én
szabadságolták, majd 1896. április 1-jén tartalékba helyezték.30 A kamarás rangot idővel
szintén megszerző Bánffy Ferenc 1899. március 9-én nősült meg: Kolozsvárt vette feleségül
Petrichevich Horváth Idát (Küküllő-Széplak, 1875. szeptember 7. – Baden bei Wien, 1918.
március 3.).31
református és 486 görög katolikus. (A helybeli ortodoxok különben csak 1844 körül tértek át az unitus
egyházba.) Bánffyék egy kb. 200 holdas birtokot a Bethlen grófoktól vásároltak és sokat tettek a helybeli
református templomért és gyülekezetért. Szolnok-Dobokavármegye monographiája. II. kötet. A vármegye
községeinek részletes története. Tagányi Károly, dr. Réthy László és saját kutatása, adatgyűjtése alapján írta
Kádár József. Deés, 1900, kiadja Szolnok-Dobokavármegye közönsége, 30., 35-36., 38-39. és 42.
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Österreichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv. Qualifikationslisten. Karton 88. Bandat – Banhidy.
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Uo.
31
A második fiú, Bánffy Ferenc neje halála után ismét megnősült: 1919. október 9-én, már a román megszállás
idején Felsőzsukon vette el elhalt felesége rokonát, Petrichevich-Horváth Hortenziát (Felsőzsuk, 1878. június 16.
– Marosvásárhely, 1968. június 12.)

A Bánffy – Kemény házaspár leánya, Alice (1871. december 2. – Budapest, 1948.
május 24.) Feilitzsch Berthold (Törökkanizsa, 1867. július 15. – Unterhartmannsreuth, 1949.
november 1.) későbbi szabolcsi főispán felesége lett 1893. június elsején.
A szülők egy idő után beköltöztek Kolozsvárra, és Bánffy Dezső a Tisza Biztosító
Társaság vezérigazgatójaként bizonyította, hogy a modernebb gazdasági pályáktól sem
idegenkedik.32 Emellett a családi hagyományoknak megfelelően az erdélyi református egyház
világi vezetésében is szerepet vállalt. Az erdélyi református egyházkerület közgyűlésén az
1872. augusztus 23-i ülésen Bánffyt beválasztották a hat tagú igazgató tanácsba. A lehetséges
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Igyekezett

kötelezettségeit

lelkiismeretesen ellátni, s amikor az Erdélyi Protestáns Közlöny több ízben is kihagyta nevét a
jelen voltak közül, nyílt levélben tiltakozott.34 Liberális elveit, a modern kor vállalkozó
szellemét az egyházi vezetésen belül is igyekezett érvényre juttatni, így például javasolta,
hogy a református tanodák pénzét ne magánosoknak adják kölcsön, hanem inkább helyezzék
el takarékpénztárakba, mert az biztonságosabb.35 Bánffy később is fontosnak tartotta
egyházával szembeni kötelességei teljesítését, amiért a megyei lap meg is dicsérte: „egyházi
ügyeink tárgyalásánál meglepő szabatos szakértelmet és érdeklődést tanúsított” és így „benne
egyházmegyénk, sőt egész egyházkerületünk egyik legerősebb oszlopát tisztelhetjük”.36 Ez a
hozzáállása – és persze emelkedése a politikai hatalomban – tette lehetővé, hogy idővel a
református egyház világi vezetői közé jusson. 1883-ban a széki egyházmegye, 1885-ben az
erdélyi egyházkerület választotta meg egyik főgondnokává, s 1891-től már rangidős
főgondnokként volt Erdély első számú református világi vezetője. 1902-ben pedig az a
megtiszteltetés is érte, hogy az egyetemes világi konvent világi elnöke lehetett.
Bánffy egyházi vezető szerepét politikai pályája szempontjából is fontos ténynek kell
tartanunk. Nem is csupán azért, mert ennek révén újabb kapcsolatokra, ismeretségekre tett
szert, melyek későbbi pályáján segíthették előrejutását. Elsősorban abban látjuk a protestáns
elit egyházi vezető szerepének politikai jelentőségét, hogy a református és evangélikus egyház
világi vezetői az egyház keretei között sajátíthatták el és gyakorolhatták a vezetés, a nagyobb
embercsoportok irányításának mesterségét. Megtanulhatták, hogyan lehet különböző
érdekeket összehangolni, hogyan lehet a saját véleményt győzelemre juttatni, egyáltalán:
32

Gyulai D. Kálmán: i. m., 15.
Erdélyi Protestáns Közlöny, 1872. augusztus 29., 281.
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Báró Bánffy Dezső: Nyíltlevél az Erd. prot. közl. szerkesztőjéhez. Kolozsvár, március 15-én. Erdélyi
Protestáns Közlöny, 1873. március 20., 95-96.
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Erdélyi Protestáns Közlöny, 1874. április 30., 139. Bethlen János azonban ellenezte Bánffy javaslatát,
mondván több pénzintézet megbukott, ez sem lenne biztonságosabb a hagyományos módszernél.
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–s –t: Megyei élet. Szolnok-Doboka, 1877. március 18., 43-44.
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hogyan lehet egy szervezet adminisztrációját irányítani, beosztottakat, alárendelteket
foglalkoztatni és irányítani. A XIX. század közepi Magyarországon az egyházakon kívül
kevés kiépült hierarchikus szervezet létezett még, s ne felejtsük el azt sem, hogy a modern
magyar polgári állam hivatalszervezete is ezekben az évtizedekben alakult ki. Ebből
kifolyólag a magyar főurak közül a protestánsok bizonyos helyzeti előnnyel rendelkeztek
katolikus társaikkal szemben, hiszen a kizárólag papi irányítású katolikus egyházban a
világiak beleszólása sokkal csekélyebb volt és nem szervezett keretek között zajlott. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy a katolikus arisztokrácia eltérő politizálási stílusa, exkluzívabb,
háttérbe húzódóbb jellege nagyrészt ennek is betudható. Nem meglepő, hogy a
közemberekkel bánni tudás a korszak vezető államférfiai közül inkább volt a protestáns
(református) politikusok sajátja, mint a katolikusoké. Gondolhatunk itt akár Tisza Kálmánra, a
mamelukok feltétlen hűségét kialakító első magyar pártszervezet urára, de akár Bánffy
Dezsőre vagy Tisza Istvánra is.
Azok a feljegyzések, melyek arról tanúskodnak, hogy a képviselők körében a közéjük
leereszkedni nem akaró, elzárkózó, túlságosan arisztokratikus személyiségek nem örvendtek
különösebb népszerűségnek, valószínűleg ennek az egyházi „alapozásnak”, „indíttatásnak” az
eredményeit is tükrözik a katolikus politikusok esetében. Az 1910 előtt rendkívül
népszerűtlen Khuen-Héderváry Károly,37 vagy Apponyi Albert, aki a komolyzene és Wagner
iránti rajongásával tűnhetett az átlagpolitikustól jelentékenyen eltérőnek,38 vagy ifj. Andrássy
Gyula, aki irtózott a közszerepléstől39 és legszívesebben családi és szűk baráti körben elméleti
kérdésekről és művészetről beszélgetett,40 valamennyien katolikusok voltak. Andrássyról
lelkes híve, Pethő Sándor is megemlítette, hogy „Az emberekkel nem is igen tudott érintkezni,
ha a beszélgetésnek nem volt tárgyi alapja.”41 Andrássy – aki maga amúgy nem volt istenhívő
ember, s talán ezért – nem vett részt semmilyen egyházi közéletben, olyan mértékben képtelen
volt a gyakorlatias politikára, hogy egyéni életében is bizonyos segítségre szorult: nem tudott
bánni sem a pénzzel, sem az idővel, nem tudta, mi mennyibe kerül, s egyszer még a királyi
37

Igaz, Khuen-Héderváry Károly népszerűtlenségének nagyobb része „horvát” mivoltából származott, s
zárkózottsága is inkább magyarázható azzal, hogy a Zágrábban eltöltött hosszú évek miatt a budapesti viszonyok
számára ismeretlenek voltak. Jellemző, hogy 1910 után a katolikus vallású politikus képes volt kedvesen és
barátságosan viselkedni az egyszerű képviselőkkel is. Szontagh Jenő: Arcképek I. Ferenc József korából.
Budapest, 1934, Stephaneum nyomda R. T., 36-38. és 42.
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Pethő Sándor: Gróf Apponyi Albert. Budapest – Leipzig – Wien, 1926, Eligius Könyvkiadó, 43-44.
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Ennek látványos, bár a Tisza-párti szerző által eltúlzott jelentőségű példája volt, amikor 1892. március 18-án
Andrássy belesült a beszédébe, és utána – pár kivétellel – 1903-ig a képviselőházban nem is tartott nagy
szónoklatot. Hegedüs Loránt: Két Andrássy és két Tisza. Budapest, [1937,] Athenaeum, 274-275.
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Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája. Budapest, 2003, MTA Történettudományi Intézete, 1011.
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Pethő Sándor: Gróf Andrássy Gyula emlékezete. Halálának egyéves évfordulóján a Magyar Nők Szentkorona
Szövetségében tartott előadás. Budapest, 1930, Wodianer F. és Fiai Grafikai Intézet és Kiadóvállalat R.-T., 12.

audienciáról is elkésett.42 Egy protestáns főúr, aki a rá bízott kisebb-nagyobb egyházi
közösség vezetésében szerepet vállalt, nem lehetett ilyen. Az egyházában szintén szerepet
vállaló kálvinista Tiszáról emlékezetes az a kép, amint már túl az ötvenen levetett kabáttal
„egyedül ropta délcegen és komolyan a magyar táncot”, a csárdást, nagy elismerést és tetszést
kiváltva környezetében.43 De Bánffyra is igaz, hogy tudott bánni az emberekkel, és nem
csupán a parancsolni tudás volt meg benne, hanem az egyenlőség hamis látszatát is képes volt
elhitetni környezetével. Lukács György, akkor belügyminisztériumi tisztviselő jegyezte fel a
főispán Bánffyról, hogy mikor budapesti látogatása során feltétlenül beszélnie kellett a rendes
ebéd utáni pihenőjét töltő Jekelfalussy Lajos miniszteri tanácsossal, a rendészeti osztály
vezetőjével (a minisztérium erős emberével), nem restellte személyesen felébreszteni,
mégpedig úgy, hogy a portással hozatott egy széket, a belügyminisztérium udvarán
odaállíttatta Jekelfalussy földszinti szobájának ablakához, fölállt rá és az ablakot zörgetve
költögette: „Lajos, Lajos, kelj fel, Lajos, Lajos, nyisd ki!”44 Kristóffy József is hasonlóan
jellemezte Bánffy miniszterelnököt: „hiányzott körülötte az a bizonyos gyűrű, mely a
miniszterelnököket rendszerint körül szokta venni, s melyet más rezsimeknél át kellett törni,
ha az ember a párt vezéréhez akart férkőzni. Bánffyt mindenki szabadon, könnyűszerrel
megkörnyékezhette, s nem kellett hozzáféréséhez közvetítőket igénybe venni. Elég volt, ha
valaki kabátja szárnyát megrántotta, már készségesen ment utána. Szörnyen tetszett ez főleg a
párt kisebb tagjainak, s nagyban emelte a vezér népszerűségét.”45
Bánffy Dezső református vallásának azonban nyilván más, fontosabb hatása is volt.
Mindenekelőtt erősíthette benne a magyarságába vetett hitet, hiszen a korszakban a
kálvinizmus számított „a” magyar vallásnak – és a szabadság vallásának is, részben a
vallásszabadságért és a rendi jogokért egyszerre vívott évszázados küzdelmek következtében.
Az 1849 utáni elnyomatás korszakában is a református egyház keretei közé húzódtak vissza
az ellenzéki liberális politikusok, és az egyházi vezetést kézben tartva, a református egyház
szervezetére és tömegeire támaszkodva voltak képesek megszervezni és sikerre vinni az első
nyíltan ellenzéki, bár még nem politikai jellegű mozgalmat, az 1859-1860-as ún. pátensharcot.
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Szalai Miklós: i. m., 12. és Hegedüs Loránt: i. m., 257. Bár Andrássy teoretizáló hajlama nagy munkabírással
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A katolikus Habsburg-dinasztiával kötött évszázados szövetsége miatt olykor a hazafiatlanság
vádjával illetett katolikus egyházzal szemben a magyarországi reformátusoknak soha nem
lehetett ezt a szemükre vetni. Bár természetesen leegyszerűsítés volna a protestánsokat a
liberalizmus, a katolikusokat sommásan a konzervativizmus követőiként jellemezni, de a
korabeli felfogás, és a felekezeti iskoláknak ezt felerősítő szellemisége miatt a korban sokan
hajlottak erre is, ami persze ugyanúgy pontatlan és felszínes állítás volt, mint a kálvinistákat a
hazafiassággal azonosítani.46
Különösen fontos ez utóbbi Bánffy esetében, aki kálvinista volt, erdélyi – és lojális
Habsburg-alattvaló. Ennek az első ránézésre talán szokatlan együttesnek alighanem az
erdélyiség a kulcseleme. Bánffy Dezső 1848-49 után, az akkori erdélyi események tudatában
nevelkedett.47 Tanárai, szülei, magyar barátai és ismerősei és talán a szabadságharc idején öt
éves Bánffy Dezső számára is eleven emlék lehetett a fellázadt román parasztság, akik elől
menekülni kell, különben minden anyagi és szellemi értéket elpusztít és minden urat, tehát
minden magyart legyilkol. Az 1848-49-es erdélyi polgárháború emléke sok erdélyi magyar
politikust ráébreszthetett arra, hogy a Habsburg-hatalom védelme nélkül szélsőséges
helyzetekben ki vannak szolgáltatva a román tömegeknek. Ha a hadsereg nem tartja fenn a
rendet, nem védi meg a személy- és vagyonbiztonságot, a szegény és tudatlan román tömegek
a számszerű kisebbségben lévő magyarság elpusztítására törhetnek. A románok kordában
tartásához stabil rendre, ellenőrzött viszonyokra van szükség – s ezt nem lehet úgy biztosítani,
ha maguk a magyarok kezdenek Bécs ellenében forradalmi mozgalmakba.
Bánffy erdélyi református főúr volt, s ez nála már önmagában sok mindent
meghatározott: lelkes magyar lett és liberális – ugyanakkor a rend fenntartásában érdekelt, s
emiatt Bécs támogatására számító politikus.

3. Az erdélyrészi Balközép vezető személyisége
Bánffy a politikai életbe Tisza Kálmán híveként kapcsolódott be, és hozzá a „generális” halála
után is hű maradt: már ellenzékiként elmondott parlamenti beszédében sem tagadta meg
emlékét.48 A kiegyezés adott formáját ellenző Balközép főleg a Tiszától keletre élő, többnyire
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református birtokos nemességet tömörítette soraiban, és Bánffy Dezsőt az is ide vonzotta,
hogy nem értett egyet a Deák-párt liberális nemzetiségi politikájával, s öntudatosabb magyar
politikát tartott szükségesnek. Ez is magyarázza, hogy nagy buzgalommal vett részt az első,
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feldolgozásában. Bánffy már a kiegyezés utáni első választásokon indult Tisza Kálmán
pártjának színeiben. 1869. január 26-án a dobokai alsó kerületben ellenzéki értelmisége
felkínálta számára a képviselőjelöltséget, de „miután családi körülményei e megyében fellépni
nem engedik, az értekezlet bizalmát megköszönve legifj. gr. Bethlen Gábor ajánlotta
jelöltül”.49
Hogy ne kerüljön apjával közvetlen politikai ellentétbe, Doboka megye helyett a
Belső-Szolnok megyei alsó kerületet választotta, és Désen 1869. február 7-én meg is tartotta
programbeszédét. Az erdélyrészi Balközép vezére, Tisza László jelenlétében megtartott
szónoklatban hitet tett pártja követelései mellett. Kijelentette, hogy a perszonálunióért fog
küzdeni, de csakis a fennálló törvények betartásával és nem forradalmi úton. Az ország pénzét
idegen célokra költő kiegyezés megszüntetése esetére gazdasági felvirágzást és a
közművelődés emelkedését jósolta. Mindazonáltal konstruktív ellenzéki magatartást ígért:
minden „belügyi kérdés czélszerű megoldásával is használjunk küzdve, mint ellenzék, vagy
védve a kormányt ott, hol védelmet érdemel.” Végezetül külön szólt „hazánknak egy vérző
sebéről”, a nemzetiségi kérdésről. Bár bevallotta, hogy biztos gyógyírt nem ismer, mégis
remélte, hogy „az idő beheggeszti”, ám addig is – jelentette ki – „legczélszerűbbnek látom azt
az igaz méltányosság vizével tisztán tartani; mert uraim, oly orvosszer alkalmazását, mely
testünk csonkítását vagy egy más egészséges rész megrontását idézné elő, maga a beteg rész
sem kívánhat. S én fölteszem, mint az egy test alkotó részeiről a hazánkban lakó különféle
nemzetiségekről, hogy e testvéreink tekintve azt, miszerint az előhaladás zászlóját, a
szabadság alapjogait védő azon párt, melynek egyik szerény harczosa vagyok magam is,
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fogadástételemben, miszerint legfőbb törekvésem leend, hogy hazánk minden lakója valóban
szabad és boldog lehessen.”50
A beszédet a mintegy 1200 fős közönség51 természetesen lelkes taps és éljenzés
fogadta, ám számunkra ennél fontosabb, hogy a fiatal Bánffy milyen óvatosan nyilatkozott az
erdélyi országrész számára kulcsjelentőségű nemzetiségi problémáról. Igaz, egy minél több
49

Magyar Polgár, 1869. február 3., 58.
Magyar Polgár, 1869. február 10., 79-80.
51
Egy baloldali: Előleges tudósítás a belső-szolnokmegyei alakító közgyűlésről. Magyar Polgár, 1869. február
12., 84.
50

embert vonzani és minél kevesebbet eltaszítani kívánó kortesbeszéd nem a nyílt és őszinte
szavak terepe, mégis érdemes felfigyelni arra a kijelentésre, hogy a kérdés rendezésében a
jogtisztelet és a szabadság kell uralkodjék. Másfelől azonban (ha nem is teljes nyíltsággal)
hitet tett a fennálló állapotok megőrzése mellett, és bizakodott a nemzetiségek testvéri
érzületében, abban, hogy a közös haza kárát ők sem kívánhatják.
A választásokat 1869. március 17-én tartották, s bár Bánffy Dezső vereséget
szenvedett kormánypárti ellenfelétől (758 szavazatot kapott Betegh Kelemen 1194 voksával
szemben), az erdélyi Balközép szócsöve mégis elégedett volt: első ízben sikerült baloldali
jelöltet állítaniuk a kerületben, és – állításuk szerint – Betegh győzelme most is csak „erős
félénkítések, a választási szabad önelhatározás erős korlátozása és példátlan etetés-itatással
egybekötött vesztegetések” által valósulhatott meg.52 Maga a vesztes is hasonlóan látta
választóihoz intézett nyílt levelében, és a frissen szervezett párt megtartására szólította fel
híveit.53
Bánffy Dezső fiatal kora ellenére az erdélyi Balközép vezető személyiségévé vált.
Amikor az 1872-es választások előtt az erdélyi szervezet gyűlést tartott, elfogadták, hogy a
kormánypárt ellenében igyekeznek kapcsolatot létesíteni a nemzetiségekkel. Bánffy
ugyanakkor elérte, hogy az országos pártvezetéssel erdélyi képviselők az ottani speciális
viszonyokat megismertethessék – vélhetően óvatosságból és a helyi magyar érdekek
védelmében.54 Bánffy, mint a pártválasztmány egyik Belső-Szolnok megyei tagja55 részt vett a
párt botrányosan megzavart marosvásárhelyi gyűlésén is. A meglehetősen zavaros események
során a fiatal báró a pártgyűlésre szóló meghívókat ellenőrizte, amikor Berzenczey László
leitatott székelyekkel megtámadta a baloldaliakat, és a nagyobb bajtól a közös hadsereg
közbelépése mentette meg az ellenzéki politikusokat. Az események során – úgy tűnik –
Bánffynak sikerült megőriznie hidegvérét, noha egyes források szerint maga is megsérült.56
A pártjáért fizikai áldozatokra is kész Bánffy Dezső ezúttal is a Belső-Szolnok megyei
alsó kerületben indult. 1869-es relatív sikerétől megrémülve a Deák-párt magát a főispánt,
52
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Torma Károlyt jelölte. Ez ugyan összeférhetetlen volt, de arra hivatkozva, hogy Torma
szabadságra ment, nem vonták vissza jelöltségét. Sőt, minden hivatalos pressziót bevetettek
az érdekében: a helybeli jegyzőket megfenyegették, hogy ha az ellenzéki jelöltre szavaznak,
kimaradnak hivatalukból; a szolgabírókkal korteskedtek a főispán mellett; a tanfelügyelő
utasította a tanítókat, hogy szavazzanak a kormány jelöltjére, de a szavazók lefizetése is
gyakran előfordult.57 Hogy a kormány elleni hangulat ne nőjön, az adókivető bizottság a
választások

utánra

halasztotta

működését

azzal

a

széltében-hosszában

terjesztett

megjegyzéssel, hogy ha a megye mégis ellenzékit választ, isten legyen irgalmas, mert az
adókivető bizottság semmiképp se lesz az...58
A hatalom visszaéléseivel szemben az ellenzék a románok támogatásában bizakodott.
Az erdélyi románok a számukra kevés jogot biztosító és elvi alapon is elutasított nemzetiségi
törvény óta passzivitásban voltak, ami egyes esetekben valóban azt jelentette, hogy nem
mentek el szavazni. 1869-ben Besztercén például a főkapitányon, egy írnokon és egy magyar
emberen kívül senki sem szavazott, és ők hárman választották meg a kerület országgyűlési
képviselőjét!59 A Balközép most abban bízott, hogy ha konciliáns modorával és a
nemzetiségeknek tett ígéretekkel sikerül a románokat maguk mögé állítani, ez több kerületben
győzelemre vezethet. Ez is magyarázza, hogy amikor a Belső-Szolnok megyei románok
nevében Rosiu tanító levélben kérdezte meg a megye két ellenzéki jelöltjét, Bánffy Dezsőt és
Simó Lajost, hogy győzelmük esetében hogyan viszonyulnának a románokhoz, közösen
jegyzett nyílt levelükben így válaszoltak: „mi általánosan ismert pártállásunknál s egyéni
meggyőződésünknél fogva kötelmünknek ismerjük oly irányban működni, mint képviselők,
hogy a román nemzetiség jogos és törvényes igényeinek előmozdítása iránt tett őszinte
nyilatkozataink ne csak üresen elmondott szavak legyenek. Igen! mi kívánjuk, hogy a román
nemzetiség nemzetiségi és nyelvi igényei szabadelvű irányban elégíttessenek ki; hogy
mívelődésük lehetősége megadassék; sőt nemcsak kívánjuk mindezeket, de mint képviselők –
legyen ön e felől megnyugodva – kötelességünknek tartandjuk azt elősegíteni.”60
Bánffynak nem volt módja bizonyítani, hogy mindezt komolyan gondolta-e, ugyanis a
június 26-i választásokon vereséget szenvedett Torma főispántól és nem került be a
képviselőházba.61 A vereséget ismét a kormánypárt visszaéléseivel magyarázták, különösen
kárhoztatva a tudatlan tömegek lefizetését: „bérencz csorda ellenében kell először polgári
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jogainkat megvédeni” – jelentette ki pl. Bánffy Dezső még dési programbeszédében.62
Ugyanakkor mindez a románokkal kapcsolatban is elgondolkodtató lehetett. Hiába tesznek
ígéretet a magyar ellenzéki politikusok a románvezetőknek, hiába kötnek velük akár
együttműködési paktumot is – a nagyobbrészt műveletlen román tömegek nem vezetőiket
követik, hanem arra szavaznak, aki többet fizet nekik. Vagy ahogy a magyar-román
együttműködést már ekkor fontosnak tartó Moldován Gergely fogalmazott: sajnos „az erdélyi
románok a kormánypárt kezében lelketlen eszközök”, mert a román népet „nem a politikai
meggyőződés, nem a szabad akarat vezeti a szavazó urnákhoz, hanem az erőszak, a
hatalmukkal visszaélő szolgabírák … és a zsandárság fedezete.”63
Mindez azonban a románság valós politikai súlyának újragondolásához is vezetett: ha
a hatalom sajátos eszközeivel akár saját román vezetői ellenében, horribile dictu akár a román
elit számára ellenszenves politika támogatására is képes megszerezni a román szavazók
támogatását – akkor nem is olyan félelmetesek! Ha a nemzetiségi szavazók és a nemzetiségi
elit(ek) között nincs szoros kapcsolat, ha van mód arra, hogy a nem magyar tömegeket a
magyar vezetés is befolyásolja, akkor akár hosszabb távon is biztosítható, hogy a román (vagy
szlovák, ruszin, stb.) többségű választókerületek a kormánypárt jelöltjeire szavazzanak,
bármit is mond vagy tilt a nemzetiségi elit. A dualista korszak választási eredményei
megerősítették ezt a vélhetően ekkoriban kialakuló meggyőződést: a befolyásolásra
összehasonlíthatatlanul több eszközzel rendelkező kormánypárt(ok) többségét mindig a
nemzetiségi vidékek választókerületei adták. Így a nemzetiségi politikusok számára
elviselhetetlennek mondott rendszer fenntartói nagyrészt éppen maguk a nemzetiségi
szavazók lettek…
Ebből ugyanakkor a mai történetírás számára az a következtetés is adódik, hogy nem
szabad az ország nyers etnikai számarányai és a magyarországi etnikumok politikai és hatalmi
súlya közé egyenlőségjelet tenni. Ahogy a versengésre építő politikai rendszerekben
gyakorlatilag mindig és mindenütt, úgy a dualista korszakban sem voltak egyforma erejűek a
magyar és a nemzetiségi elitek. A magyar hatalom a voksvadászatban összehasonlíthatatlanul
nagyobb esélyekkel indult hagyományos vezető szerepe, nagyobb gazdasági és kulturális
fejlettsége okán. Mindeme tényezők figyelmen kívül hagyásával nem is lenne érthető, hogyan
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volt képes a történelmi Magyarország fél évszázadon keresztül fennállni, ha az ország
lakosságának felét kitevő nemzetiségek annyira elviselhetetlennek érezték.

II. A főispán
1. Szolnok-Doboka megye
Az 1875-ös fúzió után nem sokkal Tisza Kálmán főispánsággal jutalmazta fiatal híve hűségét:
Ferenc József 1875. április 21-én Belső-Szolnok vármegye főispánjává és a Kővár-vidék
főkapitányává nevezte ki.64 Az 1876-os megyerendezést követően, 1876. augusztus 8-án pedig
a frissen létrehozott Szolnok-Doboka vármegye főispánja lett. Főispánként hivatalból tagja
volt a (reform előtti) főrendiháznak is, ahol tíz éven át volt a ház jegyzője, majd a főrendiházi
reform után örökös taggá választották.65
Az 1876. évi XX. és XXXIII. törvénycikkek számos megye és kiváltságos kerület
közigazgatási beosztását megváltoztatták, s ezek legnagyobb része Erdélyben volt. Az
újonnan megalkotott vármegyék közé tartozott Szolnok-Doboka is, mely a régi Doboka és
Belső-Szolnok megyék, illetve a Kővár-vidék egyes részeiből alakult meg. Előbbinek Bánffy
Dániel, utóbbiaknak fia, Bánffy Dezső volt a főispánja, s az egyesítés után az új megye élére
Bánffy Dezső került.66 A felmentett apát a kormány javaslatára Ferenc József 1876. augusztus
10-i legfelső elhatározásával a valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal ruházta fel.67 Még
mielőtt Bánffy Dezső elfoglalhatta volna hivatalát, gr. Esterházy Kálmán kolozsi főispán
vezetésével a két érdekelt megye képviselőiből alakult vegyes bizottság 1876. augusztus 11én Nagysomkúton meghozta javaslatát a tekintetben, hogy a Kővár-vidéket milyen módon
osszák fel Szatmár és az új Szolnok-Doboka megye között.68
A megalakított Szolnok-Doboka megye a történeti Erdély északkeleti részén terült el,
5149,82 km2
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rendelkezett: az örmény kereskedők egyik erdélyi centruma, Szamosújvár is ide tartozott. A
megye területét végül hét járásra osztották, a dési, a szamosújvári, a csákigorbói, a
nagyilondai, a magyarláposi, a bethleni és a kékesi járásokra. A megye közepén átfolyó
Szamos völgyét leszámítva a terület hegyes, dombos, ezért a mezőgazdasági termelésre
alkalmas területek szórtan helyezkedtek el, ugyanakkor a megyei gazdasági egylet által
készített 1885-ös összeírás hangsúlyozta, hogy a természeti adottságok mellett a lakosság
szorgalmától és szakképzettségétől is erősen függött a jólét. Bár a dési, kékesi, szamosújvári
és bethleni járásokban a nagy-, és főleg a középbirtok 50, sőt 75%-ot is kitett, a megyére
általában mégis a kis-, sőt törpebirtok volt jellemző. Az erdélyi nagybirtokok ugyanis – mint
azt Bánffy Dezső birtokai esetében láthattuk – általában több tagban helyezkedtek el, és
minden birtokméretre jellemző volt az egyenlő arányú örökösödési rendszer miatt a további
aprózódás. Az 1885-ös helyzetkép szerint a gazdáknak csak kisebbik fele volt képes saját
földjéből eltartani családját, s ezért – jelentősebb ipari vagy egyéb munkalehetőség híján – a
közép- és nagybirtokon vállalt bérmunkával egészítették ki keresetüket. Az erdélyi
agrárviszonyok általában is fejletlenebbek voltak a szűkebben vett magyarországiaknál, s ez
erre a vidékre is igaz volt. 1885-ig a 321 községnek csak kisebbik részében (71 községben)
hajtották végre a tagosítást, s a parasztok az egyenetlen minőségű földek miatt húzódoztak is
tőle. A művelési viszonyok is meglehetősen kezdetlegesnek számítottak: többségben volt a
kétnyomású rendszer, amit néhol háromnyomású gazdálkodás tarkított. A gépek terjedését
gátolták a kedvezőtlen domborzati viszonyok, az általános tőkehiány és a fölös számban
rendelkezésre álló munkaerő is, így nem meglepő, hogy a kisbirtokosoknál még a vasekék
sem terjedtek el. A megye iparosai a román lakosság önellátó és igénytelen életmódja miatt
nem voltak képesek fejlődni, és számuk is csekély maradt, jóformán csak a városi lakosság
szükségleteit elégítették ki, illetve egyes cikkek esetében távolabbi vidékekre szállították
portékájukat. Az általános elmaradottság különösen a fejletlen hitelviszonyokon érződött. A
falusi lakosság számára a hitelezők a jobb módú parasztgazdák és kisebb kölcsönökre a zsidó
kocsmárosok voltak, márpedig a szegénység miatt erre sokan rászorultak. (Pálinkát különben
a kocsmáros egy bizonyos határig hitelbe is adott oly módon, hogy mikor a jegyző megfordult
a faluban, erre kötelezvényt állítottak ki.) A magánhitel kamata 10-20%-os volt, de nem
feltétlenül pénzforgalomról volt szó, hanem inkább úgy oldották meg a törlesztést, hogy
használatra adtak egyes parcellákat, és bizonyos évek termése volt az adósságtörlesztés. A
személyes kölcsönnél sokkal ritkább volt a parasztság számára még jórészt ismeretlen és ezért
idegenkedéssel fogadott jelzáloghitel.

A kisgazdák táplálkozása igen silány volt: nyáron kerti vetemény, télen málé vagy
krumpli, olykor tehéntejjel, de a gazdák fele nem tartott tehenet se. A birtokosok 56%-ának 3
holdja sem volt, s számukra nem adatott meg a kitörés a szegénységből, különösen alacsony
munkakedvük és műveltségük, csekély szaktudásuk és nagy igénytelenségük miatt. Mindez
persze függött a nép nemzetiségi hovatartozásától is. Bár a jelentés dicsérte a békés és szelíd
parasztságot, hiszen egyedül a pálinkaivás miatt fordulnak elő szándékos bűnesetek, a
műveltségi állapotokat szomorúnak találták. „A túlnyomó számban lévő oláh parasztság írni
olvasni nem tud, mi főleg a rossz felekezeti iskolának tulajdonítható, honnan alig kerül ki
évek során 1-1 írni és olvasni tudó gyermek, minek ismét az a következménye, hogy nehezen
hozzá férhetővé válik a tömegre a haladás és ismeret szerzés”, ami persze nem is csoda,
hiszen a görög katolikus tanítók jó része csak annyival volt képzettebb a többi falubelinél,
hogy jól-rosszul tudott írni és olvasni. Így persze a lakosság nemhogy áldásnak nem érezte az
iskolát, hanem inkább hiábavaló tehernek tartották.
Ezek után érthető, hogy a megye irányításában a régi nemesi elit nemcsak a politikai
vezetést

tartotta

kézben

hagyományosan,
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a

modern

gazdasági

ágazatok

meghonosításában, a kulturális és közgazdasági haladásban is ők jártak az élen. „A
nagyszámú középbirtokosság – csaknem kizárólag magyar – törekvő és minden téren haladni
vágyó elemet képez; ép ezért a középbirtokos osztály van terhelve minden közhasznú és
üdvös, de nem ritkán a hozzájárulás számos voltánál fogva, jelentékeny áldozatokkal járó
intézmények és mozgalmak által” – fogalmazott a jelentés.69
A megye etnikai viszonyait az Erdély legnagyobb részére jellemző kevertség
jellemezte. A népszámlálási adatsorokból nem tűnik ki, de – különösen Szamosújvárott ill. a
megye kereskedelmi életében – nagy jelentőséggel bírtak az örmények, akik azonban a XIX.
század végére már szinte teljesen elmagyarosodtak, ősi nyelvüket legfeljebb csak családi
körben használták. Ahogy egyikük fogalmazott: „Mi örmények felvettük nyelvét a magyar
nemzetnek, mely vendégszeretettel fogadott, s elfelejtettük a miénket. A magyar irodalmat
tartjuk miénknek, az örmény irodalomról – melynek anyagát a tudós világ feldolgozza –
legkisebb tudomásunk sincs, legfelebb egy-kettőnek, kik történelmi buvárkodásaik
szempontjából tanulmányozzák.”70
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A lakosság nemzetiségi megoszlása Szolnok-Doboka megyében71
nemzetiség
magyar
német
román
egyéb
összesen

1880
32553
4749
150738
5637
193677

16,81%
2,45%
77,83%
2,91%
100,00%

1890
38961
6234
166806
5549
217550

17,91%
2,87%
76,67%
2,55%
100,00%

1900
46861
7235
180070
2360
236526

19,81%
3,06%
76,13%
1,00%
100,00%

Láthatjuk tehát, hogy Szolnok-Doboka megyében Erdély egészéhez képest is hatalmas volt a
román nemzetiségű lakosság fölénye a magyarsággal szemben. Ha azonban a műveltség
minimumának tekinthető írás-olvasást is megvizsgáljuk, az etnikai arányokhoz képest
gyökeresen eltérő képet kapunk.
Írni-olvasni tudók Szolnok-Doboka megyében, az egyes nemzetiségek között (%)72
nemzetiség

1880

1890

magyar
német
román
egyéb

26,8%
32,4%
4,1%
23,8%

35,7%
40,2%
6,5%
20,1%

1900
(katonák is)
46,1%
49,7%
9,1%
15,4%

Ehhez képest az erdélyi viszonyok ennél valamelyest kiegyensúlyozottabb képet mutattak:
Írni-olvasni tudók az egyes nemzetiségek között Erdélyben összesen (%)
nemzetiség

1880

1890

magyar
német
román
egyéb

31,3%
63,4%
9,0%
9,2%

41,6%
68,0%
13,7%
9,2%

1900
(katonák is)
51,8%
73,2%
20,0%
16,9%

Láthatjuk, hogy Szolnok-Doboka megye az erdélyi viszonyokhoz képest is visszamaradt, a
három nagy etnikum mindegyikének műveltségi viszonyai elmaradtak az erdélyi átlagtól. Az
aránytalan eloszlás ellenben azt jelentette, hogy 1880-ban az írástudók közel fele (49,44%)
volt magyar (8724 fő), míg a megye összlakosságának több mint háromnegyedét kitevő
románság aránya az írástudók között az egyharmadot alig haladta meg. (6180 fő, 35%). 1890re sem változtak az arányok: az írástudók közel fele most is magyar volt (13909 fő, 49,02%),
míg a románok száma (10842 fő) és aránya (38,21%) csak csekély mértékben nőtt. Bár a
71
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rendeletéből szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 104-105.
Uo., 163.

siralmas műveltségi viszonyok 1900-ra a románok körében valamelyest javultak, a magyarok
továbbra is megőrizték fölényüket: a megye összlakosságának továbbra is csupán 17,74%-a
értett a betűvetéshez, s közülük a magyarok abszolút többségben voltak (51,50%, 21603 fő).
A románok eredménye csak lassú változást mutatott, (16386 fő, 39,06%) ami azt jelezte, hogy
a megye népességének nagy többségét kitevő románság olyan mértékű gazdasági és kulturális
elmaradottsággal lépett be a XX. századba, hogy a náluk sokkal kisebb létszámú megyebeli
magyarság műveltségi, gazdasági és a politikai pozíciók terén élvezett fölénye révén továbbra
is dominálni tudta Szolnok-Doboka megye közéletét.

2. Az energikus főispán megyéje fejlődéséért
Ebben a megyében kezdte meg főispáni működését az ekkor 33 éves báró Bánffy Dezső.
Működésének fő célját a megye elmaradott viszonyainak fejlesztésében látta, ezért még belsőszolnoki főispánként, 1876. január 24-re a megye vezető személyiségeit tanácskozásra hívta
össze. Valódi liberális programként a megye vezetőinek szervezkedését kérte, mondván: ne
mástól, ne az államtól várják a viszonyok javítását, hanem társadalmi akcióval maguk
dolgozzanak a vidék haladásán. A lelkesen fogadott programot azonnal konkrét javaslatok is
követték, és 1877 elején visszatekintve Bánffy – már az egyesített Szolnok-Doboka megye
főispánjaként – büszkén számolhatott be az 1876. október elsején megindított megyei hetilap
hasábjain az elért sikerekről. A helyi lapot a helyi nyomdában állítják elő; megalakult az
önkéntes tűzoltó-egylet és 1878 tavaszára várható a dési Béla-hegy alatti lövölde elkészülte,
és a főispán szintén a közeli jövőre ígérte a társalkodási egylet és a korcsolyázó egylet
működésének kezdetét. A klasszikus XIX. századi liberális gondolat jegyében azzal a
kijelentéssel igyekezett újabb munkára ösztönözni, hogy „az emberi haladásnak nincs ’ne
tovább’-ja”, mindig lesz újabb feladat.73
A társadalmi akcióban természetesen a megyeszékhely, Dés város polgársága járt az
élen. A képviselők hazafias lelkesedéssel 1000 forintos kölcsönt szavaztak meg a nyomda
felállítására vállalkozó Keresztesy Pálnak. 2000 forintot adtak a Herszényi Bálint ügyvéd
kezdeményezésére létrejött önkéntes tűzoltó-egyletnek, hogy műszereket szerezzen be,
melyek még 1876 őszén meg is érkeztek. A város kezességet vállalt a tűzoltó-egylet egy újabb
ezer forintos kölcsönéért is. Az eszközök elhelyezésére és a tagok kiképzésére szertár és
mászóház építését rendelték el, és az egyletbe belépőket 1877-es közmunka-kötelezettségük
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alól mentesítették. 1876 végén alakult meg Dessewfi Mihály elnökletével az előkészítő
bizottság egy sétatér létrehozására, és a magán körökben megindult a gyűjtéshez a városi
birtokosság 500 forintos felajánlásával csatlakozott. Várjon Lajos kir. főmérnök ajánlkozott a
tervek elkészítésére és a kivitelezésre, és 1877 elejére már ezer forint gyűlt össze e célra.74
Maga a főispán is oroszlánrészt vállalt a munkából. Mivel a helyi kulturális életben
kulcsszerepet betöltő műkedvelő társulat igazgatója, Torma István vidéki birtokára költözvén
lemondott tisztségéről, Bánffy elvállalta ezt a posztot is. Az állandó színház és bálterem
hiánya régóta gondot okozott a dési művelt közönségnek, ezért őméltósága azonnal
intézkedett és szerződést kötött az angol származású vállalkozóval, Walton Eduárddal egy
színház- és bálterem érdekében.75 1877 augusztusára már elkészült a Walton-féle szálloda
teteje is, melyben a kaszinó, és szárnyépületében a színházterem is helyet kapott.76 Az 1877.
július 18-i egyleti közgyűlés megerősítette igazgató-elnöki posztján a főispánt.77
Bánffy még nem volt egy éve főispán, amikor 1877. május 9-én megalakult a megyei
gazdasági egylet is, a Bánffyhoz még a balközépi idő óta közel álló gróf Korniss Viktor
megyei nagybirtokos elnökletével.78 Az egylet alapító tagjai között természetesen Bánffy
Dezsőt is ott találjuk.79 Bánffy ösztönzésére mondta ki a megyei közgyűlés 1876. december
30-án azt is, hogy a Szolnok-Doboka c. lapot a megye hivatalos lapjának tekintik, és erkölcsi
támogatásban részesítik.80 Bánffy Dezsőt támogatta felesége is, aki a megye „first lady”jeként a kezdetektől fogva tökéletesen eleget tett az elvárt társadalmi szerepnek. Magától
értetődően ő volt a tűzoltók báljának védnöke, és a reprezentáció kötelezettsége mellett
jótékonysága is növelte tekintélyét: a bál teljes, 240 forint 43 krajcáros bevételének több mint
ötödét az ő 50 forintos adománya adta.81
Róth Pál dési polgármester a város 1876-os működéséről szóló beszámolójában a
Bánffyra és a korra is jellemző liberális szemlélettel ünnepelte a társadalmi összefogással elért
sikereket: „Angliát naggyá társulási közszelleme tette. Az államkormány az állami teendők
körén túl nem lép. A legfőbb érdekek az érdekeltek tömörülése által szolgáltatnak, s az ezek
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által megbízott tényezők híven járnak el megbízatásukban. Az egy czélra törekvők buzgó
összetartása biztosítja az eredményt. Hazánk is ez irányba fejlődik, s kis városunk is ily
irányba halad.”82 Valóban: a szegény és elmaradott megye központjában a polgári
középrétegeknek köszönhetően egyre élénkebb kulturális és társadalmi élet volt tapasztalható:
a megyeszékhelyen a felsorolt egyesületek mellett jótékony nőegylet, társalgási egylet és
polgári kör is működött. A város számos új épülettel gazdagodott, így a görög katolikusok is
elkezdték új imaházuk építését a régi félreeső fatemplom helyett.83 A legnagyobb vitát kiváltó
építkezés azonban a város főterén magasodó gótikus templom körüli térrendezés volt. A
templom oldalához tapadó kis házikókat elkezdték lebontani, hogy középkorias stílusban
körfallal övezzék. A Szolnok-Doboka c. lapban azonban kritika érte ezt a rendezési tervet, és
egy cikk az 50-es években Désen járt Eötvös József, Kazinczy Gábor, Henszlmann Imre és
Rómer Flóris véleményére hivatkozva a középkori bástyák megőrzése mellett szállt síkra.84 A
bírálat ellenére a főispán – mert a térrendezési konzorcium élén is Bánffy Dezső állt Torma
Károly lemondása óta – a tőle szokott eréllyel folytatta a munkát.85
Bánffy működésének eredményei valóban tiszteletet ébresztenek. 1879-ben Désen
nagyszabású általános kiállítást hozott létre. Különösen sokat tett Szolnok-Doboka
székhelyének fejlesztéséért: Dés városában segített létrehozni a már említett nyomdát (1877)
és a helyi lapot (1876), az önkéntes tűzoltóegyletet (1876), de ezen kívül színházat (1883),
gazdasági egyesületet (1888), lövészegyletet (1880) is életre hívtak, s még egy
korcsolyaegylet (1880) és egy „kegyeletház” (1882) alapítására is futotta erejéből.86 Désen
1883-ban egy szövőgyár is megkezdte működését. Bánffy egyik legnagyobb sikere volt a
Szamos-völgyi vasút megépítése. Ez volt az első erdélyi mellékvonal, és az elmaradott vidék
gazdasági életének lendületet adott. Megépítését ezért a helybeli vezetők már régóta sürgették,
s végre 1881-re elkészült Erdély első másodrendű, helyi érdekű vasútvonala Apahida (az
erdélyi fővonal) és Dés között.87 A helybeliek lelkesültségét példázza, hogy még egy versikét
is fabrikáltak a vasút örömére, mely Bánffy főispán dicsőségét zengte:
Jön a gőzös, jön a gőzös Kolozsvárról,
Szamosvölgyi „Apahida” állomásról.
„Szamosújvár” várva várja:
Bánffy Dezsőt, Bánffy Dezsőt Isten áldja!
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Megy a gőzös, megy a gőzös tovább,
Szépen hangzik, messze hallik füttyölése,
Ügyes a masinisztája,
Bánffy Dezsőt, Bánffy Dezsőt Isten áldja!
Fut a gőzös, fut a gőzös Szamosvölgyén,
Csodálkozik, álmélkodik gyermek és vén,
Száz kocsi robog utána,
Bánffy Dezsőt, Bánffy Dezsőt Isten áldja!
Repülj gőzös, repülj gőzös bár két évre,
Szamosvölgyén, Sajómentén Besztercére,
Beszterce hogy visszhangozza:
Bánffy Dezsőt, Bánffy Dezsőt Isten áldja!88

Bár a nem túl maradandó értékű versben említett két évnél később, de 1888-ra megépült a
vasúti összeköttetés Dés és Beszterce között is, ami még a különben igen kritikus szászok is
elismerését is kiváltotta.89
A főispán energikus fellépésével valóban új életet vitt az észak-erdélyi megyébe, és a
frissen egyesített területek vezető köreit is igyekezett közelebb hozni egymáshoz. Ennek
érdekében – és nyilván saját és osztályostársai nagyobb örömére – egymást érték a
vadászatok, névnapi ünnepségek és egyéb vendégségek, ahol a megyei vezetők a fehér asztal
mellett a pártpolitikai, regionális, felekezeti vagy nemzetiségi ellentéteket félretéve
„összecsiszolódhattak”.90 Szükség is volt erre, hiszen a vármegye tisztikara is három korábbi
közigazgatási egységből származott, s minden bizonnyal időbe telt, míg az egykori BelsőSzolnok és Doboka megyék, illetve a Kővár-vidékiek egységes és összetartó hivatalnokgárdát alkottak.91 Más, ekkor egyesített vármegyék esetében is hosszú időbe került, amíg a
többszázados helyi hagyományokat meg tudták haladni. Maros-Torda megyében még az
1897-es alispán-választásnál is számított, hogy az egyik jelölt, Farkas Albert „ellen mint
tordamegyei ember ellen aztán a régi Marosszék birtokossága és bizottsági tagjai fognának
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elkeseredett harczot folytatni” – jelentette a főispán.92 Szolnok-Doboka megyében ráadásul a
székhely kérdése sem volt mindenki számára megnyugtatóan rendezve. A korszakban szinte
végig volt egyfajta feszültség, vetélkedés Dés és Szamosújvár között, mely talán ekkoriban
volt a legélesebb, hiszen mindkét város pályázott a megyeszékhely státusára.93 Két
országgyűlési képviselő, Molnár Antal és az örmény származású Lukács Béla Szamosújvár
mellett tört lándzsát, mire Róth Pál dési polgármester elfogadtatott egy olyan feliratot a
várossal, melyben a szamosújváriak hazafiasságát megkérdőjelezik. Ez ellen a megtámadottak
a sajtóban tiltakoztak, bizonygatva, hogy mind nyelvükben és kultúrájukban, mind politikai
magatartásukat tekintve vannak olyan jó magyarok a szamosújvári örmények is, mint a
désiek.94
Láthatjuk, hogy a sok komponensből összetett megye vezetői között sem volt meg
kezdetben a szükséges összhang és homogenitás. Ennek megteremtését leginkább a
hangsúlyozottan hazafias szellemiséggel, a magyar nemzeti célok lelkes követésével remélték
elérni. A megyei lapban gyakran volt olvasható hazafias szellemiségű eszmefuttatás a
kozmopolitizmus káros és elítélendő voltáról,95 vagy emelkedett költemény ennek
Magyarország számára járhatatlan mivoltáról.96 Felhívták az olvasókat a nemzeti kulturális
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A későbbiekben ez elsősorban a kereskedelmi és gazdasági pozíciók feletti vetélkedés volt a dési zsidók és a
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Nagy László nyíltan azzal korteskedett, hogy Szatmárra akarja áttenni a megye székhelyét. Erre ld. azt a
nyomtatott felhívást a bizottsági tagokhoz, amelyben az aláírók Nagykároly érdekében a Zanathy Ferenc alispánjelölt körüli tömörülésre szólítanak fel. Mátészalka, 1889. szeptember 3., Magyar Országos Levéltár. P 1562.
Ujfalussy Sándor iratai. 1. csomó: Személyi és hivatali iratok, 1880-1889, f117-118. és Szatmármegyei
székhelykérdés. Nagykárolyi Független Hírlap. Társadalmi hetilap. 1892. október 20., 1-2.
94
Az önkényuralom idején az örmények a magyarokkal vállvetve harcoltak, és ők sem voltak hajlandóak
elküldeni követeiket a törvénytelennek tartott 1863/64-es gyulafehérvári erdélyi országgyűlésre. Crenneville
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11., 40-41., Szolnok-Doboka, 1877. március 18., 44-45. és Szolnok-Doboka, 1877. március 25.., 48-49.
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az a tűz foly, / Mely nemzett hős királyokat. // A hon minden porában / Az ősök szentelt hamva van, / Kik
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menyből is erre / Tárna vágyó ölelő kart. // Multjában nincs egy pont is, / Mely jegyezne gyalázatot;
BECSÜLET volt a jelszó, / Melyért szivet, vért áldozott. // Ha tévedett s bukott is / Csalók vagy árulók mián: /
Az öntudat sugára / Ragyog a nemzet homlokán. // S bár könyűt hoz szemére / Sok kínos gyász és veszteség: /

hagyományok megvédésére, és arra, hogy a gazdasági haladásnak nem szabad eltüntetni
nemzeti jellegzetességeinket.97 A hazafias hangulat gyakorlati tettekben is megnyilvánult.
Talán meglepő, de március 15-ét ekkor, 1877-ben ünnepelték meg először a megyében, a
műkedvelő társulat által adott városházi zeneestéllyel.98 (Természetesen Ferenc József
születésnapjának megünneplésére is „hivatalos fénnyel” sor került.)99 A hazafias sajtó szívén
viselte a magyarság műveltségének emelését is,100 ezért újabb elemi népiskolák létesítését
sürgették.101
A hazafias érzelmek minden lehetséges módon történő terjesztése a korra jellemző
módon összekeveredett a nem magyarok esetleges vonakodásának heves bírálatával. A
magyar dominanciájú Szolnok-Doboka megyei értelmiség számára szinte magától kínálkozott
a negatív példa, a szomszédos Beszterce-Naszód megye képében. A szász vezetésű, de román
többségű megye élén ekkor a szász nemzetiségű Ferdinand Hößler (Hössler Nándor) állt, aki
korábban Zaránd megye főispánja volt. Hössler a megyerendezés során az egykori román
határőr-ezred területéből alakult Naszód-vidék és a szász Beszterce-szék egyesítésével
létrehozott Beszterce-Naszód megye első főispánja lett 1876. augusztus 8-án. Jellemző, hogy
Naszód-vidék főkapitánya, a román Alexandru Bohaţeliu (Bohateliu Sándor, 1816-1897), aki
kinevezése előtt, 1867 és 1869 között a Naszód-vidéki radnai kerület kormánypárti
országgyűlési képviselője is volt, a megyerendezés „áldozatául esett”, s Tisza Kálmán inkább
a szász Hösslerre bízta a nemzetiségi megye igazgatását.102 Hössler ugyan lojális volt a Tiszakormányhoz, ám a szász főispánt és a Beszterce-Naszód megyei magyarok nehéz helyzetét a
Szolnok-Doboka c. lap szerzői többször is tollhegyre tűzték. Különösen jellemző volt a
Vándory álnevű szerző Utirajz hazánk északi sarkában című tárcája, melyben a magyarosítás
szószólóinak néhány tipikus érvét is megtalálhatjuk. A szerző Beszterce-Naszód megyei
utazásai során szomorúsággal tapasztalta, hogy magyar ruhájú, magukat magyarnak valló,
Fennáll még jellemében / A törhetetlen büszkeség. // Honát el nem cserélné / A magyar semmi más honért: / Itt
akar még aratni / Villámkarral fénylő babért. // Világpolgár lehet más, / Magának elvül tűzheti: / ’Az hona, hol
jól élhet’, / A magyar ezt nem teheti.”
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Zömlén: Helyzetünk. Szolnok-Doboka, 1877. január 14., 4.
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Szolnok-Doboka, 1877. március 11., 40. és Márczius 15. Szolnok-Doboka, 1877. március 18., 44.
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vagy: Galgai levele a fogyatkozó galgói magyarság megerősítéséhez nélkülözhetetlen népiskoláról. Uo., 25.
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Tisza Kálmán miniszterelnök, mint belügyminiszter 4096/eln.1876 sz. felség-előterjesztése, Budapest, 1876.
július 30. MOL. K 148. Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 44. csomó. (1876) III. tétel; Adalbert
Toth: i. m., 230.

esetleg még kálvinista vallású emberek sem beszélnek már magyarul, amit a helyi nemzetiségi
uralom magyarellenes hatásának tudott be. Kevesellte a magyar iskolák számát, és azok
ellenzőit a román papokban kereste, akik közül némelyik egyenesen pogánynak tartotta a
magyarokat, mint a 70 éves görög katolikus Lupsai Kelemen. A magyarságot veszélyeztetett
helyzetben találó utazó ezért nagyon örült minden magyarul tanító népiskolának, és bízott
abban, hogy a nehéz évek alatt is kitartó magyar intelligencia ismét erőre kap. Annál nagyobb
szükségét is látta ennek, mert Naszód városkájában azt tapasztalta, hogy a feliratok mind
románul vannak. „Uramfia! hisz ez a volt naszódvidéke valóságos kis Románia volt, hol a
magyar ember idegenebbnek érezte magát, mint Bukovinában!” – kiáltott fel, és csípősen
megkérdezte: talán Hössler az itteni fürdőkre utazó főispán-kollégáitól is elvárja, hogy
tudjanak románul?!103
A kiegyezést követő magyar nemzeti újjászületést a nemzetiségi többségű megyékben
hiányoló magyar értelmiségiek az ottani magyar kisebbségek védelmében szót emelve (is)
igyekeztek a körülhatárolatlan, s ezért a magyar nyelvű kultúrával összefolyó hazafias
szellemiséget terjeszteni. Egy olvasói levél szerzője külön megdicsérte az óradnai állami
népiskola szép magyar nemzeti dalokat éneklő növendékeit és tanítójukat, Stark Vilmost, és
kifejtette, hogy minden tárgy oktatását a vallásos és a hazafias szellemnek kellene
belengnie.104 Minden apró lépést, bármily külsőséges vagy jelentéktelen is volt az, boldogan
üdvözöltek, így pl. helyeslőleg tették szóvá, hogy Beszterce-Naszód megye közigazgatási
bizottságában dr. Hauptmann megyei főorvos féléves jelentését „az állam hivatalos nyelvén
tette meg”, vagy hogy „a beszterczei evang. leányiskolában a magyar nyelvet hetenként
három órán már tanítják.”105 Mindebben annak jeleit vélték felfedezni, hogy az idegen uralom
és a rosszakaratú, kvázi hazaáruló nemzetiségi vezetők ellenére is győzedelmeskedik a
magyar hazafiság, győz a magyar nemzeteszme.

3. Bánffy főispáni működése
Bánffy Dezső főispáni feladatai közé azonban nem csupán a magyar nemzeti eszme
terjedésének elősegítése tartozott, hanem a kormány képviselőjeként a kormányzati akarat
megtestesítője és első számú felelős végrehajtója is ő volt. A megye modernizálása,
felvirágoztatása érdekében végzett munkája során nagy odaadást tanúsított, és energikusan
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törekedett a tornyosuló feladatok megoldására, akár a szokásos formaságok be nem tartásával.
Amikor 1877-ben a sürgősen megalakítandó lóállítási bizottságot Bánffy már a rendkívüli
közgyűlést megelőzően, a közgyűlés helyett létrehozta és azt csak utólag hagyatta jóvá,
„harsány éljenekkel fogadták” a hírt, ami persze a bizottság közkedvelt felkért elnökének,
Korniss Viktor grófnak is szólt.106 Más esetekben azonban Bánffy akarata komoly ellenállásba
ütközött.
A vasútépítés erőltetése során például Bánffy számos magánérdeket sértett és emiatt
támadásoknak is ki volt téve. Hollaky Imre Hunyad megyei tiszti ügyész, mint Makray László
négy árva lányának segédgyámja azzal vádolta meg a főispánt, hogy az azok örökségét
képező széplaki birtokot az érdekelt felek véleményének kikérése nélkül szelték ketté a
vasútvonallal. Éles hangú beadványában felszólította a belügyminisztérium vezetésével
megbízott Tisza Kálmánt, hogy ne engedje, hogy a Bánffy, mint a „duodesz kiadásu
államférfiak és Széchenyieskedő főispánok” egyike, kortesígéretből lábbal tiporja a törvényt.
Ráadásul – figyelmeztette a miniszterelnököt – Makray annak idején a Balközép híve volt. 107
A minisztérium felhívására Bánffy igazolta eljárását, és bizonyította, hogy minden a
jogszabályoknak megfelelően történt. Arról, hogy a megfelelő kihirdetés ellenére az árvák
képviseletében a kisajátítás során senki nem jelent meg, nem ő tehet – írta, és kikérte magának
azt a „piszkos rágalmazást”, amivel Hollaky illette. Mivel Hollaky levelét „alant fokán
állónak tartom az illemes irály mint a törvényes tájékozottság tekintetében”, ezért követelte a
vádló felelősségre vonását „hivatali személyemet és tekintélyemet sértő feljelentéséért”.108 A
főispán igazát a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium vizsgálata is megerősítette.109
Bánffy azonban nem volt hajlandó megelégedni a belügyminiszter döntésével, miszerint
hivatalból nem kíván eljárni Hollaky ellen, s csupán a Hunyad megyei főispánnal tudatta: a
Hollaky alaptalan vádjában „használt illem ellenes irályt helytelenítem”.110 A minisztérium
javaslatára személyesen fordult Hunyad megyéhez, kérve Hollaky ellen a fegyelmi eljárás
megindítását. Hunyad megye közigazgatási bizottsága ezt elutasította, de Bánffy nem hagyta
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annyiban, és fellebbezett. Az ügy így ismét visszakerült a belügyminisztériumba, ahol az
eljárás lefolytatására utasították Hunyad megyét. 111 Az 1882 augusztusában még mindig folyó
ügy végleges elintézéséről nincs tudomásunk, de az így is feltűnő, mennyire ragaszkodott
főispáni tekintélyének megóvásához Bánffy Dezső.
Bánffy ugyanakkor nem csupán saját személyes tekintélyének védelmében járt el,
hanem a közigazgatás, a hatóságok autoritásáért is hajlandó volt küzdeni. Amikor 1878.
december 10-én egy bizonyos Bakos János ördöngösfüzesi lakos az alispán ellen saját
hivatalos helyiségében „nem csak a személy biztonság[ot], de a hivatali tekintélyt” is
megsértette, s a helybeli bűnfenyítő bíróság a bűnvizsgálatot abbahagyta, sőt, a helybeli kir.
járásbíróság a vádlottat teljesen ártatlannak nyilvánította, nem csupán a sértett alispán
háborodott ezen fel. A megye közigazgatási bizottsága panasszal fordult a belügyminiszterhez
az „elfogult, egyoldalú” eljárás ellen, és azt jósolták, hogy ha továbbra is ekkora közönnyel
szemléli a helybeli igazságszolgáltatás a hivatali tekintélyt ért sérelmeket, akkor nem lesz
meglepő, ha „a hivatali kötelességben erélyesen eljáró tisztviselőt orozva agyonütik vagy
lelövik”, mint ami „törvényhatóságaink illetősége alatt már előfordult”. Kérték, hogy a
belügyminiszter az igazságügyi miniszter útján fejezze ki helytelenítő véleményét, az ügyet
pedig egy másik, elfogulatlan törvényszék tárgyalja újra.112 Bánffy a maga részéről külön
felterjesztésben támogatta a megye kérését, s az ügyet ismét a dési kir. törvényszék elleni
támadásra használta fel. Jelezte, hogy mind a korábbi igazságügyi miniszternek, Perczel
Bélának, mind a hivatalban lévő Pauler Tivadarnak panaszkodott már a dési bíróság „egyes
tagjainak minden jobb érzületet sértő társadalmi magaviseletére”, sőt, szóban Tisza
Kálmánnak is beszámolt a tarthatatlan állapotokról, ezért elvárta, hogy elégtételt
szolgáltassanak a sértésért.113 Pauler azonban nem adott helyt a panasznak, véleménye szerint
a dési kir. ügyész fellebbezésére – ha nem is az eredeti vádpontok alapján, de – Bakost „a
közintézkedések elleni kihágás miatt” bűnösnek mondta ki a dési járásbíróság, és egyhavi
fogságbüntetésre ítélte, ami jogerőre emelkedvén az ügy megfelelő elintézést nyert.
Ugyanakkor a belügyminiszter útján figyelmeztette a Szolnok-Doboka megyei közigazgatási
bizottságot, hogy hatáskörét túllépte, amikor a bírói ítélet joghatályát igyekezett
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megdönteni.114 A belügyminiszter 35290/1879 sz. rendelete folytán Bánffy az igazságügyi
miniszternek küldött 263-879 sz. jelentésében részletesen adatolta a Bakos-ügy kapcsán
felmerült vádakat, ám közel egy évig semmi nem történt a dési törvényszék felelősségre
vonásával kapcsolatban. Ezért 1880. július 20-án ismét a belügyminiszterhez fordulva
felajánlotta lemondását a főispánságról, amennyiben a válasz elmaradásának oka „a benne
helyezett bizalom megingásának jele” volna.115 Tisza Kálmán sietett megnyugtatni főispánját,
hogy erről szó sincs, és felkérte Paulert az ügy ismételt megvizsgálására.116 Pauler ismét
hosszasan megfontolta a választ, így csak 1881 februárjában közölték Bánffyval a főispánra
nyilván kiábrándítóan ható véleményét. Mivel a törvény garantálja, hogy a bírókat a miniszter
nem helyezheti át, márpedig a deési kir. törvényszék személyi viszonyai folytán a bíróság
összetételének „gyökeres megváltoztatása nélkül azon törvényszék jelen állapotán segíteni
nem lehet”, Pauler türelemre intette a főispánt. Egyben emlékeztetett arra, hogy Bánffy
kéréseinek a lehetőségekhez mérten eddig is igyekezett megfelelni: hiszen mikor a szintén
bírált Cserey Gábor törvényszéki bíró maga kérte áthelyezését, a miniszter sietett őt Sebe
Pállal helyettesíteni, akivel szerencsére nem is volt gond.117 Bánffynak – különösen
főispánsága első időszakában – máskor is akadt konfliktusa a közigazgatástól 1869-ben
különválasztott igazságszolgáltatás helyi szerveivel. Sok pozíciót még az 1867 előtt
kinevezett személyek töltöttek be, akik sem Bánffy politikai, sem magyarosító szempontjaira
nem voltak hajlandók tekintettel lenni. A főispán ezért gyakran kérte a Belügyminisztériumot
egyes bírók eltávolítására, de, mint láttuk, többnyire sikertelenül.
A közigazgatás szükséges tekintélyének biztosítása érdekében azonban nem csak a
kívülállóktól követelte meg a tiszteletet, hanem elvárta a tisztviselőktől is a szabályok
betartását. Rendszeresen ellenőrizte a beosztottakat, és nem riadt vissza a vidéki ellenőrző
körutaktól sem. 1877. július második felében például a járási tisztviselők irodájának
megvizsgálása végett járta be megyéjét.118 Bánffy főispán igyekezett beosztott tisztviselői
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kezdeményezett Dés város számvevője, Deési Károly ellen, mert az hivatali teendői mellett
magánügyvédkedéssel is foglalkozott. A belügyminisztérium azonban kérte a főispánt,
tekintsen el a büntetéstől, ugyanis tételes jogszabály ezt (ekkor még) nem tiltotta. Ugyanakkor
felkérték Bánffyt, hogy más eszközökkel érje el a gyakorlat megszüntetését. 119 Persze nem
volt mindig szerencséje tisztviselőivel. 1885-ben Szolnok-Doboka megyei főispán korában
például egy Bocsi Ferenc nevű közigazgatási gyakornokot helyeztek át Bethlenre, de 3 nap ott
tartózkodás után nyomtalanul eltűnt, és a körözés is eredménytelen maradt.120
Bánffy nagy szorgalommal és a felelősséghez mért komolysággal végezte főispáni
feladatait. Valóban példásan igyekezett megfelelni az 1870. évi XLII. tc. 53.§-on alapuló
ellenőrzési jogának, így 1882-es tevékenységéről készített hivatalos jelentésében büszkén
tudathatta, hogy abban az évben a megye mind a 320 községébe eljutott és valamennyi helyi
elöljárósággal személyesen is beszélt. Kisebb szabálytalanságok ellenére mind a szolgabírói
hivatalokat, mind a rendezett tanácsú városok ügyintézést rendben találta, egyedül Szék
városával akadtak gondok, ezért itt a nagyközséggé visszaminősítés is szóba került. Ezzel
szemben a községi és körjegyzői hivataloknál sok kifogásolnivaló akadt; minden jegyzőt
valamilyen mulasztásban talált vétkesnek. Ezért Bánffy utasította az alispánt a pontosabb és
szigorúbb szabályozások megalkotására. Szintén az alispán fellépését kérte a megyei árvaszék
működésével kapcsolatban, akit a községek szigorúbb ellenőrzésére is felszólított. A főispán
több rendelete igyekezett a megye gazdasági életének fejlesztéséért tenni valamit, így egyebek
mellett tájékoztatta az alispánt, hogy mely községekben nincs elegendő számú bika, stb.121
Bánffy lelkiismeretességét mutatta, hogy a megyei adminisztrációhoz szükséges jogi
ismereteit igyekezett állandóan bővíteni. 1885-ben például azzal fordult a belügyminiszterhez,
hogy „A ’Magyar Közigazgatás’ folyó évi ápril 23án 17ik számában olvastam, hogy KrassóSzörény megye főispánja két segédszolgabírót kölcsönösen közszolgálati érdekből által
helyezett.” Kérdezte, hogy erre van-e jogi lehetősége, hiszen „a közszolgálat érdekei ilyetén
kinevezéseket gyakran igényelnek sőt parancsolnak is.”122 Bár Bánffy nem volt a közigazgatás
teljes államosításának híve, de látható, hogy a már ekkor is meglehetősen szélesre szabott
főispáni jogkör további bővítését pártolta. A belügyminisztérium válasza szerint a kérdés
nincs egyetemlegesen szabályozva, csak egyes vármegyék hoztak rá szabályrendeletet. A
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minisztérium – szinte bátorítva Bánffyt – azt is közölte, hogy bármilyen hasonló lépését jóvá
hagyja majd.123
Bánffy Dezső – bár tisztában volt a jogszabályok által rendelkezésére nyíló
lehetőségekkel – politikai és személyes érdekekből olykor megkísérelt szabálytalanságokat is.
1889-ben azzal a kérdéssel fordult a felettes hatóságokhoz, hogy kinevezheti-e az üresedésben
levő árvaszéki ülnöki állásra az egyedül jelentkező Bokros Andor vármegyei aljegyzőt, annak
ellenére, hogy az előírt jogtudományi vizsgával nem, csupán államtudományi vizsgával
rendelkezik. Hozzátette, hogy az „itteni viszonyok miatt lehetőleg kedvező választ kérek”.124
A fiatalember minden bizonnyal a helyi elitbe tartozó kormánypárti képviselő, Bokros Elek
(1844-1893) nagyiklódi országgyűlési képviselő rokona volt, így a kedvező döntés melletti
érvként felhozott tény (miszerint ő az egyedüli jelentkező) is kialakulhatott az által, hogy a
többi jelentkezőt eltanácsolták. Mindenesetre az igyekezet hiábavaló volt, mert a
minisztérium szigorúan tartotta magát az 1883. évi I. törvénycikk 5. §-ának VIII. pontja által
megkövetelt vizsgához, így a válasz elutasító volt.125
Bánffy főispáni tevékenységét Tisza Kálmán is messzemenően elismerte. Ezt jelezte
az is, hogy az 1885. szeptember végén rendezett közigazgatási ankétre Bánffyt is meghívta,
azaz bekerült abba a szűkebb körbe (összesen tíz főispánt, öt alispánt és három
törvényhatósági jogú város polgármesterét hívták meg), akiknek a véleményére a reform
során igényt tartottak.126 Tízéves főispánságának jutalmaként pedig megkapta a Lipót-rend
lovagkeresztjét is.
Ami Bánffy anyagi viszonyait illeti, ő is a főispánoknak járó szokásos javadalmazást
kapta, azaz évi 3500, később 4000 forintot. Ezt 1883-tól, Beszterce-Naszód megyei
kinevezésétől további 2000 forint pótlékkal toldották meg, tekintettel arra, hogy két megyében
is működött.127 Bánffynak gyakran kellett „ingáznia” a két gondjaira bízott megye székhelye
között. Több időt töltött el Besztercén, mint Désen, hiszen Beszterce-Naszód vármegyében
főispán, kormánybiztos és kir. biztos is volt.128 Ugyanakkor egyik városban sem élvezhette
A Bánffy Dezsőnek szóló válasz névtelen tervezete. 1885. május 19. 1844/bme.III. Magyar Országos Levéltár.
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egy szolgálati lakás kényelmét, ugyanis Désen egyáltalán nem volt ilyen, míg a BeszterceNaszód megyei székház építésekor elvileg terveztek főispáni lakosztályt is, ám az 1886.
októberi beköltözéskor kitűnt, hogy a tiszti ügyész, a főorvos és a levéltár (különösen a volt
Beszterce vidéki levéltár), továbbá a 8 napnál hosszabb időre elítélt, s a szolgabírák által
beszállított foglyok számára nem maradt elegendő hivatalos helyiség. Ezért nem tartotta volna
helyesnek, ha a munkájához nélkülözhetetlen fogadó-, dolgozó-, titkári és előszoba
igénybevételével ezeket kilakoltatja. Ezért itt is bérelnie kellett egy megfelelő lakást. Így kérte
az 1886. évi XXI. tc. 58. § alapján megítélhető lakbérilletmény folyósítását. Tájékoztatásul
közölte, hogy „részben saját kényelmem, részben representálási érdekből ugy Deésen, mint
Beszterczén berendezett lakást s egyebektől eltekintve cselédséggel felszerelt háztartást
tartok. Deési 7 szobás lakásom évi bére 500 frt. Besztercze-i 4 szobás lakásom évi bére 420
frt.”129 Ennek ellenére a belügyminisztérium csak 600 forint éves lakpénzt utalt ki Bánffy
számára.130

4. Pártpolitika és nemzetiségi kérdés Szolnok-Doboka megyében
A főispánok legfontosabb politikai feladatai közé tartozott, hogy a megyéjük területén érjék el
az országgyűlési képviselőválasztásokon a kormánypárt sikerét. Persze ez egyes „kuruc”
megyékben gyakorlatilag lehetetlen volt, de az ország nagyobb részében a főispán kellő
eréllyel és tapintattal biztosíthatta, hogy a választókerületek nagyobb részében a Szabadelvű
Párt jelöltjei diadalmaskodjanak.
Ha Bánffy Dezső jó főispánnak számított a közigazgatás szigorú kézben tartása és a
rendkívül elmaradott megye modernizálása terén elért eredményeiért, akkor Tisza Kálmán a
pártpolitikai téren egyenesen a legkiválóbbak közé sorolhatta. 1875-ös kinevezésétől kezdve
összesen öt általános országgyűlési képviselőválasztást tartottak, nem számítva az időközi
választásokat. Szolnok-Doboka megye hét választókerületében egyetlen kivétellel – a széki
kerületben 1884-ben a mérsékelt ellenzék jelöltje, Bethlen Gergely gróf győzött – Bánffy
összesen 39 választáson vezette győzelemre a Szabadelvű Pártot. (Azaz, ha úgy tetszik, a
választások 97,5%-át megnyerte.) A választások során ráadásul igen gyakran került sor
III. tétel. 1888-III-85. f7-8:
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egyhangú választásra, vagy azért, mert a toronymagas esélyesként induló kormánypárti
jelölttel szemben eleve nem is kívánta senki felvenni a biztos vereséggel járó küzdelmet, vagy
pedig azért, mert az ellenjelölt még a szavazás megkezdése előtt visszalépett. Ennek
indoklásaként a feszültség felesleges növelését is fel lehetett hozni, ugyanakkor a helyi
hatalom „rábeszélése” is nyilván segített meghozni a döntést. 1877. február 23-án pl. a
kisnyíresi választókerület egyhangúan választotta meg a kormánypárti Teleki Géza grófot, a
későbbi belügyminisztert, Teleki Pál apját. Egy héttel korábban még versenyben volt a
„nemzetiségi párt” részéről nagynyíresi Papp Sándor volt szolgabíró is, ám a választásokon
már nem indult. Papp József, egy másik ellenjelölt még korábban visszalépett. Teleki
győzelme után köszönetet is mondott nekik, mert visszalépésükkel segítették a nyugodt
kedélyt megőrizni és íme: „még a vegyes ajku vidéken is a félre nem vezetett s jól értesített
nép kész a törvénynek hódolni, kész a haza érdekeinek szolgálni.”131 Hasonló esetekre a
korabeli viszonyok között egyébként más alkalommal is sor került, hiszen az igen nagy
feszültséggel járó választási küzdelemben a részben leitatott választópolgárok között véres
verekedésre, halálos áldozatokkal is járó összecsapásokra is sor kerülhetett. A visszalépéssel
ezt valóban meg lehetett előzni. Ioan Slavici visszaemlékezéseiben leírja, hogy 1865-ben
Világoson Bohus gróf, a kormány – egyébként teljesen románbarát – jelöltje a már több
halálos áldozattal járó választási harc miatt – visszalépett, lehetővé téve ezzel a nem is
helybeli Anton Mocioni egyhangú megválasztását. Mocioni a következő választásokon is
egyhangúan nyert, mert senki nem merészelt Világoson fellépni ezek után.132
A megye képviselői különben a helyi elitből kerültek ki. Éber Nándort leszámítva
helyben élő, a megyei életben is valamilyen szerepet vivő embereket választottak meg
Szolnok-Doboka megyében, s helyi ismertségük révén nyilván könnyebb volt a győzelmet
kiharcolni, mint ha a főispánnak Budapestről leküldött, ismeretlen jelöltekkel kellett volna
dolgoznia. A képviselők névsorán végigtekintve hangsúlyoznunk kell, hogy Bánffy Dezső
esetleges személyes ellenszenvét alárendelte a legfőbb célnak, a kormánypárt választási
győzelmének. Erre két eset is utal. Az 1875-ös választásokon a Szabadelvű Párt jelöltjeként az
első szamosújvári kerületben diadalmaskodó Molnár Antal hamarosan csatlakozott az
ellenzékhez, így a következő választások során természetesen nem élvezhette a főispán
támogatását, és így „természetesen” nem is nyert.133 1885-ben azonban Bánffy sem támasztott
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akadályt, hogy a kormánypárt soraiba visszatért Molnárból ismét Szamosújvár képviselője
legyen.
Másik példánk már a megyei román nemzetiségi elit magatartására is fontos adatokat
szolgáltat. Sajnos csak töredékesen ismerjük Papp Sándor (vagy Alexandru Papp)
életpályáját, holott a magyarországi nemzetiségi politika pontosabb megértéséhez fontos
lenne több hasonló életutat feltérképezni. Papp ugyanis a magyarországi román származású
értelmiségnek abba a csoportjába tartozott, mely ugyan együttműködött a magyar
államhatalommal, de románságát mégsem adta fel teljesen, tehát kooperált, de nem, vagy csak
részben asszimilálódott.134 Papp, mint láttuk, 1877-ben a sajtóhír szerint még „nemzetiségi
párti” ellenjelöltje volt Teleki Géza grófnak, 1878-ban már a kormánypárt színeiben nyerte
meg a választást a nagyilondai kerületben, éppen Teleki utódaként, aki ekkortól a megyehatár
túloldalán fekvő, szomszédos nagysomkúti választókerület képviselője volt.135 Talán a
mandátum ígéretével vették rá Pappot a visszalépésre, melynek azonban másik feltétele a
kormánypártba való belépés volt? Nem tudjuk, annyi azonban ismert, hogy Papp 1881 után
nem vállalt mandátumot és magyarláposi járásbíró lett, utóbb megkapta az ítélőtáblai bírói
címet és jelleget is. Papp járásbírói kinevezése ugyanakkor erősen támadható volt, hiszen a
láposi járáshoz csatolt kővárvidéki részen „egész községek osztályos atyafiai” voltak, így
pártatlan eljárását sokan előre megkérdőjelezték.136 A már ekkor negyvenes éveiben járó Papp
idős korában, már nyugdíjazása után rövid időre ismét szerepet kapott Szolnok-Doboka
megye politikai életében, éspedig a „darabont-kormány” által kinevezett kormánybiztosként,
1906 februárjában.137
Papp pályafutása is példa rá, hogy Bánffy képes volt együttműködni a fennálló hatalmi
kereteket elfogadó románokkal. Románellenessége nem elvakult, szinte törzsi jellegű gyűlölet
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volt, hanem politikai küzdelem a magyar nemzeti célokra veszélyesnek tartott nemzetiségi
törekvésekkel, melyet társainál gyakran – de nem mindig! – radikálisabban folytatott. A
Szatmár megyei főispánként Vasile Lucaciuval is szót értő Kristóffy József is ezt erősítette
meg: Bánffy titokban „sűrűn érintkezett a nemzetiségi túlzókkal, s ha alkalom nyílt, szívesen
megegyezett velük. ’Csak etetni kell őket – mondotta – ez a nemzetiségi kérdés titka.’ Erdélyi
módra azt tartotta, hogy csak az agitátorokat kell lekenyerezni, a többivel könnyen el lehet
bánni.”138
Azokat a helybeli román vezetőket – a Szolnok-Doboka megyei viszonyokból
fakadóan ezek leginkább papok voltak –, akik hajlandók voltak együttműködni a magyar
államhatalommal, valóban igyekezett támogatni. 1877-ben például kijárta, hogy a
kultuszminisztérium Buzura Gábor blenkepojáni görögkeleti lelkészt 150 forint segélyben
részesítse, sőt, a templom felépítésére is szerzett Treforttól 500 forintot. A pénz elköltésének
ellenőrzését azonban magára vállalta, s így ellenőrizni is tudta a lojális papot.139
Ugyanakkor a szándékaival nyíltan szembehelyezkedők ellen keményen lépett fel. A
nemzetiségi törvény pontos, de szűkkeblű értelmezésével igyekezett – a helyi magyar elittel
teljes összhangban – visszaszorítani a hivatalos életből a román nyelvhasználatot. A kir.
tanfelügyelő javaslatát elfogadva a közigazgatási bizottság olvasatlanul utasította vissza
Várna Demeter görög katolikus esperes román nyelven fogalmazott átiratát, a nemzetiségi
törvény 16. §-ára hivatkozva.140 Ez ugyanis előírta, hogy „egyházi felsőbb és legfelsőbb
hatóságok … a törvényhatóságokhoz s azok közegeihez intézett beadványaikban az állam
nyelvét; vagy, ha több a jegyzőkönyvi nyelv, azok bármelyikét…használhatják.” Mivel pedig
Szolnok-Doboka megyében – függetlenül a megye lakosságának nagy román többségétől – a
jegyzőkönyvi nyelv egyedül a magyar volt, a román nyelvű iratokat jogszerűen utasíthatták el.
A közigazgatási bizottságnak, sőt, a megyei tisztikarnak voltak ekkor még román
tagjai is, akik – bár többnyire együttműködtek a magyar többséggel és a főispánnal – olykor
igyekeztek a magyarosító lépéseket megakadályozni. Erre került sor akkor is, amikor 1877
közepén a közigazgatási bizottság ülésén a tanfelügyelő felsorolta azokat a tankönyveket,
melyeket államellenes tartalmuk (a helyi lap szerint a tankönyvek „részben a testvéri
viszonyban élő nemzetiségeket egymás ellen bujtogató, részben történelmi igazságokat
hamisan értelmező tanokat tartalmaznak”) miatt a kormány az iskolai használatból kitiltott, s
Bánffy ekkorra már el is rendelte kitiltás foganatosítását. Ez ellen egy „úgy látszik
nemzetiségi tekintetekből közelről érdekelt tisztviselő” tiltakozott, s bizalmatlanságot
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nyilvánított a főispán eljárásával szemben. Bánffy az 1876:VI. tc. 19. §-ra hivatkozva (mely
különben rendkívüli, halasztást nem tűrő esetekben valóban megadta a jogot a főispánnak,
hogy – utólagos jóváhagyás mellett – a közigazgatás hatáskörébe tartozó ügyekben saját
felelősségére eljárjon) megvédte álláspontját, s a közigazgatási bizottság szavazata is
megerősítette eljárásnak helyességét. Ezek után Bánffy Dezső „ismert erélyével rendre
utasította, s a törvény és kormány képviselője tekintélyének tiszteletben tartására és hivatalos
állásból kifolyó kötelességére komolyan figyelmeztette” a román származású tisztviselőt.141
A megyei vezetés román tagjaival más esetekben is adódott kisebb konfliktus. 1877
májusában a megye közgyűlése Bánffy javaslatára elfogadta a tisztviselők fizetésére
vonatkozó szabályrendeletet, s egyúttal elvetette Mánu Gábor, dr. Papp László és Hosszu
László ellenjavaslatát, mely alacsonyabb fizetéseket javasolt. A helyi lap ellenséges
megjegyzése szerint a bíróként „pazarul fizetett” román származású tagok közül Mánu
mindazonáltal az ugyanazon az ülésen létrehozott központi választmányba – a románok közül
egyedüliként – mégis bekerült.142 Mánu Gábor, azaz Gavrile Manu személye egyébként több
figyelmet érdemel, ugyanis az erdélyi román elit egyik neves passzivista tagjáról volt szó.
1869 elején Belső-Szolnok megyében már a passzivitás mellett agitált, s Belső-Szolnok
megye közgyűlésén is erre tett javaslatot, persze eredménytelenül.143 Az 1869-es
országgyűlési képviselőválasztásokon való részvétel dolgában a végső döntést meghozni
hivatott nagygyűlés előtti háttértárgyalásokról táviratban külön tájékoztatták, véleményére
számítottak.144 Már mint nyugalmazott főbíró vett részt a szerdahelyi gyűlésen 1869-ben,145 és
ott beválasztották a 25 fős nemzeti központi bizottságba is.146 Az 1870. február 23-i tordai
gyűlésen pedig egyenesen a 3 tagból és 3 póttagból álló állandó román képviselet rendes
tagjának választották.147 Később is kitartott passzivista álláspontja mellett, s ezt képviselte az
1872-es választásokat megelőző gyulafehérvári,148 és az 1875-ös nagyszebeni gyűlésen is,
ahol a 12 fős végrehajtó bizottság tagja lett.149 A dési románok első számú vezetője, mint
láttuk, egy ideig a megye vezető testületeknek is tagja volt, bár utóbb onnét kiszorították.
Mégis, Bánffynak egyáltalán nem voltak rossz emlékei a román vezetőről, aki idősebb
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korában sokkal mérsékeltebb álláspontot képviselt, mint a hetvenes években. Amikor özvegye
nyugdíja átruházását kérte, kiderült, hogy sem Torma Károly Szolnok-Doboka megyei
alispán, sem Bánffy nem tartotta Mánut veszedelmes felforgatónak, sőt: Torma szerint
egyáltalán „nem volt oly kegyvesztett ember a kormány előtt, sőt inkább szolgálatokat tett a
kormánynak Hieromny [!] ő Excelentiája itt léte alatt [azaz 1894-ben], minek következtében
sokat kellett szenvedni saját nemzetétől, a mely körülmény utolsó éveit nagyon elkeserítette”,
hiszen míg a magyarok továbbra is gyanúsnak tartották, a románok is elítélték. A
miniszterelnökről az özvegy úgy tudta, hogy „néhai férjemet mindig pártfogolni
kegyeskedett” – bár talán csak a kormányfő jóindulatának megnyerése végett írta ezt.150
Akárhogy is, Bánffy válaszában elismerte, hogy Mánu tettei „előttem is előnyösen
ismeretesek”, s a kérvényt csakis a jogi előírások miatt kellett elutasítani.151
Mindazonáltal Bánffy követte azt az országos tendenciát, mely szerint igyekeztek nem
csupán az állami hivatalokból, de lehetőleg a törvényhatóságok tisztviselői közül is kiszorítani
a nemzetiségeket. Úgy tűnik, a tisztviselőivel szemben egyébként is szigorú főispán a román
származásúakkal szemben kettőzött szigort alkalmazott, ami a helybeli magyarok tetszésével
találkozott. A fegyelmi vétségek kemény megtorlása ugyanis alkalmas eszköz volt arra, hogy
a főispán megritkítsa a korábban kinevezett nem magyar tisztviselők sorait.152
A főispán a nyelvi magyarosítást is igyekezett az egész megyében elősegíteni. Bánffy
1882. évi tevékenységéről beszámoló jelentésében külön kiemelte 1114. sz. rendeletét, mely
elrendelte, hogy „a magyar nyelv érdekében … a keresztnevek mindennemű hivatalos iratban
magyar nyelven írandók”. A jellegzetes külsődleges magyarosításnál fontosabb volt az 1958.
sz. rendelet, mely valamennyi községi bírótól megkövetelte, hogy tudjanak magyarul. A
lakosság mindennapi életébe az előző változásnál sokkal inkább beleszóló rendelkezés
indoklásul azt hozta fel, hogy a magyar „kivétel nélkül minden község lakossága egy részének
anyanyelve.”153 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy – legalábbis az 1900-as népszámlálás
adatai tanúsága szerint – a főispánnak nem volt igaza: a betleni járásban három, a
csákigorbóiban pedig egy pár száz fős község volt, amelynek egy magyar anyanyelvű lakosa
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sem volt.154 De persze nem is ez volt a lényeg, mert az államnyelv ismeretét a hatóságokkal
való kapcsolattartás érdekében is megkövetelhette Bánffy, ha éppen feltétlenül más indokot
akart volna találni… Mindenesetre Tisza Kálmán elismerését nyilvánította Bánffynak „a
kormányzatára bízott megye közigazgatása összes ágait felölelő buzgó gondoskodásáról”, és
kérte, hogy ugyanilyen buzgalommal és körültekintéssel folytassa főispáni tevékenységét.155
Láthattuk, hogy Bánffy Dezső számára – a megye etnikai összetétele dacára – a helyi
román nemzetiségi mozgalom nem jelentett különösebb problémát. A Szolnok-Doboka
megyei románok vezető rétege igen vékony volt, valójában csak pár tucat művelt családdal
kellett számolni. Az iskolázatlan és szegény román paraszti lakosság nem is feltétlenül
követte őket – és a passzivitásban nem is nagyon volt hová. A választásoktól való távol
maradáshoz képest sokkal kedvezőbb stratégiának tűnt az aktivitás, mely a választópolgárok
szintjén nemigen jelentett mást, mint hogy a képviselőjelölt jóvoltából három évente egy-egy
ingyen vendégségben részesültek. Így aztán túlzónak, ugyanakkor anekdotikusságában is
sokban jellemzőnek érezzük a Rákosi Jenő által feljegyzett történetet az általa „ravasz,
találékony, gyorskezű, tettrekész emberként” minősített politikusról. Az író visszaemlékezései
szerint ugyanis egyszer egy bujtogató pópát Bánffy főispán „berendelt magához. Mikor a
pópa hajlongva belép, Bánffy csak biztatja: közelebb, csak közelebb, főtisztelendő uram. S
mikor a pópa közvetlen előtte állott, hirtelen nyakon vágta s azt mondta hozzá: Csak ezt
akartam mondani. Bizony, ez volt az ő nemzetiségi politikája. És néha ez is jó. Mindig az
embere válogatja.”156
Igaza van Rákosinak: ez a nemzetiségi politika valóban „parlagi” és brutális volt,
ugyanakkor – bármennyire is elfogadhatatlan és elítélendő mindez egy XXI. század eleji
nagyvárosi értelmiségi szemével – valószínűleg sokban illett a korabeli Szolnok-Doboka
megye mai szemmel nézve „elmaradott” viszonyaihoz, és a rendi korszakból megmaradt
emberi kapcsolatrendszerekhez. Ahogy Gárdonyi Géza írta Bessenyei Ferencről, a
képviselőház egyik nagy tréfacsinálójáról: tudni kellett „a törvényeket a román nép
szelleméhez” idomítani. A történet a következő:
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„Bemegy egyszer hozzá egy román leány és panaszt emel, hogy Gregor Vaszili és Dimitru
Juon falujabeli legények őt az úton a szabad mozgásban törvénybe ütköző módon
akadályozták. Bessenyei behivatja a legényeket és kérdi a leánytól, hogy mi a kívánsága.
– Adjanak ketten legalább egy forintot, - felelé a leány.
A legények lefizetik a forintot. Azzal elmennek mind a hárman békével.
– Uram, - szól ekkor az írnoka, - ennek a dolognak nagy büntetés az ára, ezt hivatalból kell folytatni.
– A leány meg van elégedve, a legények is meg vannak elégedve, én is meg vagyok elégedve, hát
elégedjen meg ön is, - felelte Bessenyei.”157

Szabálytalan volt ez az eljárás? Persze, még a kor jogszabályait tekintve is.158 Egy nyugati
utazó vagy Jászi Oszkár mélységesen – és jogosan – felháborodott volna az eseten. De nem
voltak vele megelégedve az ügyfelek? És így nem nevezhető – persze csak a kor és a hely
viszonyaihoz mérten – jónak a történetben bemutatott közigazgatás?

5. Küzdelem a megye arisztokrata ellenzékével
Bánffy Szolnok-Doboka megyei főispánsága során nem a nemzetiségek voltak a fő ellenfelei,
hanem a helyi magyar elit tagjai közül azok, akik személyes vagy más okokból nem értettek
egyet politikájával. Nekik volt kellő hatalmuk, tapasztalatuk és befolyásuk, hogy egyes
esetekben komoly gondokat okozzanak a főispánnak. Amikor 1875-ben Bánffy megkapta
kinevezését, a megye korábbi vezetői közül sokan emiatt sértve érezték magukat, és
igyekeztek a fiatal politikus működését megnehezíteni. Elsősorban a volt Deák-párti
nagybirtokosok voltak azok, akik a Balközép egykori lelkes hívét nehezen fogadták el. Bánffy
arisztokrata ellenzékével szemben volt párttársaira, az alsóbb középosztályra és a dési
értelmiségre támaszkodott. A főispán legkomolyabb ellenfele a megyében is birtokokkal
rendelkező, nála is fiatalabb Bethlen András gróf, a bethleni választókerület kormánypárti
országgyűlési képviselője volt, aki első ízben az 1880. december 29-i megyebizottsági ülésen
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lépett színre nyíltan a főispán ellen. A megye modernizációját szolgáló megyei és községi
pótadók elviselhetetlen terheire és a kormányzati túlkapásokra hivatkozva támadta a budapesti
kormányt és annak helyi képviselőjét, Bánffy Dezsőt. A belügyminiszterhez intézett panaszos
jelentésében a főispán Tisza Kálmán hathatós támogatását kérte pozíciója megerősítése
érdekében, mert a fiatal arisztokraták mellett a megyei „szélső ellenzék” támogatását is élvező
Bethlen-csoport azt híresztelte, hogy Bánffy napjai a főispáni székben meg vannak
számlálva.159 Valóban, Erdély legelterjedtebb ellenzéki irányú napilapja, a kolozsvári Ellenzék
többször is visszatért erre a hírre,160 és a lap ebben az időben általában is gyakran közölt dési
keltezésű álneves írásokat, melyek élesen bírálták Bánffy erőszakoskodásait és azt, hogy
híveinek kitüntetéseket járt ki. A legtöbbször a „2x50” álnevet használó szerző taktikusan
elismerte Bánffy érdemeit, szorgalmát és energikus fellépésének köszönhető sikereit a megye
fejlesztésében, de úgy vélte, hogy „az elért állás fénye által – mint mások annyian –
elszédíttetett.”161 Ennek tudta be azt is, hogy minden megyebeli társadalmi egylet élén őt lehet
találni, amit azzal magyarázott, hogy Bánffynak kedve telik ezekben a súlytalan címekben,
„mint a gyermeknek a fényes pillangókban”.162
Az igazi erőpróbára azonban nem is a községi pótadók, hanem a Szamos folyón
működő malomgátak ügyében került sor. A Szamoson régóta működtek a szabad hajózást
megnehezítő vízimalmok, s Bánffy a közmunka- és közlekedésügyi minisztérium rendeletével
összhangban el akarta ezeket bontatni. Ezzel azonban a malomtulajdonosok – köztük sok
arisztokrata – érdekeit sértette, így ebben az ügyben még élesebben mutatkozott meg a
Bánffyval szembeni ellenszenv. 1880. december 6-án a Szolnok-Doboka megyei közgyűlés öt
órán át vitázott a gátak elbontását elrendelő miniszteri leiratról, és a főispán támogató
javaslatával szemben Bethlen András – szakszerűnek tűnő, nem személyeskedő – javaslata
kapott a szavazáson többséget.163
A leszavaztatás roppant kényelmetlenül érintette Bánffyt,164 aki természetesen azonnal
jelentést írt a fejleményekről a belügyminiszternek. Ebben élesen kikelt a közmunka- és
közlekedésügyi minisztérium szerinte illojális magatartása miatt. Hiába rendelte el a
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minisztérium a gátak lebontását, és hiába tett meg a rendelet végrehajtása érdekében mindent
a főispán, ha az ellenérdekelt felek fellebbezését nem a főispánnak, hanem a megyei
közgyűlésnek küldik le véleményezésre. Bánffy ugyan meg akarta akadályozni a kérdés
napirendre tűzését, ám ez nem volt lehetséges, mert világossá vált számára, hogy a hivatalos
iratokat a minisztériumban elkövetett indiszkréció folytán Bethlen András gróf és Bokros
Elek

országgyűlési

képviselők

–

nyilván

ebből

fakadó

jogaikra

hivatkozva

–

megismerhették.165
Bár Tisza Kálmán támogatta Bánffyt,166 a közlekedési minisztériumban elfektették az
ügyet. Érthetően, hiszen igen magas állású személyek, így Mársowszky miniszteri tanácsos és
Hieronymi Károly államtitkár (a későbbi miniszter) felelősségét is érintették Bánffy vádjai.
(Különben Hieronymi államtitkári tevékenységének megítélésével kapcsolatban másokban is
negatív emlékek maradtak meg. Amikor 1892-ben Szapáry miniszterelnök Baross Gábor
halála után utódját kereste, Hieronymi éppen emiatt nem lehetett kereskedelemügyi miniszter,
mert bár a kormányfő minden vonatkozásban korrektnek ítélte egykori magatartását, s így az
Állami Számvevőszék elnöki posztjára hajlandó volt jelölni, ám a minisztérium
személyzetében még sokan voltak olyanok, akik emlékeztek az – igaz, alaptalan –
híresztelésekre vele kapcsolatban, ezért Szapáry nem javasolta Hieronymi miniszteri
kinevezését, mert a megújuló szóbeszéd eredményes működését hátráltatná.167 Mindez
természetesen nem Hieronymi egyéni kvalitásainak kritikája volt, hiszen azt osztrák
politikusok is elismerően méltatták.168) Ez egyúttal azt is jelentette, hogy Bánffynak a
budapesti kormány támogatása nélkül kellett elviselnie a tovább folyó támadásokat.
A kolozsvári Ellenzék – jelentékeny túlzással – egyenesen Proudhonhoz hasonlította
Bánffyt és a magántulajdon erőszakos eltipróját látta benne, mert a többszázezres értéket
képviselő gátaktól meg akarja fosztani jogos tulajdonosait. Ráadásul mindennek csak a
korteskedés állt a hátterében az ellenzéki napilap szerint, hiszen az építendő szamosvölgyi
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vasút nem bírná el a faszállítást, ezért van szükség a Szamos hajózhatóvá tételére. Másutt, a
Maroson ellenben megmaradhattak a malomgátak, mert ott a kormánypárt helyi érdeke meg
azt kívánta – füstölgött az ellenzéki lap, hozzátéve, hogy nem meglepő ez akkor, amikor „a
belügyminiszterium egy kortes intendatura, mely a főispánokat fegyelem helyett rontja.”169
A támadások kereszttüzében Bánffy lépéseket tett arra, hogy esetleges bukása esetén
országgyűlési képviselővé választhassa magát. Az Ellenzék szerint legalábbis ennek a titkos
célnak a jegyében vette rá Papp Sándor nagyilondai országgyűlési képviselőt, hogy ne
induljon ismét, s cserébe a főispán megígérte, hogy megválasztják magyarláposi
szolgabírónak.170 Bánffyt az is elbizonytalaníthatta, hogy Tisza Kálmán elrendelte a községi
pótadókról szóló Bethlen-indítvány közgyűlés elé bocsátását. Bánffy ezt meg is tette, és –
nyilván a szükséges előkészítés után – a megyei közgyűlés március 4-i rendkívüli ülése
Bethlen András indítványát 79 szavazattal 31 ellenében hosszas és élénk vita után elvetette.
Ez a siker adta meg az alapot a főispánnak, hogy a belügyminiszterhez küldött
felterjesztésében azt javasolja: nyíltan fel kellene szólítani Bethlen Andrást, hogy vagy lépjen
ki a kormánypártból, vagy hagyjon fel ellenzéki magatartásával. A kérdés időszerűségét az
1881 nyarán esedékes országgyűlési képviselőválasztások adták. Bánffy felvetette, hogy a
megbízhatatlan Bethlen helyett nem kellene-e inkább más jelöltet keresnie a Szabadelvű
Pártnak.171
Tisza azonban leintette főispánját, így Bánffy kénytelen volt eltűrni, hogy a bethleni
kerület ismét Bethlen Andrást választotta meg képviselőjének. Ugyanakkor a belügyminiszter
minden

bizonnyal

bizalmáról is biztosíthatta a főispánt, mert az országgyűlési

képviselőválasztásokon mégsem indult, s a valóban magyarláposi szolgabíróvá lett Papp
helyett Simó Lajos lett Nagyilonda képviselője. Ám a malmok ügyében nem történt
előrelépés, hiába sürgette a kérdés elintézését a főispán.172 Mivel még őszig sem történt
semmi, Bánffy november 7-én felajánlotta lemondását a főispánságról. Tisza Kálmán erre
azonnal válaszolt. Felrendelte Bánffyt Budapestre173 és az egyeztetés után a közlekedési
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minisztériumhoz fordult.174 Ennek ellenére az ügy még közel egy évig húzódott, s végül csak
1882 októberében nyert végleges elintézést. Igaz, ekkor Bánffy teljes győzelmével. Maga az
új miniszter, az Ordódy Pált augusztusban felváltó (szintén református és erdélyi származású)
Kemény Gábor báró intézett leiratot a főispánhoz, melyben kijelentette, hogy „Méltóságodnak
ezen ügyben elfoglalt álláspontját csak helyeselhetem”. Közölte Bánffyval, hogy gróf
Esterházy Miguelnek a gátak megtartását célzó kérvényét elutasította, és elismerését fejezte ki
a főispánnak „azon erélyességéért és buzgóságáért, melyet az idevágó min. rendeletnek
érvényesítésénél tanúsított, … annál is inkább, mert ezen rendelet keresztülvitelénél a saját
politikai pártjához tartozó egynémely egyének részéről támasztott nehézségekkel is
megküzdenie kellett.”175
Bánffy számára legalább olyan fontos volt, hogy a kormány az egész malom-ügy
hátterében meghúzódó helyi politikai és személyi ellentétnek is véget vetett: Tisza Kálmán
előterjesztésére Ferenc József 1882. május 27-én Bethlen András grófot Brassó vármegye
főispánjának nevezte ki,176 így nemcsak országgyűlési képviselői mandátumáról kellett
lemondania, hanem a Szolnok-Doboka megyéből is távozott. Bethlen brassói, majd 1886-tól
Szeben megyei főispánként (és az ezzel a tisztséggel egyesített szász comesként)177 a
szászokkal szemben előzékeny, mérsékelt politikát folytatott, s általában is a mérsékelt
nemzetiségi politika tekintélyes képviselőjeként tarthatjuk számon. Hogy ebben mekkora
szerepe volt a nemzetiségi politika kérdésében a keménységet preferáló Bánffyval vívott
Szolnok-Doboka megyei küzdelmének, nem tudhatjuk, bár az valószínű, hogy ha egyéni
meggyőződésén kívül más okokat is keresni akarunk, akkor is nagyobb súlyt nyomhattak a
latban családi körülményei, így elsősorban román származású felesége, Mocsonyi Lívia178
rokonságát említenénk.

6. Beszterce-Naszód megye főispánja
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1882 tavaszán tehát Bánffy megszabadult legfőbb megyebeli riválisától, és másfél évre rá –
addigi működésének elismeréseként – Tisza Kálmán újabb feladattal bízta meg. BeszterceNaszód megye főispánja, Ferdinand Hößler (avagy Hössler Nándor) 1883. október 26-án
reggel Kolozsváron meghalt.179 Alig egy hónapra rá a minisztertanács szokásos
hozzájárulásával Tisza Kálmán javasolta Bánffy Dezső kinevezését, mivel a BeszterceNaszód megyei „viszonyok szükségessé teszik, hogy ott a főispáni szék – tekintettel a
küszöbön levő megyei tisztújításra is – mielőbb betöltessék.” Ferenc József 1883. november
24-én Gödöllőn aláírt legfelső elhatározásával – az előterjesztésnek megfelelően – Bánffyt
ideiglenesen megbízta a szomszédos megye igazgatásával, természetesen régebbi állásában is
meghagyva.180 Bánffy a rá jellemző energiával azonnal Besztercére utazott, és már november
29-én átvette az ügyek irányítását. A hivatalos eskü letételére a december 3-i rendes
közgyűlésen került sor.181
Nem sokkal később Bánffy Dezső részletes jelentést küldött a belügyminiszternek a
megyében tapasztalható viszonyokról. Magyar nemzeti nézőpontjából lesújtó képet festett. A
megye lakosságának a többsége román volt ugyan, de a megyei közigazgatási bizottság
többségét mégis a szászok tartották kézben. A megyét ugyanis a naszódi román
határőrvidékből és a szász jellegű besztercei kerületből alkották meg az 1876-os
megyerendezés során, így sem nagybirtokos, sem a megyei élet irányításában más megyékben
vezető szerepet játszó középbirtokos elem nem volt Beszterce-Naszód megyében. Bánffy
emlékeztetett rá, hogy ő éppen emiatt már 1876-ban javasolta, hogy Szolnok-Doboka megye
hat határmenti községét, ill. a Kolozs megyéhez került tekei járást inkább az új megyéhez
csatolják, ám nem hallgattak rá. Most ismét javaslatot tett a területátcsatolásra, hogy ne
legyen kénytelen a fennálló helyzettel kibékülni: a közgyűlés virilis tagjai szász papok, illetve
Beszterce város egyszerű iparosai (tímárok és mészárosok), a választott tagok pedig a naszódi
román gimnázium tanárai, községi jegyzők és „míveletlen földészek”. Egy ilyen vezetésű
megyében nehéz lesz az irányítás – jósolta a frissen kinevezett főispán –, főleg mert a szászok
szinte egyáltalán nem beszélnek magyarul, a műveltebb románok pedig tüntetésszámba
menően nem hajlandók magyarul beszélni. Igaz, tehetik, mert „az átkos nemzetiségi törvény”
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feljogosította őket, hogy a közgyűlésben németül és románul is beszélhessenek, a
jegyzőkönyvet ezeken a nyelveken is vezessék, így érthető csak meg, hogy fordulhat elő,
hogy mind a megyeszékhely tisztviselői, mind a körjegyzők között számosan egy szót sem
tudnak a magyar állam hivatalos nyelvén. Bánffy – egybehangzóan a korábban idézett
Szolnok-Doboka megyei magyar véleményekkel – úgy látta, hogy Beszterce-Naszód megye
csak papíron tartozik Magyarországhoz, sem a látható jelekben, sem a helybeli tényezők
tetteiben és törekvéseiben ez nem jut érvényre.
Bánffy szakítani kívánt elhunyt elődjének kárhoztatott felfogásával. Szerinte Hößler
felfelé mindig azt jelentette, hogy minden rendben van, ám a megyében a dolgoknak szabad
folyást engedett. Bánffy nyíltan kijelentette, hogy célja a – különben általa is elismerten a
törvényes lehetőségek révén kialakult – helyzet megváltoztatása. Úgy ítélte meg, hogy ehhez
a feltételek részben adottak is, mivel a szászok körében az intelligensebb elem szabadulni
kíván az ún. ószász papi párt gyámkodásától, és saját érdekében is szívesen tanul magyarul,
„simulni kíván” és egyébként sem „állambontó tendetiákat követ”. A románok esetében az
állami ellenőrzés révén lehetne őket befolyásolni – tudatta Bánffy –, ugyanis szinte minden a
volt naszódi határőrvidéki vagyontól függ, ennek kezelői pedig jórészt azonosak a helyi
román szellemi és politikai vezetőkkel. Ha az alapok ellenőrzésének törvényhatósági és állami
feladatait megfelelően látják majd el, a románság is „kellő módon befolyásolható, sőt
vezethető” lesz. Ehhez azonban a magyar kormány feltétel nélküli és hathatós támogatására
tartott igényt. Követelte, hogy valamennyi minisztérium kérje ki a főispán előzetes
véleményét a Beszterce-Naszód megyét érintő valamennyi kinevezés esetében, és különösen
ahhoz ragaszkodott, hogy a naszódi volt határőrvidék tulajdonát képező alapokkal kapcsolatos
ügyekben a vallás- és közoktatásügyi miniszter csakis vele egyetértésben járjon el.182
Tisza Kálmán igyekezett Bánffy kéréseit teljesíteni, és valamennyi miniszterét
felkérte, hogy működjön együtt Bánffyval.183 Valóban szükség is volt erre, mert a korabeli
statisztikai adatok is megerősítették az új főispán által felrajzol helyzetképet. Az 1880-as
népszámlálás Beszterce-Naszód vármegye népességében 67,47% román, 25,13% német és
csupán 3,85% magyar anyanyelvű lakost talált.184 A megyeszékhelyen 1890-ben a 9083 fős
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polgári lakosság 60%-a német, 25%-a román, és csupán 12,5%-a (1136 fő) volt magyar. 185 És
míg Szolnok-Dobokában a magyarság a műveletlen és elmaradott románsággal állt szemben,
addig a Beszterce-Naszód megyei szász népesség körében magasabb volt az írni-olvasni
tudók aránya, mint a helybeli magyaroknál: 56,7% ill. 41,5%!186 Az általában magasabb
műveltségi szintnek, és különösen a naszódi román gimnáziumnak köszönhetően 1890-ben a
románoknak is 21,5%-a tudott írni és olvasni, szemben a már idézett szolnok-dobokai
siralmas 6,5%-os aránnyal. Bánffy valóban úgy érezhette magát Besztercén, mintha egy
idegen országba csöppent volna…
Bánffy ezek után megkezdte küzdelmét a szász elittel és a nemzetiségi törvény
előírásaival. Tisza Kálmánnal egyeztetve a főispán már beiktatása során egyértelművé tette,
hogy ha kénytelen is a nemzetiségi törvény adta jogokat tiszteletben tartani, annál több teret a
nemzetiségi nyelvhasználatnak semmiképpen nem ad, és ezért nem tűri, hogy a közigazgatási
bizottság ülésein az előadmányokat ne magyar nyelven tegyék meg.187 A fennálló helyzeten
azonban, mint előre megírta, változtatni kívánt, ezért 1885 februárjában arra kérte a
belügyminisztert, hogy rendeletben szabályozza az állandó választmány előadmányainak
nyelvhasználatát, éspedig úgy, hogy a fennálló gyakorlatot, miszerint a szövegeket magyar,
német és román nyelven egyaránt készítik, csak elnézésből, a gyakorlati szükség okán
engedélyezzék. Tisza Kálmán 1885 márciusában a 12296-885. sz. leiratban ezt meg is tette,
ám a szász származású, de a kormánypárt soraiban helyet foglaló, és mind Tisza, mind a
Bánffy szemében megbízhatónak számító Karl Fluger besztercei országgyűlési képviselő
kérte a rendelet visszavonását. Indoklásában a március 18-i közgyűlés érveit ismételte meg,
miszerint a jelenlegi helyzetben ez a rendelkezés az állandó választmány működésének
ellehetetlenülését vonná maga után. Bánffy véleményét természetesen kikérték, és ő
visszautasította ezt az interpretációt. Nézete szerint nem az a lényeges kérdés, hogy „egy
nehány ev. luth. lelkész és némely paraszt földmíves szász megyebizottsági tag az állam
hivatalos nyelvét nem bírja”, hanem az, hogy „Beszterce-Naszód megyében a közélet minden
ténykedése a szász és román nagy többség izgatottsága folytán a nemzetiségi, sok esetben
államellenes eszme körül forog.” Ennek kialakulásában Hößler elnézése is szerepet játszott,
ugyanis „maga is mint anyanyelvére német, nem csak engedte az állam hivatalos nyelvét
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teljesen mellőzni, de maga is legtöbb esetben magány életében úgy mint közszolgálati
szerepléseinél a német nyelvet használta.” A főispán kérte Tiszát, hogy ne függessze fel a
bírált rendeletet, mert ezzel sem lehetne a nyugodt légkört visszaállítani, ugyanis az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület megalakulása miatt a „szász túlzók” izgatottsága olyan
nagy, hogy egy mérsékelt szövegezésű és enyhe belügyminiszteri leiratot is gúny tárgyává
tennének.188
A gyakorlatban azonban Bánffy kérése nem teljesülhetett. A Szeben megyei
viszonyokat ugyanezen tárgyban rendezni kívánó, de a szászok anyanyelv-használatának
nagyobb teret engedő leirat a következő, május 7-i közgyűlésig nyilvánosságra került. A
Beszterce-Naszód megyei közgyűlés szász tagjai a két rendelkezés közötti nyilvánvaló
ellentmondásokat olyan eredményesen pellengérezték ki, hogy Bánffy helyzete is „felette
kellemetlenné volt téve, és midőn ismételt hivatkozásokkal a Cultur egyletekre ilyen
ellentétes intézkedések mívelt államban lehetetlennek bélyegeztettek, nehezen tudtam a
védekezés fegyverét használni” – vallotta be a nyilván kínos perceket átélő főispán. A szászok
gúnyos felszólalásaiktól annyira vérszemet kaptak, hogy még olyan indítvány is elhangzott,
hogy ne csak addigi nyelvhasználati jogaikat tartsák tiszteletben, de ezen felüli
engedményeket is kapjanak. Így kérték, hogy a közgyűlési meghívókat mindhárom nyelven
küldjék ki, és saját nyelvismereti hiányosságaikra hivatkozva azt is javasolták, hogy a főispáni
enunciációk (azaz a határozatok kimondása) ne csak magyarul, hanem németül és románul is
történjen. A javaslaton érezhetően felháborodott Bánffy hozzátette, hogy ez utóbbi még
Hößler idejében sem volt gyakorlat.189 Kijelentette, hogy ilyen változtatásokra természetesen
nem hajlandó, és biztató jelnek vélte, hogy a tiltakozó felszólalásokból a román tagok zöme
kivonta magát, s maguk a szászok is bevallották, hogy akciójuknak nem sok sikert jósolnak,
sőt, attól tartanak, hogy fellépésük eredménye csak az lesz, hogy a Szeben megyei helyzetet is
a Beszterce-Naszód megyei szintre fogják visszaszorítani.190
Ez azonban nem történt meg, és Bánffy ebben a kérdésben tulajdonképpen vereséget
szenvedett. Még az is előfordult, hogy a csak magyar nyelven készült közgyűlési meghívót
egy román közgyűlési tag, bizonyos Popitián Vazul nyugalmazott százados nem volt hajlandó
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átvenni, mondván ő nem tud magyarul. Egyúttal lemondott tagságáról is.191 A magyar nyelvű
meghívókkal szembeni nemzetiségi tiltakozás Erdélyben máskor is előfordult. 1896 őszén a
román nemzetiségű Hosszú Ferenc Hunyad megyei bizottsági tag tüntetett a magyar nyelvű
közgyűlési

meghívó

átvételének

megtagadásával,192

Brassó

megye

törvényhatósági

bizottságának 1900. október 1-i rendes közgyűlésén pedig a szász Dr. Karl Flechtenmacher
(egyebek mellett) amiatt interpellált, mert a közgyűlési meghívót csak magyar nyelven kapta
kézhez. Szerinte ezzel sérültek a nemzetiségi törvényben lefektetett jogai. Válaszában Dr.
Friedrich Jekel (szintén szász) alispán elismerte, hogy a szokásos három nyelvű meghívóhoz
képest most valóban csak magyarul készült el a meghívó, de ez csakis a rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt történt. A választ Flechtenmacher és a közgyűlés is tudomásul vette.193
A dualizmus kori nemzetiségi kérdés látványos eleme volt a nyelvharc, ám hiba volna
jelentőségét túlbecsülnünk. Ahogy a fenti példákból is jól látszik, a nemzetiségek nyelvi
jogait ott tartották tiszteletben, ahol a helyi erőviszonyok miatt a nemzetiségeknek volt
politikai hatalmuk is a jogot holt betűből élő gyakorlattá változtatni, és ezt meg is védelmezni.
Nem a nemzetiségi törvényben biztosított kisebbségi jogok betartása vagy be nem tartása volt
tehát a lényeg, hiszen ez legfeljebb jelezte azt, hogy a magyar kormányoknak az államnyelv
használatát erősíteni kívánó törekvése (azaz a magyarosítás) hol nem ütközött ellenállásba.
Másik oldalról nézve tehát a nemzetiségi nyelvhasználat csak következménye volt a
nemzetiségek valós helyi hatalmának, erejének és befolyásának. A jog érvényesítése a
politikai erőviszonyoktól függött – és ez néhány esetben éppen azt jelentette, hogy miközben
egyes törvényhatóságok a nemzetiségi törvény eltörlése érdekében fogalmaztak meg a
képviselőházhoz beadványokat,194 addig más megyékben a nemzetiségi törvényt tiszteletben
tartották, hivatkoztak rá, sőt, azon túlmutató nyelvi engedményeket követeltek. Az már a sors
iróniája, hogy ez – többek között – éppen abban a megyében történt, ahol Bánffy Dezső volt a
főispán.
A nyelvi jogok egyébként is csak a korszak túlfűtött nacionalista légkörében lehettek
olyan fontosak a nemzetiségek – és a magyarok számára: gondoljunk csak a közös
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hadseregben érvényesíteni kívánt magyar vezényleti, nyelvre vagy ezrednyelvre! Holott –
mint azt a későbbi vallás- és közoktatásügyi miniszter Lukács György hozzáállása is jelzi –
akár örülhettek volna, hogy megtanulnak még egy nyelvet.195 Persze ez a habitus akkor
kivételszámba ment.
A nyelvhasználati jogból, pontosabban az államnyelv ismeretének hiányából azonban
adott esetben gyakorlati politikai haszon is származhatott. 1887 elején például a szászok arra
készültek, hogy minden bizottságba, különösen pedig az állandó választmányba, az állandó
bíráló választmányba és az igazoló választmányba csekély kivétellel csupa olyan tagot
jelölnek, „kik az állam hivatalos nyelvét egyáltalában nem bírják, vagy jobban mondva –
állítólag nem bírják, illetőleg tudni nem akarják.” A főispán szerint mindezzel az a céljuk,
hogy kikényszerítsék a német nyelv használatát a bizottságok belső működésében, és a
közgyűlésnek tett jelentéseik során, sőt, ignoranciájukra hivatkozva kérni akarják majd a
német nyelvű elnöki enunciálást is. Bánffy kikérte a belügyminiszter véleményét a kérdésről,
s remélte, hogy egyetért vele, hiszen „a bábel torony építését megzavaró zűrzavarral azonos
tarthatatlan helyzet állna elő, ha czélzatuk érvényre jutásával e vármegyében már nem csak
három nyelven érteni, de rendszeresen a közgyűléseken és bizottságokban a közegeknek 3
nyelven írni és beszélni kellene”.196 A belügyminiszter már csak gyakorlati okokból is
egyetértett főispánjával, és kijelentette, hogy a nemzetiségi törvény alapján az anyanyelven
történő felszólalás jogát tiszteletben kell tartani, de az enunciálásnak az államnyelven kell
megtörténnie.197 (Csak zárójelben: a nemzetiségi többségű közgyűlésben éppen a magyar
főispán ne élvezhesse kisebbségiként anyanyelve használatának jogát?)
Látható, hogy Bánffy egy tapodtat sem volt képes előrébb lépni, és a BeszterceNaszód megyei közgyűlés nemzetiségi nyelvhasználatát nem tudta visszaszorítani. Pedig nagy
igyekezettel próbálkozott a legkülönfélébb területeken. 1887-ben például az iránt érdeklődött
a belügyminiszternél, hogy a megyebizottsági tagok választásánál vezetett jegyzőkönyveknek
szabad-e nem magyar nyelven készülni.198 A belügyminiszter kitérő válasza szerint ugyan
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azokat az állam hivatalos nyelvén kell írni, ám ha a nemzetiségi törvény értelmében a
megyében más jegyzőkönyvi nyelv is létezik, azokon is meg kell engedni.199
Bánffy számára – eltökélt igyekezete alapján – a nyelvkérdés talán a legfontosabb
terepe volt a nemzetiségi „túlzókkal” vívott politikai küzdelemnek. Ezért azután legalább
abban a szférában, ahol ő rendelkezhetett, nem ismert pardont. Így pl. mindent megtett a
magyar nyelv adminisztratív terjesztésére. „Egyetlen szász paraszt sem kapott egyetlen iratot
sem, legyen az … bármi is a megyehivataltól vagy szolgabírói hivataltól más nyelven mint
magyarul” – emlékeztek vissza az erdélyi szászok.200 Ehhez azonban arra volt szükség, hogy a
hivatalok élére magyarul tudó tisztviselőket találjon, márpedig ebből Beszterce-Naszód
megyében nagy volt a hiány. A főispán maga is kénytelen volt bevallani, hogy azért kénytelen
eltűrni, hogy a helyi választások lebonyolításánál a szász és román választási bizottságok
mindenféle szabálytalanságokat kövessenek el – szándékosan, hogy a nekik esetleg nem
tetsző jelöltek megválasztását emiatt érvényteleníteni kelljen –, mert egyszerűen nem képes
helyettük másokat megbízni a feladat lebonyolításával. Ugyanis „magyar emberekkel e
megyében nem rendelkezhetem, mert azon csekély számnak is, a kiket olykor ily kiküldetésre
felhasználhatnék, a nemzetiségi súrlódásokat kikerülendők nehezen vállalkoznak, vagy a
kívánt szellemi képességgel nem bírnak vagy végül állásuk és foglalkozásuknál fogva e czélra
elegendő idővel nem rendelkeznek.”201
Így aztán ha akadt egy valamennyire is alkalmas embere, kapva kapott a lehetőségen.
A jaádi járás szolgabírója ugyan megakadályozta, de Bánffy minden követ megmozgatott
annak érdekében, hogy a borgóbesztercei körjegyzői állásra egyedül pályázó magyar Fogarasi
Gyula ne csak helyettesítőként, hanem véglegesítve kapja meg kinevezését.202 Bár ez a
törvények egyoldalú magyarázatát tette szükségessé – ha a törvény választást ír elő, és a
helybeli románok tüntetően távol maradtak a szavazástól, akkor új választást kellene kiírni –,

A kizárólag Bánffy Dezső saját kezéhez küldendő 243/eln. sz. belügyminiszteri leirat piszkozata, 1887. január
14. Uo., f3, f32-35, és f22-25.
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de a Belügyminisztérium a főispán értelmezését fogadta el.203 Hiába tiltakoztak a
borgóbeszterceiek, hogy a jelöltet nem ismerik, s „csak annyit tudnak róla, hogy magaviselete
gyenge; már rosszul jártak oly ismeretlenekkel”, hiszen az előző körjegyzők (többnyire
különben románok) mind megkárosították őket, némelyiket el is ítélték. Helybeli jegyzőt
kértek, de nem talált meghallgatásra az a nyomós érvük sem, miszerint „miért jártatnák
gyermekeiket az iskolába és adnak verejtékből zsíros forintért, ha az ők tanult embereit – és
vannak olyanok is – nem alkalmazhatni”?!204
Bánffy egy másik, ennél jóval nagyobb horderejű ügyben is sikerrel járt: kimutatta,
hogy jogosulatlanul szerepelnek a legtöbb adót fizetők – és ezért automatikusan a megyei
törvényhatósági bizottság tagjai – között a besztercei evangélikus szász lelkészek, mert az
általuk összeállított jegyzékben említett „összegeket a központi lutheránus tized kárpótlási
alapból élvezik, de utána egyénenként nem fizetnek adót, mivel a papok által fizetésben
élvezett tized kárpótlási papírok nem az egyház, és főleg nem a lelkészek nevére vannak
kiállítva, hanem egyetemlegesen az erdélyi ev. püspökség tulajdonát képezik. … Az adót a
központi alap fizeti, nem az egyházközség vagy a pap.”205 A szokás által megerősített
helyzetet különben a Belügyminisztérium először – a szabálytalanság ellenére – megtartani
javasolta, s csak akkor fogadta el a főispán álláspontját, amikor Bánffy indoklásként
kijelentette: „a megye ügyeinek intézése, az itteni viszonyok folytán teljesen a szász papok
kezében levén és előző időkben ez ellen illetékes helyről védekezés megsem kísértetvén vált
gyakorlattá ezen jogosulatlan beszámítás, minek következménye lett, hogy ma teljesen szász
papi érdek és befolyás érvényesül az egész megyében. Ennek korlátozása czéljából, de a
törvény kellő végrehajtása érdekéből is, épen politikai érdekek indítottak az ügyre nézve
Nagyméltóságod nézetét kikérni esetleg egészségesebb viszonyokat hozni be Besztercze
Naszód megye bizottsági tagjainak soraiba.”206
Ugyanakkor Bánffy nem minden esetben kapta meg a szükségesnek gondolt
támogatást a budapesti minisztériumoktól. 1885 végén panaszosan sorolta, hogy BeszterceNaszód megyében „a törvényszéki elnök szász, ügyész hasonló képen, az öt bíró közül kettő
Schreiber Frigyes, a Belügyminisztérium IV., községi ügyosztálya vezetőjének választervezete, 1884.
szeptember 13. Uo., f164v, f171-172. A választervezeten található javítások szerint Schreiber különben először
azt akarta felelni, hogy új választást kell kiírni, s csak később másította meg döntését.
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román, egy szász és a két magyar közül az egyik mondhatni állandóan beteg, a másik sok
tekintetben kifogásolható. A három járásbíró közül egy szász, kettő román, négy albíró közül
egy román és a három magyar fogyatkozásaik következtében mint egy büntetésül látszik e
megyében kihelyezettnek lenni.207 A kissebb [!] személyzet egy pár szórványos kivételtől
eltekintve szász vagy oláh. – Ily körülmények között meg kell ragadnom minden alkalmat, ez
idő szerént egy általános orvoslás iránti intézkedést remélni nem lehetvén, hogy az idő közben
üressedésbe[!] jövő állomások betöltésénél figyelem fordíttassék arra, hogy ide ujabban
románok vagy szászok ki ne neveztessenek.” És mégis, hiába járt ennek érdekében
személyesen is az Igazságügyi Minisztériumban, a hivatalos lapban megdöbbenéssel olvasta,
hogy éppen az „egyik helybeli legszélsőbb nemzetiségi izgató ev. luth. pap” fiát, Láni
Alfrédot nevezték ki a kérdéses aljegyzői helyre.208
Láthattuk, Bánffynak inkább a szászokkal gyűlt meg a baja. Mint hivatalba lépésekor
már jelezte, a Beszterce-Naszód megyei románokat a naszódi határőr-alapok felügyelete révén
viszonylag jobban ellenőrzése alatt tudta tartani. Ezt a célt szolgálta, hogy a vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1885. április 10-én a belügyminiszter hozzájárulásával kinevezte
miniszteri biztosnak a naszódi alapok kezelő bizottságának, továbbá az iskolai és
ösztöndíjalapok kezelésének és az abból fenntartott tanintézetek ellenőrzésére. Mivel hamar
kiderült, hogy eredményes működéséhez szélesebb jogkörre lesz szüksége, Bánffy kérésére
Trefort azt is elintézte, hogy Ferenc József 1885. augusztus 5-én a naszódi alapok kezelésének
ellenőrzésére királyi biztosnak nevezte ki a végleges rendezésig. Bár Bánffy alapos
vizsgálatokat foganatosított, tulajdonképpen nem korlátozta az alapok működését, s az tovább
szolgálhatta az egykori határőrvidéken élő románok gyarapodását.209 A naszódi román alapok
pénzének felhasználása körül csak jóval később, 1904-ben merült fel komoly vita. Ekkor
ugyanis a kiírt ösztöndíj-pályázatra három helybeli magyar tanuló is jelentkezett, ám a román
kurátorok kérelmüket azon az alapon elvetették, hogy nem határőr-utódok. Az egyébként is a
legjobb jelöltek közé tartozó magyar diákok védelmében a magyar állam erélyesen fellépett.
Az alapítvány eljárást a jogegyenlőséggel ellentétesnek minősítették, és mivel nem sikerült
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megállapodni, felfüggesztették az alap tanulmányi ösztöndíjainak folyósítását. (A többi
részleg működésére mindez nem vonatkozott.) A rendkívüli helyzet hosszú éveken át tartott,
hiszen a magyar kormányoknak nem volt érdeke a román kulturális célokat szolgáló pénzek
folyósítása. A románok végül Ferenc Ferdinánd trónörökös segítségét is igénybe vették, és
csak az ő közbenjárására, 1912-ben sikerült kompromisszumos megoldást találni, s csak ekkor
fizették ki (visszamenőleg) az előző években odaítélt ösztöndíjakat.210
Bánffy Beszterce-Naszód megyei működését a nehéz körülményekhez mérten
legfeljebb mérsékelten sikeresnek minősíthetjük. Legnagyobb eredményeit nem a nemzetiségi
kérdés „megoldásában”, hanem inkább a megye és Beszterce város fejlesztésében,211 a
kisszámú helyi magyarság támogatásában érte el. Besztercén református templomot építettek,
polgári iskolát, magyar kaszinót, magyar hitelintézetet létesítettek,212 s 1888 elején megindult
a megye első magyar nyelvű hetilapja, a Besztercze-Naszód (Besztercze és Vidéke) is.213 1888ban neki is köszönhetően Beszterce városa is bekapcsolódhatott a vasúthálózatba, amiért a
város díszoklevélben mondott köszönetet.214
Ugyanakkor a szászok és a főispán viszonya az áldatlan nemzetiségi viszály miatt
nagyon megromlott. A közigazgatási bizottság ülésein a szászok Bánffy főispánságának a
vége felé már nem voltak hajlandók részt venni, s a hivatalból megjelenni köteles tagokon
kívül csak páran mentek el az ülésekre.215 A szász elit tagjai magánemberként sem nagyon
voltak hajlandók érintkezni a főispánnal.216
Amiért Bánffy Dezső számára mégis fontos és szívének kedves lehetett Beszterce
városa, az a magánügyek körébe tartozott. Minden bizonnyal itt ismerte meg Máthé Ilona
tanítónőt, aki a helybeli magyar gyerekek színjátszó körét is vezetve nagy elismeréssel
találkozott a helybeli magyar értelmiség kisszámú csoportjában.217 Ráadásul az előadások
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bevételét a szegény sorsú gyermekek javára ajánlották fel, és 1888 júliusára a – jellemző
módon Bánffy Dezső nevét viselő – alapítvány már 700 forinttal rendelkezett.218 A
legnagyobb elismerésre azonban a főispántól számíthatott, akinek a barna hajú fiatal nő
elvarázsolta a szívét: Máthé Ilona 1893-ban Bánffy Dezső második felesége lett.
Bánffy Dezső különben ettől a ténytől függetlenül is sikeresnek látta BeszterceNaszód megyei tevékenységét. A búcsúztatásakor mondott beszédében összehasonlította a
megye 1883-as állapotát az 1890 végivel, és úgy találta, hogy sikerült a területet visszanyernie
a magyar állam számára, még ha ennek során gyakran a többséggel szemben is kellett
eljárnia.219

7. Bánffy Dezső felmentése
Bánffy két vármegye élén állt, és főispánsága alatt mindvégig bírta Tisza Kálmán
támogatását. Talán ennek tudható be, hogy teljesen szokatlan módon, szinte „közös
megegyezéssel” távozott Szolnok-Doboka megye éléről, sőt, bár ez egyáltalán nem volt
szokásban, írásban ajánlatot tett utódára is. Saját kézzel írt (ez sem volt szokása) felmentési
kérelmét 1889 végén adta be, s a hosszú időn keresztül betöltött hivatal okozta fáradtság,
„naponta előhaladó korom és érzett gyengeségeim” szerepeltek a kérelem indoklásában.
Bánffy kérte, hogy felmentésére még 1890 januárjában sor kerülhessen. Emellett azt is kérte,
hogy Beszterce-Naszód megye élén a még elintézetlen ügyek miatt megmaradhasson. Bár
Tisza Kálmán idejében soha egyetlen főispán nem tett írásos javaslatot utódára, Bánffy –
hivatkozva „Szolnok-Doboka vármegyei ügyek iránt érzett meleg” érdeklődésére és a
szolgálati illemre – ezt is megtehette: maga helyett id. Bornemissza Károly báró magyarláposi
országgyűlési képviselőt, a Szolnok-Doboka megyei Szabadelvű Párt elnökét ajánlotta, mert
szükségesnek tartotta, hogy a főispáni állás „betöltésénél nemcsak országos politikai
tekintetek, de vármegyei belpolitikai és társadalmi szempontok is legyenek irányadók”. A
tekintélyes vagyonnal rendelkező Bornemissza ugyanis „általánosan szeretett és népszerű
volta, kitűnő tapintata, a vármegyei ügyekben évek hosszú sora óta tanúsított jártassága, a
közigazgatási bizottságban megszerzett tapasztalatai” révén még a „személyemtől idegenkedő
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nehány nagyobb birtokos család” tagjai számára is elfogadható lesz – írta a leköszönő
főispán.220
Teleki Géza gróf belügyminiszter csak a januári felmentés tekintetében nem támogatta
Bánffy kérését, és február 16-i felség-előterjesztésében elismerte, hogy a főispán kérése jogos,
hiszen Bánffy két olyan vármegye élén állt, melyek „úgy területi nagyságuk, mint különösen
az azokban időnként felmerülő nemzetiségi kérdések miatt, a főispán részéről folytonos
figyelmet és éberséget” igényeltek, s ez, mivel Bánffy emiatt hosszú időn át volt kénytelen
nagy ügybuzgalmat tanúsítani, ez tagadhatatlanul „testileg és szellemileg kimerítő hatással”
volt rá. Ferenc József 1890. február 24-én írta alá Bánffy felmentését elrendelő legfelső
elhatározást.221 Minderről Teleki 26-án táviratban értesítette a Désen tartózkodó új főispánt,222
aki a megye kormányzatát az 1875. május 1-től őrzött levéltárral és az ellátást igénylő
ügydarabokkal együtt március 2-án vette át Bánffytól,223 s hivatalos eskütételére március 12én került sor.224
Mire az átadás-átvétel lejátszódott, Budapesten is nagy változások történtek: Tisza
Kálmán kormánya is átadta helyét Szapáry Gyula gróf kabinetjének. A miniszteri tárcák
birtokosai között csak kevés személyi változás volt: Teleki helyett maga a miniszterelnök
vette át a belügyminiszteri tárcát, s az így megüresedett földművelésügyi minisztérium első
embere Bánffy Dezső régi vetélytársa, Bethlen András gróf lett. Bár eleve szokás volt új
belügyminiszter esetében a főispánoknak felajánlani lemondásukat, ám ugyanígy szokás volt
azt a minisztereknek nem elfogadni. Most azonban Bánffy esetében más volt a helyzet.
Amikor értesült Bethlen miniszteri kinevezéséről, állítólag azonnal kijelentette: csak a naszódi
erdőügyek rendezéséig kíván maradni.225 Valóban: alig öt nappal az új kormány kinevezése
után, 1890. március 20-án Bánffy kérte a belügyminisztérium vezetésével ideiglenesen
megbízott Bethlent, hogy rendelje el nyugdíjazását, mivel „az uj kormány alakulása oly
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személyi és elvi ellentétekbe hozott, hogy főispáni állásomat továbbra megtartanom nem
szabad”, „tekintettel 15 évi szolgálatomra és meggyengült hallásomra”. Minden bizonnyal
Bánffy fülével semmi baj nem volt, hiszen így folytatta: „szolgálati tekintetekből különös
figyelemmel a Besztercze-Naszód vármegyei főispánnak ő felsége által jóváhagyott
alapszabályok rendén a naszódvidéki központi iskola és ösztöndíj alapok ellenőrzése körüli
teendőire, továbbá a naszódi erdők ügyeinek rendezése érdekében nyert kormánybiztosi
megbízatásomra” utódja kinevezéséig lehetőleg hivatalban szeretne maradni.226
Kérését a kormány tiszteletben tartotta, és Bánffy is tartotta magát a megígértekhez.
Amikor az országgyűlés elfogadta a naszódi erdőalapok rendezéséhez is szükséges 1890. évi
XVII-XIX. törvényeket, és Bánffy azok sürgős részeit végrehajtotta, Bethlen András
földművelési miniszter 66519-1890 sz. rendelkezésével felmentette a kormánybiztosi állás
alól. Bánffy erre rögtön, 1890. december 8-án újból kérte a belügyminisztertől felmentését a
főispánság alól is, ismét hivatkozva a fennálló személyi és elvi ellentétekre és meggyengült
hallására.227 Szapáry Gyula előterjesztésére Ferenc József 1890. december 17-i legfelső
elhatározásával Bánffyt felmentette a Beszterce-Naszód megyei főispáni állás alól.228 A
belügyminiszter december 26-i értesítése szerint évi 2000 forintos nyugdíjat állapítottak meg
a nyugalmazott főispán számára.229 A Beszterce-Naszód megyei ügyek átadására – új főispán
kinevezésének híján – Bornemissza Szolnok-Doboka megyei főispánt kérték fel, ám erre is
csak 1891. január 22-én kerülhetett sor,230 Bánffy elfoglaltsága miatt.231
A Beszterce-Naszód megyei szász ellenzéki körök gyűlölt főispánjuk már közeli
távozásának hírére is hatalmas örömünnepet ültek. Bánffy kemény kezének meggyengülése
azt is lehetővé tette, hogy egy ellenzéki irányú új hetilapot indítsanak, s a Bistritzer Zeitung
első számaiban nem győzte szapulni a bukott főispán működését.232 Így pl. a magyar lapok
226

Bánffy Dezső br. Beszterce-Naszód megyei főispán 1102/főisp.1890 sz. jelentése gr. Bethlen Andrásnak, a
belügyminisztérium vezetésével ideiglenesen megbízott földművelésügyi miniszternek, Beszterce, 1890. március
20. Magyar Országos Levéltár. K 148. Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 170. csomó. (1895) III.
tétel. 331/bme.III.
227
Bánffy Dezső br. Beszterce-Naszód megyei főispán 4331-890.főisp. sz. bizalmas jelentése kizárólag Szapáry
saját kezébe. Beszterce, 1890. december 8. Magyar Országos Levéltár. K 148. Belügyminisztériumi Levéltár.
Elnöki iratok. 170. csomó. (1895) III. tétel. 331/bme.III.
228
Szapáry 4723/eln. sz. felség-előterjesztése, Budapest, 1890. december 12. Uo.
229
A belügyminiszter értesítése Bánffy Dezsőnek. Piszkozat, 1890. december 19. Uo.
230
Bornemissza Károly br. Szolnok-Doboka megyei főispán 17/1891. sz. jelentése Szapáry belügyminiszternek,
Deés, 1891. január 23. Magyar Országos Levéltár. K 148. Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 141.
csomó. (1891) III. tétel. 88/bme.III f3 és f22.
231
Bornemisza főispán távirata Szapáry belügyminiszternek, Deés, 1891. január 6. Magyar Országos Levéltár. K
148. Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 141. csomó. (1891) III. tétel. 88/bme.III. f5.
232
Bánffy Dezső lemondásának hírét az adventi időszak örömhíréhez hasonlították, és hevesen bírálták Bánffy
erőszakos módszereit. Politische Uebersicht. Bistritzer Zeitung, 1891. január 3., 2-3.; Politische Uebersicht.
Bistritzer Zeitung, 1891. január 17., 11-12. Bánffy Dezső utódának kinevezésekor ismét gyakoribbá váltak a
heves támadások: Bánffy uralma „hét éven át tartó mértéktelen erőszak” volt, „szisztematikus jogtiprás”, Bánffy
„a macchiavellista iskola valamennyi eszközét mozgásba hozta” és „valóban ördögi kedvvel” zavarta össze a

által Bánffyval kapcsolatban gyakran alkalmazott jelzőt – „mintamegye” – fordították
visszájára: Bánffy valóban mintamegyévé tette Beszterce-Naszódot, hiszen „amennyiben az
’Én vagyok a törvény’ vagy az ’Önnél a jog, de nálam az erő’ kijelentések teszik a
törvényhozót, akkor Bánffy báró Werbőczy és Szilágyi [Dezső] dacára Magyarország
legnagyobb törvényhozója; ha a megértés hiánya és a hivatalnokok felfüggesztése teszi a jó
közjogi vezetőt, akkor ő a mintafőispán; ha a … vak és minden eszközt megragadó választási
korteskedés teszi az államférfit, akkor ő a magyar nép valaha élt legnagyobb államférfia.”233
Nagy várakozás előzte meg Bánffy utódjának személyét, hiszen a szászok számára
nem volt mindegy, hogy csupán személycsere történik, vagy a nemzetiségi politika országos
szintű változását követően Beszterce-Naszód megyében valóságos „rendszerváltozásra” is sor
kerül.234 Az új főispán végül Tisza István sógora, Bethlen Pál gróf lett. Az 1891. február
közepén hírül adott információval egy időben derült ki, hogy a Bánffyhoz hasonlóan
erőszakos és szász-ellenes politikát folytató Bethlen Gábor gróf Kis- és Nagy-Küküllő megyei
főispán ill. a Szeben megye éléről távozó Bethlen András helyére a Szapáry-kormány
szászokat szándékozik kinevezni: Bausznern Guidót és Thalmann Gusztávot.235 Bár a hírek
végül pontatlannak bizonyultak, a nevek mégis új, enyhébb nemzetiségi politika nyitányát
sejtették.
Ebben a hangulatban

fogadták a megye

határán,

a Szeretfalva–Baierdorf

vasútállomáson az új főispánt, aki magyar nyelven válaszolt a német és magyar nyelvű
köszöntésekre. A közgyűlésen az eskü szövegét és programját is magyarul mondta el, s a
nemzetiségi kérdésről mondott megfontolt szavait megéljenezték.236 A német felszólalások
mellett volt egy román is, de a legnagyobb sikert a szász néppárt nevében felszólaló Gottlieb
Budakker városi lelkész aratta, akinek dikciója alatt többen sírtak is. 237 A hatalmas öröm
később elhamarkodottnak bizonyult. Bethlen főispán ugyanis Bánffynál is eredményesebben
szorította vissza a nemzetiségi nyelvhasználatot, igaz, nem brutális eszközöket alkalmazott,
hanem egyszerűen elszabotálta a közgyűlési jegyzőkönyvek németre és románra fordítását.238
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III. Az országos politikában
1. A képviselőház elnöke
A Szapáry-kormány új elgondolásai az erdélyi kérdésben, különösen a szászokkal szembeni
politika tekintetében oda vezettek, hogy a szászokkal szemben legkeményebben állást foglaló
két főispánt, Bethlen Gábor grófot és Bánffy Dezső bárót felmentették.239 Bánffy 1891-ben
egy időre visszavonult a politikai élettől, és a Viktória biztosítótársaság igazgató-elnöke
lett.240 Amikor Szapáry úgy döntött, hogy mandátuma lejárta előtt fél évvel feloszlattatja a
képviselőházat, s 1892 január végére új választásokat írnak ki, Bánffy Dezső is újra
aktivizálódott. A szilágysomlyói választókerületben kívánt fellépni, minden bizonnyal azért,
mert a Bánffy-családnak itt már korábban is pozíciói voltak: Albert báró (1818-1886) 1866 és
1869 között Deák-pártiként, majd 1878-tól 1881-ig a Szabadelvű Pártot erősítve volt itt
képviselő; Elek báró (1825-1881) 1870 és 1872 között balközépi programmal, a fiatalon
elhunyt zeneszerző, György báró (1856-1889) pedig az Apponyi-párt színeiben 1881-től
haláláig képviselte a kerületet.241 A választókerületben egyébként többségében ellenzéki
jelöltek diadalmaskodtak: 1889 óta a függetlenségi párti Vállyi Árpád birtokolta a
mandátumot, és a kormánypárt 1881 óta nem tudott itt győzni. Mindez megerősíti annak a
hírnek a valószínűségét, hogy a Szapáry-kormánnyal, s kifejezetten annak mérsékeltebb
nemzetiségi politikájával elégedetlen, leváltása miatt zúgolódó Bánffy Dezső ellenzéki
programmal kívánt eredetileg elindulni, s hogy az a csúfság ne történjék meg, hogy a Tiszakorszak egyik mintafőispánja a kormány ellenében kíván elindulni, inkább felajánlották neki a
kormánypárti jelöltséget.242
Bánffy 1892. január 17-én mondta el Szilágysomlyón választási programbeszédét,
melyet nagy lakoma követett. Bár kijelentette, hogy a közigazgatás államosításának és a
Szabadelvű Pártnak híve, „de e tekintetben nem mindenben ért egyet a Szápáry-kormánnyal s
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a törvényhatóságok, városok és községek autonom jogait mentül szélesebb téren kívánja
érvényre emelni s egyébként is fenn kívánja tartani a párt keretén belől személyes
meggyőződését, melynek a párt kebelében kíván mindenkor érvényt szerezni.” Bánffy
ellenfele nem a kerület régi képviselője, Vállyi Árpád volt, hanem Győry Elek, aki szintén a
Függetlenségi Párt programjával lépett fel.243 Ám végül Győry sem vállalta a kerületben
esélyesnek számító Bánffyval a küzdelmet, ezért az utolsó pillanatban, január 24-én a
függetlenségiek Lázár Ferencet kiáltották ki jelöltjüknek.244 (Győry ugyanis jobbnak látta, ha
inkább addigi kerületének, Komáromnak a felkérését fogadja el.245) Bánffy a várakozásoknak
megfelelően 1892. február 2-án246 megszerezte a mandátumot, s életében először bejutott a
képviselőházba – ahol hamarosan váratlanul nagy megtiszteltetésben lett része.
Már a választások előtt világos volt, hogy Szapáry nem szeretné Péchy Tamás
házelnököt újra megválasztatni, mert úgy ítélte meg, hogy a Sáros megyei politikusnak a
házszabályokhoz való túlzott ragaszkodása is megkönnyítette az ellenzéki obstrukció sikerét a
közigazgatási reform megbuktatása során.247 A választások utáni háttéregyeztetések
alkalmával a posztot Tisza Lajos grófnak, a volt miniszterelnök öccsének ajánlotta fel, ám ő
nem vállalta, és végül maga helyett a volt erdélyi főispánt, a parlamentbe első ízben bejutott
Bánffy Dezső bárót javasolta, aki Tisza Kálmán régi híve volt még a balközépi időkből. Az
újdonsült képviselő ráadásul egy utóbb cáfolt interjúban óvatlanul el is ejtette, hogy őt Tisza
Lajos és Tisza Kálmán jelölte a posztra.248 Mindez persze azt is jelezte, hogy Szapáry nem
teljesen ura a kormánypártnak, és a Tisza-csoport befolyása továbbra is igen nagy – annak
ellenére, hogy a választások során a régi gárda több illusztris képviselője (részben éppen
Szapáry manővereinek következtében) kibukott a parlamentből.249
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A február 18-i ünnepélyes megnyitás után a képviselőház negyedik ülésén, 1892.
február 25-én került sor a ház tisztségviselőinek megválasztására. A kormánypárt elnökjelöltje
Bánffy Dezső volt, míg az ellenzék – ezzel is borsot törve Szapáry miniszterelnök orra alá –
Péchy Tamás volt házelnököt indította. A szavazás úgy zajlott, hogy a képviselők egyesével
kimentek a szavazóurnához és abba beledobták szavazólapjukat, majd a cédulákat a ház színe
előtt számolták össze. A leadott 402 szavazatból 243-at kapott br. Bánffy Dezső, 158-at Péchy
Tamás, 1 pedig üres volt. A jobboldal éljenzett, baloldal zajongott, és Meszlény Lajos,
Csákvár függetlenségi párti képviselője közbe is kiabált: „Constatálom, hogy a horvátok és
szászok választották meg.”250 Öt perc szünet után bonyolították le az alelnökök, jegyzők és a
háznagy megválasztását. Az alelnökökre leadott 358 szavazatból 231-et kapott Bokros Elek,
228-at Andrássy Tivadar gróf, míg a függetlenségi párti Helfy Ignác 129-et és a Nemzeti
Párthoz tartozó Királyi Pál 123-at, így a két kormánypárti jelölt lett alelnök. A jegyzőkre 237
szavazatot adtak le, és itt már előzetesen megállapodtak a jelöltekről, legalábbis erre utalnak a
közel azonos szavazati arányok, hiszen a függetlenségi Szederkényi Nándor 236, Esterházy
Kálmán gróf 232, Josipovich Géza horvát képviselő 232, Molnár Antal 231, Schóber Ernő
230 és Széll Ákos pedig 230-230 szavazatot kapott. A háznagyra 237 szavazat lett leadva, az
egyedüli jelölt Csávossy Béla párdányi kormánypárti képviselő 236-ot kapott.251
Az új házelnök elfoglalta székét és rövid beszédet tartott. Megválasztott társai nevében
is megköszönte a bizalmat és közölte, hogy valamennyien a ház teljes megelégedésére fognak
törekedni. Annál is nagyobbnak kell tartania az iránta megnyilvánuló bizalmat, mert új embert
ültettek ezzel az elnöki székbe és „elhívtak vezetni ott, hol talán tanulnom kellene (Igaz! Ugy
van! balfelől. Hosszas élénk éljenzés jobb felől.) Törekvésem az leend, hogy az elnöki
székben teljes pártatlansággal, (Élénk éljenzés jobb felől.) a pártküzdelmeken kívül állva,
azokon magamat kívül tartva, vezessem a ház tanácskozásait s kezeljem a házszabályokat,
részrehajlatlanúl, minden körülmények közt igazságosan (Élénk éljenzés jobb felől.) ha kell,
szigorúan, (Helyeslés jobb felől.) a parlamenti tisztesség megóvása érdekében, (Élénk
helyeslés, éljenzés és taps jobb felől.) a parlament tekintélyének biztosítására. (Helyeslés jobb
felől.)” Fenti céljai támogatására kérte a képviselőket.252
Bánffyt az uralkodó magas közjogi méltóságának megfelelő ranggal tüntette ki:
valóságos belső titkos tanácsos lett.253 Ugyanakkor a házelnöknek elég sok idejébe került, míg
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Az 1892. évi február hó 18-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. Első kötet. Hiteles kiadás.
Budapest, 1892, Pesti Könyvnyomda-részvény-társaság, 15.
251
Uo., 16.
252
Uo.
253
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beletanult új szerepébe. A visszaemlékezések szerint Bánffy sok „derűs perczet szerzett a Ház
tagjainak, mert annyira nem tudta a házszabályokat, hogy Szilágyi Dezső igazságügyminiszter
igen sokszor röpített feléje a miniszteri bársonyszékből igen kevéssé hízelgő szavakat.
Egyszer

megint
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igazságügyminiszter ilyesmiket sziszegett a fogai között: - Ökör! Mindjárt hozzávágom ezt a
tintatartót!” Erdélyies, régiesnek ható beszédmódja, a sok „tatik, tetik” is feltűnést keltett.
Mindezek a hiányosságok azonban minden bizonnyal csak azért kaptak ekkora hangsúlyt,
mert Bánffy az ellenzéki obstrukció kemény ellenfele volt, és igyekezett megakadályozni az
időhúzást, amivel a parlamenti logika szerint a kormánypártnak kedvezett. Amit persze az
ellenzék részéről úgy értékeltek, hogy Bánffy „a képviselőház elnöki székében is pártember
volt”, akiből mindig kibújt az egykori főispán.254 Már megválasztása után alig egy hónappal
házszabály-értelmezési vitába keveredett az ellenzékkel, mert a Nemzeti Párthoz tartozó
Szentiványi Árpádnak nem akarta interpellációja után még egyszer megadni a szót, arra
hivatkozva, hogy a felszólaló Wekerle pénzügyminiszter csak előleges választ adott, s nem
igazit, így az interpellálót nem illeti az újabb szólás joga. A szintén nemzeti párti Horváth
Gyula ezek után arra kérte az elnököt, hogy a házszabályokat „tessék úgy értelmezni, mint
huszonöt éven keresztül mindig”.255 A parlamenti etikett, a diplomatikus csűrés-csavarás
valóban nem volt kenyere, másfél évtizedes főispánsága alatt az egyenes, ha tetszik, erőszakos
eljárásokhoz szokott hozzá. A képviselőházban szokatlan viselkedése miatt az ellenzéken
hamar népszerűtlenné vált, ám ez nagyrészt szerepéből következett. A Bánffynál
összehasonlíthatatlanul képzettebb és tekintélyesebb jogtudós Szilágyi Dezső, aki majd
követte Bánffyt a házelnöki székben, szintén nem tudott úgy elnökölni, hogy az ellenzék ne
részesítse kritikákban. A Függetlenségi Párt lapja, a Magyarország például egész vezércikket
szentelt Szilágyi bírálatának, s megjegyezte, hogy amióta ő a házelnök, gyakoriak a
házszabály-viták: „Bizony-bizony, nem inkább a tudomány kell arra a díszes székbe, mint
inkább bölcsesség...”256 A pártatlanság követelményét Bánffy időnként legalább formailag
igyekezett komolyan venni. Amikor április közepén választókerületébe látogatott, nem volt
hajlandó

országos

politikai

kérdésekről
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a

választókerületben a pártviszálykodás magvát elhinteni. A zsidók küldöttségének is kitérő
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választ adott a recepcióval kapcsolatban. A laptudósítások szerint feltűnő volt, hogy a
románok nemhogy küldöttséggel nem tisztelték meg, de az utcára se nagyon mentek ki. A
Budapesti Hírlap ezt azzal magyarázta, hogy a románok nagyon gyűlölik Bánffyt még főispán
korából, mert akkor Szapárynak a szászokkal és románokkal kötött paktuma ellen tiltakozva
mondott le. „Éppen az oláhoknak ez a gyűlölete barátkoztatja meg a kerület függetlenségi
párti elemeit is Bánffy báróval, mert tudják, hogy Szilágy-Somylónak erős kezekre van
szüksége, hogy ellene tudjon állni a szilágysági oláhok dákóromán törekvéseinek” –
igyekezett rokonszenvessé festeni a képviselőház elnökének vonásait a magyarosítás
élharcosai közé tartozó budapesti napilap.257 A kormány és az udvar mindenesetre értékelte
Bánffy Dezső házelnöki működését: 1893-ban császári és királyi kamarássá nevezték ki.258
Az 1893-as esztendő Bánffy Dezső magánéletében is fontos változást hozott: kilenc
évvel első felesége halála után másodszor is megnősült. Szíve választottja az egyszerű nemesi
családból származott, nagyenyedi Máthé Ilona (1862-1941) tanítónő volt, ami a
konzervatívabb arisztokraták számára újabb élcelődésekre adhatott okot.259 Máthé Ilona, akit
az ország egyik legszebb asszonyának tartottak, jóban-rosszban kitartó hűséges társa volt a
politikusnak, és a „quasi mesalliance”-ból egy gyermek is született, Dóra (1898-1958).260
1894-ben meghalt a „turini remete”, a magyar állampolgárságát elvesztett Kossuth
Lajos. Ferenc József holtában sem volt hajlandó megbocsátani ellenfelének, és nem engedte,
hogy Kossuth hivatalos állami temetésben részesüljön.261 Így a kormány nem vehetett részt az
ünnepélyes ceremónián. Wekerle miniszterelnök ötletére a rendezést Budapest székesfőváros
vállalta magára, és a méltóságteljes temetésen tízezrek rótták le kegyeletüket. (Ugyanakkor az
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emelkedett szertartás sajnálatos kísérőjelenségeként több helyen rendzavarásra is sor került,
így az Opera előtt 10-12 ezer ember tüntetett, gázlámpákat és ablakokat rongált meg, úgy
hogy végül kardlapozással kellett a tömeget szétoszlatni.262) Kossuth halálában is megmutatta
a dualista rendszer érzelmi támogatottságának hiányait, azt, hogy az uralkodóhoz való hűség
és a magyar hazafiság időnként csak nehezen, vagy egyáltalán nem volt összeegyeztethető.
Az esemény egyfajta vízválasztó volt; Ferenc József rideg és elutasító magatartása miatt
ezúttal nem lehetett egyszerre királyhűnek lenni és elismerni a XIX. század legnépszerűbb
magyar politikusának nagyságát.
A temetés fordulópontnak bizonyult Bánffy Dezső már addig is felfelé ívelő
karrierjében. Mint képviselőházi elnök részt vehetett volna a gyászszertartáson, hiszen nem
Őfelsége tanácsadója, kinevezett embere, „szolgálója” volt, mint a miniszterek vagy a
katonatisztek. Személye házelnökként éppen a nemzetet megtestesítő törvényhozást
képviselte, így ha akar, megjelenhetett volna anélkül, hogy ez magas állása elvesztésével jár
együtt. Bánffy azonban tudta, hogy ezzel a lépésével elveszítené az uralkodó bizalmát, ezért
inkább kitérő megoldást választott: „halaszthatatlan” egyházi elfoglaltságára hivatkozva
Kolozsvárra utazott, s így nem kellett részt vennie a temetésen. A temetésen más vezető
kormánypárti politikusok, így ifj. Andrássy Gyula sem vett részt, sőt, az Andrássy-palotára a
gyászlobogót sem tűzték ki, amiért is a tömeg az ablakokat beverte. 263 Noha Bánffy
megoldása egyfajta kompromisszum volt, megfutamodásnak értékelt tette mégis nagy
ellenérzéseket szült a közvélemény nagy részében. De ugyanezzel a lépéssel biztosította a
maga számára az uralkodó rokonszenvét, ami hamarosan a kormányfői székbe emelte őt.264

2. Az egyházpolitikai kérdés – és a nemzetiségek
Az 1890-es évek első felének egyik fő belpolitikai témájává az ún. egyházpolitikai kérdés
vált. Nem érezzük feladatunknak az eseményeket aprólékosan tárgyalni, hiszen számos alapos
munkában többen megtették már ezt, a vita mögötti eszmei háttér pontos felvázolásával. 265
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Csak az ellentétek politikai, hatalmi vonásait kívánjuk most kiemelni az ideológiai, eszmei és
vallási jellegűek közül.

A teljes vallásszabadságot és a zsidó felekezet bevett felekezetté
nyilvánítását (recepció) a magyar törvényhozás 1867 után sem mondta ki,
egyrészt a katolikus egyházra való tekintettel, másrészt azért, mert a liberális
kormányok nem kívánták a kialakult helyzetet bolygatni. A kérdés a II.
Vatikáni Zsinat előtti katolikus egyházi felfogás merevsége, a nem katolikus
felekezetekkel szembeni fensőbbséges magatartása és az ezt tükröző
kánonjogi szabályozás merev alkalmazása miatt vált gyakorlati problémává.
A modernizálódó országban egyre gyakoribbá váltak a vegyes házasságok,
ám azokat a katolikus egyház csak abban az esetben volt hajlandó
megáldani, ha a felek hozzájárultak az összes születendő gyermek katolikus
hitben történő neveléséhez, azaz a nem katolikus szülő ún. reverzálist adott. A
plébánosok a vegyes házasságokból született gyermekeket azután e logika
jegyében igyekeztek megkeresztelni és a katolikus anyakönyvbe beírni.
Reverzális hiányában a házasságkötésnél a katolikus egyházi asszisztencia
elmaradt, s az Egyház törvénytelen együttélésnek, ágyasságnak tekintette a
pap által nem szentesített életközösséget. Ez nem csupán a többi felekezet
érzékenységét és öntudatát sértette – joggal, hiszen az 1848. évi XX. tc.
kimondta a bevett felekezetek közötti tökéletes egyenjogúságot és
viszonosságot –, de sok család életét is megnehezítette.
A konzervatív egyházi felfogással szemben a liberális Deák-párti kormány már 1868ban intézkedett: a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról szóló
1868. évi LIII. tc. 12. §-a kimondta, hogy „A vegyes házasságokból származó gyermekek
közül a fiak atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását követik.” A katolikusok a rendelkezés
ellen – kissé meglepő módon, de voltaképpen jogosan – azt is felhozták, hogy az antiliberális,
hiszen korlátozza a szülők szabadságát és döntési jogát gyermekük nevelésében. Mivel a
törvénynek nem volt szankciója, a katolikusok közül sokan nem tartották be. Ezért a
kihágásokról szóló 1879. évi XL. tc. 53. §-a elrendelte, hogy „A ki életkorának
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tizennyolczadik évét még be nem töltött kiskoru egyént az 1868:LIII. tc. rendelkezése ellenére
más vallásfelekezetbe felvesz: két hónapig terjedhető elzárással és háromszáz forintig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.” A katolikus papság ennek ellenére nem hagyott fel az
„elkeresztelésekkel”, ám a bíróságok ítéletei nem voltak egységesek. Mivel a felmentő
ítéletek indoklásában előfordult, hogy a keresztelés tényével csak általában a kereszténységbe
veszik fel az illetőt, ezért Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884. július 11én elrendelte, hogy a lelkészek az általuk megkeresztelt, de az 1868. évi LIII. tc. értelmében
nem saját felekezetükbe tartozó személyt a saját anyakönyvbe nem vezethetik be, hanem a
bizonylatot az illetékes felekezetnek nyolc napon belül meg kell küldenie. Ha ezt elmulasztja,
a kihágási törvényben foglalt büntetéssel kell sújtani. A miniszteri rendeletet azonban
továbbra sem tartották be, ám Trefort efölött már általában szemet hunyt: a vallási
kérdésekben is érvényesült Tisza Kálmán kormányzatának fő elve, a „quieta non movere”.
A kérdés rendezését a Szapáry-kormány kultuszminisztere, a liberális felfogású266
Csáky Albin gróf kezdte meg. 1890. február 26-én új rendeletet adott ki, mely ugyan
lényegében csak megismételte Trefortét, sőt, a pénzbírságot még enyhítette is,267 mégis nagy
felzúdulást váltott ki a katolikus egyházban. A képviselőház azonban nagy többséggel kiállt a
rendelet mellett, így a béke érdekében Simor János hercegprímás és a kormány is a
Szentszékhez fordult, ám a Vatikán egyértelműen kijelentette, hogy az „elkeresztelési
rendeletet” katolikus lelkész nem hajthatja végre. A megmerevedő álláspontok miatt a helyzet
elmérgesedett: egymást érték a lelkészek elleni bírságolások, egyedül Molnár János komáromi
apát-plébános ellen huszonhatszor emeltek vádat. Egyre többen vélekedtek úgy, hogy a
megoldást csak a házassági jog újraszabályozása, a részleges vagy teljes állami
anyakönyvezés és a polgári házasság behozatala jelentheti.
Ebben a kérdésben azonban nem volt teljes egyetértés a kormányban. Szapáry
miniszterelnök csak mérsékelt változtatást kívánt, míg Baross, Wekerle és különösen Szilágyi
Dezső a következetesen liberális reformokat sürgette. Az ellenzéki pártok is megosztottak
voltak, a függetlenségiek között és Apponyi pártjában is voltak támogatói és ellenzői a
liberális egyházpolitikának. Olyan kérdés volt ez, mely a hagyományos közjogi törésvonal
helyett a liberális – konzervatív ellentét mentén rajzolta át a politikai életet. A képviselőház
nagy többsége, a sajtó zöme a liberális táborhoz tartozott, így ha a kormány az 1892-es
választás során a liberális egyházpolitikai reformok jelszavával indul harcba, valószínűleg
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nagy sikert érhetett volna el. Szapáry azonban visszariadt ettől a merész lépéstől. Eleve nem
volt híve a radikális politikának, másrészt hiányzott belőle a politikai messzebbre látás
képessége, és féltette a kormánypárt egységét is.268
Az egyházpolitikai kérdést az 1892-es kampány során így nem a kormány, és nem a
pártok, hanem maguk a felekezetek vetették fel. A zsidók egyre hangosabban követelték,
hogy az emancipáció, az egyéni egyenjogúsítás (1867:XVII. tc.) után felekezetként is egyenlő
jogokat élvezhessenek a bevett keresztény egyházakkal. Az 1892. január 6-án a budapesti
izraelita hitközség dísztermében tartott gyűlésen elhatározták, hogy az új országgyűléshez
ilyen tartalmú kérvényt és emlékiratot fognak intézni.269 Január 10-én, az értekezlet által
kiküldött végrehajtó bizottság első ülésén a még csak 24 éves dr. Vázsonyi Vilmos javasolta:
menesszenek küldöttséget a kormányhoz és a pártokhoz, és kérjék támogatásukat. A többség
elvetette az indítványt,270 de sok választókerületben a helyi zsidó hitközség mégis a
jelöltekhez fordult.
A Szabadelvű Pártot kényelmetlenül érintette az addig többségében a kormánypártra
szavazó zsidóság mozgalma. A kormánybarát Pesti Hírlap vezércikkben rótta meg őket, de
korábban kiállt a zsidók felekezeti egyenjogúsága mellett, Csáky Albin kultuszminiszter pedig
a temesvári zsidó küldöttségnek megígérte, hogy szabadelvű hazafiként mindent megtesz a
jogos kérés megvalósításáért.271 Szükség is volt erre a nyilatkozatra, mert az ellenzéki pártok
is támogatták a zsidórecepciót,272 így félő volt, hogy a zsidó követelések teljesítésének további
halogatása ezt a fontos támogatói réteget a kormánypárt ellen fordítja.273
Az egyházpolitikai kérdés azonban elsősorban a katolikus egyház elszántabb vezetői
miatt került napirendre. Schopper György rozsnyói püspök még január elején közzétett
pásztorlevelében a katolicizmust a liberális állam törvényellenes, az Egyház szabadságát
korlátozó támadásaitól szenvedő áldozatként mutatta be, és kijelentette, hogy „ma a harc a
hitöket védő keresztények és a szabadkőművességgel szövetkezett keresztényellenes szekták
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között folyik”. A választásokkal kapcsolatban nyíltan állást foglalt a kormánypárt ellen:
„Liberális jelöltet egy valódi keresztény ember sohasem választhat.” A szavazatot tehát az
ellenzékiek jelöltjeire kell adni: a „kereszténység talaján álló” jelöltekre örömmel, míg
bizalommal azokra, „kik nem állanak ugyan tökéletesen a kereszténység talaján, de nem
ellenségei a kereszténységnek és kat. egyházunknak”. A püspök legfontosabb utasítása az
volt, hogy a hívek intézzenek a fellépő képviselőjelöltekhez kérdést: „késznek nyilatkozik-e
az üldözött kat. egyház érdekeit, jogait megvédeni?”, és „mindegyiktől kérjék, hogy
nyilvánosan, becsületszavára kötelezze magát és ez ígéretét a választókerületi papság előtt
írásba is foglalja, hogy minden törvényen alapuló, igazságos ügyeinket mindenkor támogatni
fogja”.274 A püspök nyílt szembefordulása a kormánypárttal politikai és hatalmi szempontból
is lényeges volt: a kiegyezés óta a katolikus egyházi vezetés mindig a kiegyezést védelmező
kormányt támogatta a közjogi ellenzékkel szemben, ezzel is nagy mértékben elősegítve a
rendszer – és az adott kormányok – uralmának stabilizálódását. Ennek a kényelmes állapotnak
a megrendülését jelezte előre a rozsnyói püspök pásztorlevele.
A liberális sajtó bírálta a püspök pásztorlevelét és rámutatott arra, hogy a jelölteknek
kérdéseket feltenni minden választópolgárnak joga van ugyan, de „reverzálisokat követelni
tőlük nem lehet s önérzetes jelölt ilyet alá nem ír, mert ez az utasítások nélküli
parlamentarizmussal elvi ellentétben áll s mert becsületes ember szavát a nélkül is állja.
Különben akit megválasztunk, abban meg is bízunk s nem kérünk tőle írásbeli kötelezőt, mint
egy kitöltött váltó elfogadását.”275 A katolikus Magyar Állam a zsidó recepció támogatására
előre ígéretet tett liberális jelöltek hosszú sorával igyekezett védeni igazát, 276 ám itt másról
volt szó: egy adott reformot bárki szabadon felvehetett programjába, ez még nem csökkentette
mozgásszabadságát. Ellenben a katolikus részről követelt ígéret minden lényeges kérdésre
szólt, azaz a képviselő nem lelkiismereti meggyőződését, illetve választói álláspontját
követné, hanem az Egyházét. Ez pedig valóban összeférhetetlen volt a korabeli
parlamentarizmus-felfogással.277
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Ennek ellenére a katolikus egyház igen sok helyen fordult a jelöltekhez kérdéseivel, és
Steiner Fülöp székesfehérvári püspök – Schopperénél mérsékeltebb hangú – pásztorlevelében
is előírta híveinek, hogy arra szavazzanak, aki „férfias nyilatkozatban”, nyíltan megígéri,
hogy az egyház jogait védeni fogja az országházban és különösen oda fog törekedni, hogy az
1868:LIII. tc. 12. §-át úgy módosítsák, hogy a vegyes házasságból született gyerekek vallását
a szülők határozzák meg.278 A választásokig összesen 67, különböző pártállású jelölt tett
eltérő mértékben ígéretet arra, hogy védi az egyház érdekeit.279
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Bár közülük természetesen nem mindenki szerzett mandátumot, de az
1892-es választások eredményeként a kormánypártban így is több olyan
képviselő foglalt helyet, aki nyíltan elkötelezte magát a katolikus
egyházi álláspont védelmezésére. A képviselőházban az tette elsőrendű
fontosságú belpolitikai kérdéssé a vitát, hogy amikor a Függetlenségi
Párt elnöke, Irányi Dániel 1892 májusában (mint 23 éve minden
költségvetési vitában, most is) javasolta a polgári házasság és a
vallásszabadság bevezetését, a Nemzeti Párt vezére, Apponyi Albert is
támogatta a javaslatot. A vélemények azonban megoszlottak a
tekintetben, hogy a polgári házasság kötelező vagy lehetséges legyen.
1892 őszén a Szapáry-kormányon belül is kiéleződött a vita a kötelező
polgári házasság vagy az osztrák mintájú ún. Notzivilehe hívei között.
Mérsékelt nézeteivel Szapáry kisebbségben maradt és lemondott, utóda
Wekerle Sándor pénzügyminiszter lett, aki a kérdés radikálisabb
megoldását tűzte ki a kormány új céljának. Ám ezzel nagy belpolitikai
felfordulást okozott. A kormánypártból 1893-ban kiváltak a katolikus,
konzervatív gondolkodású elemek, és „disszidens” csoportjuk Szapáry
Gyula gróf volt miniszterelnök vezetésével 67-es ellenzéki tömörülést
hozott létre.280 Ezzel a kormánypárt számszerű többsége jelentékenyen
megcsappant, ám ez a képviselőházi szavazásoknál nem jutott érvényre,
mert a 48-as ellenzék többsége viszont az egyházpolitikai reformok
mellett foglalt állást. Ebben döntő szerepe volt az emigráns Kossuth
Lajosnak, aki még nem sokkal halála előtt is alakító módon szólt bele a
magyarországi fejleményekbe. Az állásfoglalását kérő függetlenségi
párti kérdésekre azt felelte, hogy meg kell szavazni a kormány által
beterjesztett liberális reformokat, mert nem azt kell nézni, hogy „nem
igen tisztességes ágyban született: de hát született; én tehát nem azt
nézném, hogy kinek a borja, hanem csak azt, hogy méltó-e arra, hogy
felneveltessék.”281 Igaz, a függetlenségi oldalon sem követték
valamennyien a „turini remete” javaslatát, és az Ugron-frakció korábbi
külön útjai mellett a Függetlenségi Párt magja is kettészakadt.
Mindazonáltal a szétforgácsolódó ellenzéki és a meggyengülő
kormánypárt az elvi liberális kérdésben összefogott, így az alsóházi
többség egyenesen impozáns volt, s 1894 áprilisában nagy többséggel
fogadták el az 1893 tavaszán beterjesztett törvényjavaslatok közül a
kormány által legfontosabbnak tartott, kötelező polgári házasságról
szóló tervezetet. A konzervatív arisztokrácia és a római katolikus
280

Maga Szapáry csak 1894 januárjában lépett ki a kormánypártból, s állt a disszidens csoport élére. Gróf
Szapáry Gyula kilépése Pesti Napló 1894. január 17., 1-2. A lap a 2. oldalon szó szerint közölte a Podmaniczky
Frigyes báró pártelnökhöz írt levelét. Ugyanekkor lépett ki a kormánypártból Tibád Antal és Batthyány Tivadar
gróf is. Uo., 3.
281
Kossuth 1893. májusi levelét idézi: Hanák Péter: A kiegyezés válságjelei. In: 20. századi magyar történelem.
1900-1994. Egyetemi tankönyv. Második, bővített kiadás. Szerk.: Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos.
Budapest, 1997, Korona Kiadó, 22.

főpapság azonban elutasította a liberális reformokat, és ebben
támogatókra talált a magyarországi nemzetiségek nagy részénél is.
Ahogy az Irányi halála után a Függetlenségi Párt elnökévé választott Eötvös Károly
1893. március 22-i beszédében hangsúlyozta, az egyházpolitikai reform magyar nemzeti
szempontból is igen kívánatos, mert a magyar állam egységét és függetlenségét segíti elő.282
Hiszen a sokféle, egymástól eltérő egyházjog fölébe egy egységes házassági jogot kívántak
állítani, és ezzel a magyar állam befolyását növelték az egyházak, köztük a nemzetiségi
jellegű felekezetek fölött. A függetlenségiek számára pedig kedves lehetett az is, hogy a
reform után a magyarországi szabályozás az osztráktól lényegesen eltérne.283 Ugyanakkor a
nemzetiségek jó részében, mint azt Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter is kénytelen volt
elismerni, „az az aggodalom [uralkodott], hogy az egyház, a vallás ellen támadás van intézve,
és ezen aggodalom hátterében mintegy sötét felhő lebeg az, hogy e javaslatokkal a nemzetiség
ellen is támadás van intézve.”284
Bár az erdélyi szászok 1890-től a Szabadelvű Párt soraiban foglaltak helyet s
evangélikus vallásukra a javaslat különösebben nem volt sérelmes, 1893. április 17-én az
erdélyi evangélikus egyház konzisztóriuma feliratban mégis arra kérte a kormányt, hogy ne
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katolikus maradhatott, amire politikai és presztízsokokból is szükség volt. A polgári házasságot a magyar
honvédelmi miniszter előtt kötötték meg – aki ekkor az a Hazai Samu báró volt, aki ugyan kikeresztelkedett, de
Kohner néven még zsidóként látta meg a napvilágot… Az egyházi esküvőre 1915. október 19-én, a császár
hozzájárulása birtokában teljes csendben került sor a bécsi evangélikus Dorotheenkirchében. Különben az
egyházi felfogás a nagy manőver ellenére elutasító volt: amikor 1917 júniusában Marterer, a katonai iroda
főnöke megkérdezte Bjelik püspököt, hogy érvényes-e Conrad házassága egyházi és polgári szempontból, akkor
azt a választ kapta, hogy egyházi szempontból mind a polgári, mind az egyházi házasság római katolikus
szempontból érvénytelen. Hoyer, Helmut: Kaiser Karl I. und Feldmarschall Conrad von Hötzendorf. Ein Beitrag
zur Militärpolitik Kaiser Karls. Wien, 1972, Verlag Notring, 125-130. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az
egyházpolitikai reformok a katolikus többségű Horvátországban sem lettek érvényesek, hiszen az 1868:XXX. tc.
az egyházi ügyeket is autonóm horvát kérdésnek tekintette.
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újabb törvényekkel igyekezzen az 1868-as törvény betartására bírni a katolikusokat, melyek
az engedetlenség bűnébe nem eső többi felekezet évszázados törvényes szokásait gyökeresen
felforgatnák, és ne kívánja a kötelező polgári házasságot s az állami anyakönyv-vezetést
behozni.285 A Szász Néppárt központi választmánya ugyanakkor 1893. szeptember 14-én úgy
döntött, hogy az egyházpolitikai reformok miatt a szász képviselők ne lépjenek ki a
kormánypártból. Az egységre mindig kínosan ügyelő szász mozgalomban ugyanis már 1893
tavaszától felmerült a fiatalabb, ún. „zöldszász” irányzat hívei között, hogy a tartományi
egyházi autonómiára nézve sérelmes javaslatokkal szembe kell fordulni. A szász képviselők
azonban úgy ítélték meg, hogy ennek több kára volna, mint haszna: csak rontaná a szászság
örvendetesen javuló megítélését a magyarság körében, és kilépésükkel sem tudnák
megakadályozni a törvényjavaslatot, mely különben sem irányul a szászok ellen, hiszen
körükben gyakorlatilag nincsenek katolikusok. A pártszakadást pedig minden szempontból
károsnak, a szász érdekképviselet jelentős meggyengüléséhez vezető rossz lépésnek
tartották.286
A javaslat ellenzői voltak a szerbek is. A püspöki kar 1893. május 21-én közös
felterjesztésben híveik erkölcsi, egyházi és családi érdekeinek védelmében kérte Ferenc
Józsefet és a miniszterelnököt a reformok elhagyására. A szerb egyházi vezetésnél mind az öt
törvényjavaslat elutasításra talált. Az állami anyakönyvekkel az volt a bajuk, hogy ezáltal a
nép szemében csökkenne a papság tekintélye, ám azt is kérték, hogy a hivatalos okmányokba
a neveket eredeti alakjukban tüntessék fel. A zsidóság recepciója ellen ugyan nem volt
kifogásuk, ám azt elképzelhetetlennek tartották, hogy „keresztény emberünk a Mózes vallásra
is áttérhet”, azaz a viszonosságba nem egyeztek bele. A korlátlan vallásszabadságot a fennálló
szabad viszonyok mellett fölöslegesnek, és zűrzavarhoz vezetőnek ítélték, míg a kötelező
polgári házasságot egyházjogi és gyakorlati indokok alapján is élesen elvetették.287
Nektárije verseci szerb püspök külön körlevélben is tiltakozott a reformok ellen,
melyek közül a legveszélyesebbnek a kötelező polgári házasságot és a vallásszabadságot
tartotta, és felszólította híveit, hogy „erélyesen s kitartóan, de loyális eszközökkel”
harcoljanak ellenük. Bár a törvényt megszavazása esetén be kell majd tartani, figyelmeztetett,
hogy az egyház szemében az egyházi esküvő nélkül a polgári házasság csupán „vétkes
285

A Georg Daniel Teutsch püspök és Karl Fritsch jegyző aláírásával ellátott feliratot idézi: uo., 110-114.
1894. február 27-én 14, szász választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő (köztük Guido
Baußnern és Horváth-Tholdy Lajos gróf, aki magyar létére évek óta képviselte a szászsebesi kerületet)
nyilatkozatban érvelt a kormánypártban maradás mellett. Erklärung der Reichstagsabgeordneten der sächsichen
Wahlkreise. Kronstädter Zeitung, 1894. március 6-7. Idézi: uo., 123-129.
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ágyasságnak számít”. A vallásszabadságot is a vallásos érzelmek és az egyházi rend
szempontjából tartotta veszélyesnek, mert úgy vélekedett, hogy a törvény lehetővé fogja
tenni, hogy „ha az egyik meg nem választatott egyházközségi bizottsági tagnak, a másik pl.
nem volna megelégedve lelkészével, vagy az egyházi adóját sokalná, stb., mind kiléphet
egyháza kötelékéből, átpártolhat más felekezethez, a mi szerfölött nagy veszedelem
egyházunkra nézve.”288
1894. április 20-án Karlócán szerb népgyűlést is tartottak, melyen hat pontban
tiltakoztak a görögkeleti szerb egyház autonómiáját csorbító javaslatok ellen, és kiátkozással
fenyegették meg azokat a szerb képviselőket, akik megszavazzák a törvényeket. A Mihajlo
Polit által vezetett tiltakozás a magyar sajtóban is jelentős visszhangot váltott ki. A
függetlenségi Egyetértés szerint Politék valójában nem az egyházi autonómiát féltik, hiszen
azt senki sem akarja megsérteni, hanem csak azért támadnak a „demokratikus
szabadelvűséggel összeforrott magyar nemzeti ügy ellen”, mert a reformok elfogadásával
megszűnik majd számukra az a lehetőség, hogy az egyházi autonómia bástyái mögé bújva a
magyar állam ellen visszaéléseket kövessenek el, hiszen a reformok „az államhatalom
számára lehetővé teszik … a törvényes ellenőrzést az egyházi élet területén is.”289
Bár az ellenzéki magyar lap szerint nem minden szerb utasította el a reformokat, a
különben kormányhű Đorđe Branković pátriárka is tiltakozott. Főrendiházi beszédében
egyházjogi megfontolásokból utasította el a kötelező polgári házasságot, hiszen az ortodox
tanítás szerint is szentség a házasság, így a polgári kötést nem ismerhetik el érvényesnek. A
helyzetet bonyolította, hogy a görögkeleti papok nagy része házasságban élt, továbbá hogy a
magyarországi szerbek egy részére – a horvátországiakra – a törvény elfogadása után is a régi
szabályok maradnának érvényesek, ami az egységet veszélyeztetné.290
A román ortodoxok nevében mind Nicoale Popea karánsebesi, mind a későbbi érsek,
Ioan Meţianu ekkori aradi püspök kifejezte ellenérzéseit a főrendiházi vitában.291 Miron
Roman érsek a miniszteri indoklást gyenge lábakon állónak tartotta, s a javaslat hátterében
egyenesen „messze kiható más czélok[at] és más törekvések[et]” is sejtett. A vallásos élet
nyugalma szempontjából felhozott aggodalmai mellett nyíltan jelezte, hogy bár Szilágyihoz
hasonlóan a politikai nemzet egységét ő is elérendő célnak tartja, de csak akkor, ha az „az
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1868-iki alaptörvények szellemében van concipiálva”. Ám a magyarok és nem magyarok
között megromlott viszonyon az egyházpolitikai reformok nem lesznek képesek javítani, sőt,
Roman érsek szerint a polgári házasság csak növelni fogja a feszültséget.292
Bár a nemzetiségi egyházi vezetők ellenérzéseit elsősorban saját felekezetük védelme
magyarázta, az egyházpolitikai reformok ellen világiak is tiltakoztak, s ezáltal a kérdés
egyértelműen politikai színezetet nyert. Sok helyen már 1893-ban népgyűléseket tartottak a
tervezett reformok ellen, s a vallásos tömegek érzelmeit többek között úgy próbálták
megnyerni, hogy megpróbálták elhitetni a nemzetiségi lakossággal, hogy a magyar hatóságok
vallástalanságot és hitükkel ellenkező magatartást akarnak rájuk erőszakolni.293 A magyarok
szemében a nem katolikus felekezetű nemzetiségek tiltakozása nem volt egyéb nemzetiségi
izgatásnál, még akkor is, ha adott esetben a törvényjavaslatok ellen felszólaló nemzetiségi
vezetők „beszédeit hazafiúi szempontból alig lehet[ett] kifogásolni”, mint azt az újvidéki
városi közgyűlésen Polit felszólalása esetében Flatt Viktor főispán is kénytelen volt
megállapítani. Plauzibilis magyarázata szerint Polit csak azért nem hozta fel szokásos
nemzetiségi sérelmeit, mert attól tartott, hogy ebben az esetben a reform magyar ellenzői nem
támogatják.294
Az egyházpolitikai reformok ügye így a magyar liberális sajtóban összekapcsolódott a
magyar nemzeti üggyel is. Jól mutatta ezt a kecskeméti evangélikus presbitériumnak a
hívekhez intézett tájékoztató szózata is, melyben az új törvényekből következő gyakorlati
változások ismertetése mellett azzal az indokkal ünnepelték az egyházpolitikai reformokat,
hogy ezáltal „édes hazánk minden rendű és rangú, minden nyelvű és vallású népe, legszentebb
lelkiismereti ügyeit tekintve is, egyenjogú polgárokból álló, egységes nemzetté leend!
Alaptörvények ezek, melyeken egységes nemzeti öntudatunk, mint erős fundamentumon
épülni és üdvösen fejlődni fog”.295 Így válik érthetővé, miért érték olykor éles támadások
azokat a magyar politikusokat, akik – igaz, felekezeti alapon – ellenezték a reformokat.
Szapáry volt miniszterelnök ki is kérte magának azt az értelmezést, hogy aki nem szavazza
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meg a javaslatokat, az nem jó magyar ember.296 Bár az ő esetében természetesen ez komoly
formában nem is merült fel, a későbbiekben a Katolikus Néppárttal szemben igen hasonló
vádak fogalmazódtak meg.
A reformokkal szembeszegülő nemzetiségi egyházak érvei autonómiájuk védelmére
szintén megmutatták a liberális magyar politikusok türelmének határait. Bár egyfelől
kötelességszerűen leszögezték, hogy a törvényekben biztosított egyházi önkormányzatot a
reform nem sérti, és ez nem is volt soha szándékukban, ám azt is kijelentették, hogy az
egyházi autonómia csakis az egyházi ügyekre vonatkozik, s politikai autonómiát – a magyar
nemzet politikai egységének értelmében – semmiképpen sem jelenthet. Wekerle
miniszterelnök ráadásul meglebegtette az autonómia csökkentésének lehetőségét is. 1894.
május 10-i főrendiházi beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a görögkeleti egyházi
autonómiát nem szabad úgy értelmezni, mintha az megváltoztathatatlan szerződés volna.
Ellenkezőleg – érvelt a miniszterelnök – az autonómia csak olyan jogalap, melyet a parlament
éppen jónak látott megadni, csorbítani vagy éppen kisebbíteni. A burkolt fenyegetés mögött
az egységes politikai nemzet dogmájának védelme állt: ha az egyházi autonómia
eltörölhetetlen és megváltoztathatatlan, akkor – főleg, ha politikai jogokat is belemagyaráznak
– az ortodox egyházak államot alkotnának az államban, s ezt sosem ismerhették el.297

Az egyházpolitikai reformok melletti minden liberális és hazafias
érvelés dacára azonban a főrendiházban – kivételszámba menő módon – a
javaslat 1894. május 10-én 140:118-as szavazataránnyal, tehát meglepően
nagy többséggel megbukott, s ez a Wekerle-kormány válságát eredményezte.

3. Az 1894-es két kormányválság
Bár Ferenc Józsefnek taktikusan sikerült megőriznie a magyar belpolitikai kérdésben
semlegességének látszatát, valójában a Wekerle-kormányt kínos helyzetbe hozó főrendiházi
szavazásban az udvarnak is jelentős része volt. Nem is elsősorban a katolikus hitét gyakorló, s
emiatt
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környezetének, pl. a szintén konzervatív felfogású Kálnoky közös külügyminiszternek. Ahogy
a főnöke, Kállay Béni révén a politikai kulisszák mögé is betekintést nyerő Thallóczy Lajos
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fogalmazott: „Ő Felsége tényleg nem szereti a kabinetjét, nem ad rájuk semmit, elégedetlen
úgy a Kossuth-dolgával, mint a polgári házassággal, hát miért nem küldi el őket, ha már nem
támogatja. Ez nem egyenes, nem nyílt dolog, szóval a félrendszabály a gyávaság.”298
Ahogy a naplóbejegyzésből is kitűnik, Ferenc Józsefnek nem kizárólag a liberális
egyházpolitikai reformok szúrták a szemét. Sokkal jobban zavarta, hogy Wekerle – részben
azért, hogy biztosítsa kormánya számára a parlamenti többséget – bizonyos együttműködésre
kényszerült a függetlenségi ellenzékkel. A kabinet népszerűségének fokozása érdekében
felemás módon járt el az 1894. március 20-án meghalt Kossuth Lajos budapesti temetésével
kapcsolatban is. Bár lojális maradt a királyhoz, és megtiltotta az állami alkalmazottaknak a
hivatalos megjelenést, ugyanakkor nem akadályozta – nem is akadályozhatta – meg, hogy a
főváros pompás és emelkedett, bár egyesek szerint álságos és őszintétlen temetést rendezzen a
legnépszerűbb magyarnak. A Kossuthnak soha megbocsátani nem tudó uralkodó – nota bene
ez fordítva is igaz volt – érzékenységét valószínűleg a kormány elvhűségében és lojalitásában
való kételkedés inkább bántotta, mint az egyházpolitikai küzdelem alakulása.299
Mindenesetre a király nem akadályozta meg, hogy azok az udvari méltóságviselők,
akik különben soha nem jártak el a főrendiház üléseire, most elmenjenek, és
ellenszavazatukkal megbuktassák a liberális reformot. Ezek után a kormány szerette volna
igénybe venni a király aktív segítségét a főrendiházi győzelem érdekében. A király által
kinevezhető élethossziglani főrendiházi tagok 50 fős kontingense nem volt betöltve, ezért a
maradék három helyre kérték Üchtritz Zsigmond báró, Zuber József volt főispán és id.
Esterházy Ferenc gróf kinevezését. Mivel attól tartottak, hogy ez sem lenne elegendő,
Wekerle felhatalmazást kért Ferenc Józseftől, hogy jelezhesse: amennyiben a javaslatok így
sem mennek át, pair-schubot alkalmazhat, azaz további örökös jogon történő főrendiházi
kinevezésekre kerül sor. (Ez azt jelentette, hogy a válságos helyzetben a kormány a főrangú
címeket egyértelműen napi politikai céllal akarta odaítélni.) „Ez utóbbi kérést t. i. a pairschubot, még ily föltételes formában is Ő Felsége határozottan megtagadta. Megadta azonban
a 3 főrendi kinevezését és még hozzá tette, hogy politikai okokból befolyást fog gyakorolni a
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mágnásokra, hogy tartózkodás által segítsék elő a törvény megszavaztatását. Egyszersmind
kijelenté Ő Felsége, hogy ez utolsó szava s többre és egyébre reá nem fog állani.”300
Az uralkodói bizalmatlanságot érzékelve Wekerle 1894. május 31-én benyújtotta
lemondását, amit Ferenc József másnap elfogadott, és megbízta Khuen-Héderváry Károly
gróf horvát bánt a kormányalakítással. A bán már hosszabb idő óta ki volt szemelve a magyar
miniszterelnöki posztra. Khuen-Héderváry szerint már 1893 elején megmondta neki a király:
„legyen készen, hogy adandó alkalommal a magyar kormány vezetését átvehesse.”301 A bán
elsősorban Kállay Béni közös pénzügyminiszter támogatását élvezhette, aki már 1893-ban
azzal biztatta: „egykor Zágrábból is történhetik import Budapestre”.302 A bán művelt, a
történelem iránt érdeklődő,303 és ami ennél persze sokkal fontosabb volt: Zágrábban erélyes
eszközökkel rendet teremtő politikus volt, akit „a hagyományos és kötelességszerű
királyhűségen felül, a legmélyebb tisztelet és szeretet fűzte uralkodójához. De még ezen felül
erős bizalom Ferenc József emberfeletti tárgyilagosságában és páratlan kormányzói
bölcsességében. Az ő véleménye szerint ... királya mint ember és uralkodó korának egyedül
álló kiváló alakja volt. Nem egyszer mondta, hogy helyesebb és biztosabb megítélését még
oly bonyolult helyzetnek is ... senki másnál nem látott, mint Őfelségénél. Természetes, hogy
így gondolkodása is lassanként ugyanazt az irányt vette, mint a királyé, és minden, ami
felülről jött, nála is megértésre talált. Nem azért, mert felülről jött, mert az uralkodó adta vagy
kívánta, hanem mert olyan embertől származott, akinek felsőbbségét politikai és kormányzati
kérdésekben mértékadónak kellett elismerni.”304
Ferenc József nem csupán személyi változást szeretett volna a magyar kormány élén,
de a politikai irányvonalat is meg kívánta változtatni. Mint láttuk, aggodalommal töltötte el a
Wekerle-kormány alatt a közjogi törésvonalakon átívelő liberális együttműködés, és a 67-es
keretek megszilárdítására, ennek érdekében esetleg a 67-es elemek egyesítésére törekedett.
Ám be kellett látnia, hogy a képviselőház által eddig megszavazott három egyházpolitikai
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reformot el kell fogadnia, mert a szabadelvű kormánypárt támogatását csak így biztosíthatja.
Az új kormánynak tehát hajlandó lett volna megadni a segítséget a főrendiházi többség
megszerzéséhez.
Khuen-Héderváry Károly gróf kormányalakítási kísérlete azonban csúfos kudarccal ért
véget. A Szabadelvű Párt egyöntetűen kiállt a lemondott kormány és reformpolitikája mellett,
s ebben a párt vezető politikusai között kivételes összhang mutatkozott. A pártkonferencia elé
terjesztendő határozat megszövegezésében Darányi Ignác játszott főszerepet, de Tisza István
is oroszlánrészt vállalt a válság nyugodtabb keretek közé szorításába. Szerencsére a bán
azonnal belátta, hogy nincs esélye a hatalom átvételére, s azt nem is erőltette, hanem a június
4-én Budapestre érkező királynak visszaadta a megbízatást. Javaslatára Ferenc József a
parlament két házának elnökével, Szlávy Józseffel és Bánffy Dezsővel tárgyalt. A király
álláspontja az volt, hogy hajlandó ismét Wekerlét kinevezni és az egyházpolitikai törvények
főrendiházi megszavaztatásában is segíteni, de cserébe követelte a liberális reformokért a
legtöbbet tett Csáky Albin és Szilágyi Dezső távozását.
Jellemző módon Bánffy ezt a követelést azonnal akceptálta, ugyanakkor a
kormánypárt hangadói ellenálltak. Tisza István érvelése szerint a királynak is tekintélyvesztést
okozna, ha Szilágyiból – Csáky azonnal félreállt és nem is akart miniszter maradni – a
liberális ügy mártírját kreálná. A párt szempontjait is figyelembe véve fontosnak tartotta az
igazságügyi miniszter megtartását, hiszen a kormány népszerűségét nagyrészt neki és a
nevével összeforrott liberális egyházpolitikai iránynak köszönhette, így a miniszter távozása a
párt számára csak hátrányokkal járhatna.305
A király azonban nem akarta megtartani a számára személyesen is ellenszenves
Szilágyit.306 Június 7-én ismét magához hívatta Bánffyt, és megmondta neki, hogy ha Szilágyi
nélkül Wekerle nem vállalná, őt akarja megbízni a kormányalakítással. A képviselőház elnöke
ezek után ugyan nagy hangon követelte párttársaitól, hogy győzzék meg Wekerlét a feltételek
elfogadásáról, „különben ő lesz kénytelen kísérletet tenni”, viselkedéséből azonban érződött,
ez egyáltalán nem lenne ellenére. A párt mindenképpen Wekerléhez ragaszkodott, s a mindig
egyenes Tisza István kertelés nélkül meg is mondta Bánffynak június 8-án délelőtt a Sándorpalotában zajló megbeszélések folyamán, hogy miniszterelnöksége abszurdum, „mire ő egy
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mellékszobába híva kezdett kapacitálni s mondta, hogy reám is számít, itt mindnyájunknak
kötelességet kell teljesíteni” – jegyezte fel a fiatal Tisza, aki azonban ismét megtagadta az
együttműködést az erdélyi politikustól. Ám a Bánffy-kabinetnek voltak más támogatói is:
Széll Kálmán támogatásáról biztosította a házelnököt, aki elterjesztette, hogy csak a Tiszák
ellenkezése akadályozza meg, hogy kormányt tudjon alakítani. Ám Bánffy valójában csak a
gyengébb idegzetű, engedékenyebb politikusokra számíthatott, mert a kormánypárt elvhűbb
és határozottabb tagjai minden követ megmozgattak Wekerle érdekében. Perczel Béni még a
szélballal, pontosabban a Függetlenségi Párt Eötvös Károly ill. Justh Gyula által vezetett
liberális csoportjaival is felvette a kapcsolatot. Eötvös elvhűséget, Justh a Szilágyi melletti
kitartást javasolta, de Tisza alighanem helyesen látta: számukra a legfontosabb a korona és a
kormánypárt közötti minél nagyobb konfliktus előidézése volt. Bár Wekerle végül akár
Szilágyi nélkül is hajlandó lett volna elvállalni a kormányzást, végül Fejérváry Géza báró
honvédelmi miniszternek sikerült meggyőznie a királyt, s így az igazságügyi miniszter is
maradhatott.307
A konfliktusból a kormánypárt és a liberális ügy került ki győztesen, s a királynak meg
kellett hátrálnia, de természetesen ez csak a politikai élet kulisszatitkaiba beavatottak számára
válhatott

nyilvánvalóvá.

Június

9-én
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József

ismét

Wekerlét

nevezte

ki

miniszterelnökké, s másnap a miniszterek kinevezésére is sor került. A kormánynak nem volt
tagja már sem Csáky Albin, a liberális szárny exponense (utóda Eötvös Loránd báró lett), sem
pedig Bethlen András gróf földművelésügyi miniszter, aki viszont a Khuen-Héderváry Károly
mellett korteskedők vezéralakja volt (helyét ideiglenesen Fejérváry Géza, majd egy hónapra
rá Festetics Andor gróf foglalta el). Távozott Tisza Lajos gróf is, aki addig a király személye
körüli miniszteri posztot töltötte be, s helyére a fiatal ifj. Andrássy Gyula került.
A király támogatásával sikerült a főrendiházban megszavaztatni a polgári házasságról
szóló törvényt: június 21-én 128:124 arányban győzött a javaslat, pair-schub nélkül, de az
ellenzéki főrendek közül többen a király kérésére maradtak távol a szavazástól. Ősszel
megszületett az állami anyakönyvvezetésről és a gyermekek vallásának szabályozásáról szóló
törvény is, melyeket 1894. október 26-án a kormány fel is terjesztett szentesítésre. Ám a
király késlekedett. Csak kényszerből engedett már júniusban is, és most a szentesítés
halogatásával igyekezett a Wekerle-kormány helyzetét gyengíteni. Eleve nem szándékozott
hosszabb ideig megtartani a Wekerle-kabinetet, hanem adandó alkalommal ismét a horvát bán
megbízását akarta elérni. Kállay Béni útján nem sokkal Khuen-Héderváry sikertelen missziója
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után meg is üzente Zágrábba, hogy „Ő számol reád, ennélfogva tehát tartsd magadat készen,
mert talán hamarébb bekövetkezik az idő, mint a világ gondolja, midőn ismét neked kell
előtérbe lépned, de akkor aztán biztosan és definitíve. Ő Felsége szerint a jelen állapot nem
lehet, de nem is lesz tartós.”308
A király bizalmatlanságát érezve a kormány és pártja valóban elbizonytalanodott. „A
liberális pesszimisták még november folyamán a kormány lemondására számítanak” – írta
szeptember közepén a bánnak bizalmasa, Gyurkovics. A miniszterek egymással veszekedtek,
Lukács László pénzügyminisztériumi államtitkár szerint a költségvetés összeállításakor a
minisztertanács „komplett őrültekháza” volt. „A liberális pártban senki sem számol a kabinet
életképességével. … Egy ember sem tudja, mi történhet ősszel. A kombinációk a
’fortwursteln’ és az országgyűlés feloszlatása között oszlanak meg.” A szintén megosztott
ellenzék sem számított semmilyen kormányakcióra az egyházpolitikai reformok végrehajtásán
és a költségvetés beterjesztésén kívül.309
A helyzet október folyamán még válságosabbá vált. Gyurkovics szerint három
elképzelést tartanak „Judapesten” – így írta – lehetségesnek. Az első a fúzió Apponyi és
Szapáry pártjával – a Tisza-klikk ellenében. A második új választások kiírása, a harmadik
pedig az egyházpolitikai törvények szentesítése után a kabinet lemondása és újraalakítása. Ám
az első kettőhöz szükséges bátorság hiányzik, és a harmadiknál is valószínűbb a
„fortwursteln”, az ügyek érdemi elintézés nélküli tovább görgetése.310
A helyzetet tovább rontotta Kossuth Ferenc hazatérése Olaszországból. Vidéki körútja
során igen sokan a 49-es Kossuth örökösének, a nemzeti ügy forradalmár bajnokának akarták
látni az amúgy mérsékelt, konzervatív-liberális, európai műveltségű politikust. Néhány helyen
egyenesen olyan ünnepségekkel fogadták, melyek a felségsértés határát súrolták, s többen
gondolták úgy, hogy a kormány – és elsősorban Hieronymi Károly belügyminiszter – nem
lépett fel a kellő eréllyel. Bár Kossuth Ferenc Wekerlénél tett látogatása során igyekezett
tisztázni magát, s a függetlenségiek a parlamentben is elhatárolódtak a debreceni botrányos
esettől, Ferenc József számára ezek az incidensek is csak megerősítették korábbi véleményét:
a kormány nem képes megfelelni feladatainak, és túl nagy teret enged az államellenes
Kossuth-kultusznak és engedményeket tesz a 48-as érzelmeknek.
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A liberális érzelműek hangulatát rontotta a mind erőteljesebben szervezkedő katolikus
mozgalom is. 1894. november 17-én Székesfehérvárt katolikus nagygyűlést tartottak az
egyházpolitikai reformok ellenzőinek és egyházi méltóságoknak a jelenlétében, ahol
kimondták egy katolikus párt megalakításának szükségességét. József főherceg és más, a
dinasztiához közel álló személyek üdvözlete és támogatása, továbbá a konzervatív politikusok
sugalmazása311 ismét azt a képet erősítette meg, hogy a korona a reformok ellenzője, s emiatt
a kormány napjai meg vannak számlálva. Természetesen ezt csak felerősítette Ferenc József
magatartása: „a szentesítés huzodása a pártot nagyon lehangolja, az érdektársak busulnak” –
írta gúnyosan Bethlen András.312
Ferenc József most már csak az alkalmat várta a kormány eltávolítására, s a
konzervatív és különösen dinasztikus szempontból megbízható új szisztéma megalkotására.
Felmerült Kállay Béni miniszterelnökségének gondolata is,313 de a fő jelölt továbbra is a
horvát bán volt. A kudarca miatt kissé habozó politikust többen biztatták, elsősorban azzal,
hogy a magyar képviselők elvtelenek: az ekkor a Szapáry-csoportban helyt foglaló Gyürky
Ábrahám úgy vélte, „Itt annyira meg vannak puhulva az emberek a szabadelvű pártban
egyrészt, más részt pedig annyira ohajtanak is a jelen tarthatatlan helyzetből kiszabadulni,
hogy annak a ki a kinevezést megkapja nem csak biztosítva van a hatalom, de és ez talán kissé
különösnek hangzik nem lenne nagyon nehéz helyzete is, új választásokra absolut nem lenne
szükség,
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Magyarországban ez idő szerint párt külömbség [sic] nélkül az egyedüli biztos és iránytadó a
kenyérkérdés, ennek kulcsát pedig a kinevezés annak a kezébe adja a ki azt megkapja.”314
A Wekerle-kabinet végül már csak annyit akart elérni, hogy menesztésük előtt a király
szentesítse az addig elfogadott három egyházpolitikai törvényt. Ferenc József azonban
nehezen engedett, mert mint egyháza hű fia nehezen szánta rá magát a klérus által ellenzett
törvények aláírására. Amint ifj. Andrássy Gyula gróf, a király személye körüli miniszter
sógornőjének írta, „Habozik és lelkiismereti furdalásokat érez. Igazán megsajnáltam szegényt.
Könnyek voltak a szemében. Azt mondta, hogy legkeserűbb napjai a mostaniak. Annyira
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irtózik a szentesítéstől.”315 Végül azonban ez is megtörtént. November végén a király
megígérte a miniszterelnöknek, hogy még a Wekerle-kormánynak megadja a szentesítést és
ezt a kormányfő be is jelentheti, mire a miniszterelnök közölte, hogy utána beadják
lemondásukat és azt is kijelentette, hogy „a még hátralévő két egyházpolitikai törvényjavaslat
sorsával Wekerle nem törődik.”316 A szentesítésre végül 1894. december 9-én sor került, így a
miniszterkedést meglehetősen unalmasnak és kényelmetlennek érző Andrássy már a kormány
december 21-i hivatalos lemondását megelőzően örömmel írhatta haza: „Borzasztóan örülök
szabad lenni.”317

4. Bánffy miniszterelnök lesz
Hosszan elhúzódó tárgyalások következtek, mert Ferenc József nem egyszerű személyi
változást akart, hanem az 1890 óta megingott 67-es rendszer megreformálását is. Elképzelései
szerint a Szabadelvű Pártnak az egyházpolitikai kérdésben veszélyesen együttműködő
balszárnya helyett megbízhatóbb és inkább konzervatív színezetű elemek kezébe kell adni a
vezetést. Ezért szorgalmazta ismételten Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnökségét –
vagy ahogy id. Andrássy Gyuláné fogalmazott: „úgy látszik, a király szerelmes Khuenbe, de
ahogy hallom, a párt nem. Hová jutottunk, hogy Széll Kálmán a mi kandidátusunk” –
sóhajtott fel.318 Khuen azonban, hogy elkerülje a fél évvel korábbi fiaskót, szerette volna
előkészíteni a talajt. Ennek jegyében került sor az egyházpolitikai törvények szentesítésére is,
majd ezt követően a Wekerle-kabinet lemondására, hogy ne tudják a következő kormányt
azzal vádolni, hogy nem akarja a reformot. A királyi óhajokat Zágrábba közvetítő Kállay Béni
közös pénzügyminiszter Khuennek írt levele szerint „csak is te következhetsz s az én nézetem
szerint is, nem lenne többé semmi ok a várakozásra és halogatásra. A fusio most már
lehetséges, de ezt csak neked szabad és kell megcsinálnod.”319
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Ám a korona jelöltje mellett a Szabadelvű Párt vezető politikusai továbbra sem álltak
ki, hanem igyekeztek megakadályozni a bán sikerét. Wekerle még bécsi útja előtt kérte Tisza
Kálmánt, vállalja el a miniszterelnökséget, „de ez megtagadta némi gondolkodás után. Ez után
Széll részéről talán szintén refus-t kapott így megállapodtak Bánffy Dezsőben, kinek
érdekében most Tisza nagyon buzgólkodik és nem lehetetlen, sőt valószínű, hogy Bánffy
belemegy, ha a helyzet úgy alakul, külömben [sic] ezt mindenki előre is egy gyenge Bittó-féle
szülöttnek tartja és csak a párt önfentartási ösztön végvonaglásának ítéli mielőtt az
elkerülhetetlen fusio jármába görnyedne. Wekerle és Szilágyi állítólag hangoztatták, hogy ők
egy Khuen H. cabinet ellen opponálnának, Szilágyi e mellett Horváth Gyulával folyton
mozog és a jelen cabinettel együtt akar halni, de főkép együtt élni” – jelentette Bécsbe még
november végén Bethlen András.320
Kállay a biztatás mellett ezért figyelmeztette is patronáltját, hogy ne késlekedjen, és ne
várja, hogy a Szabadelvű Párt majd önként felajánlja számára a vezérséget. „A kormánypártot
meg kell csinálni, de nem csak neked, hanem mindenkinek, a kit a kabinetalakítással a korona
megbíz. A majoritást meg kell csinálni azért, mert a mint említettem, a szabadelvű párt már
nem bízik önmagában, hanem csakis a fusio segélyével remél tovább élhetni.” Azzal
kecsegtette a bánt, hogy esélyei soha nem voltak – s tán nem is lesznek – ennyire kedvezők.
„A ministerelnökségre nézve csak két egyénről lehet komolyan szó: az egyik Bánffy Dezső a
másik te vagy. Bánffy igaz, hogy tisztességes ember s politikailag korrekt és loyalis, de
szeles, brutalis és házassága is nagy akadály. Ennélfogva az ő ministerkedése fölötte
mulékony lenne s azután ujra kezdődnének a zavarok. Ezt Bánffy is tudja, maga is ugy
nyilatkozik, hogy csak néhány hónapig maradhatna, mindazáltal szeretne ha csak rövid időre
is ministerelnökké lenni.” Andrássy Gyula felvilágosításai szerint Tisza Kálmán Khuen és
Bánffy Dezső közül az előbbit pártolná, mert „a maga számára semmit sem akar s jelenleg fia
számára sem, mert még nem hiszi eljöttnek az időt”.
Ugyanakkor Bánffy mégsem tűnt teljesen esélytelennek, mert Ferenc József
véleménye szerint a kormánypárt elbizonytalanodása és a Nemzeti Párt illetve a Szapáry-féle
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töredék türelmetlensége miatt a fúzió akkor is „létrejönne, még ha Bánffy lenne is a
ministerelnök s ez által ez a kormány hosszabb életre számolhatna, a mit Ő Felsége semmikép
sem óhajt, mert Bánffyt, eltekintve magán tisztességétől és loyalitásától, nem tartja képesnek,
hogy az ország ügyeit rendbe hozza, sőt attól tart, hogy az ő kormányzása mellett, ha az
hosszabb időre terjedne, azok veszedelmesen összebonyolódnának. És ebben Ő Felségének
teljesen igaza van. Így állván a dolgok, neked kell okvetlenűl sorompóba lépned. Most már
csak rólad és Bánffyról van szó. Ezt az utóbbit a szabadelvű párt sem igen óhajtja, e pártnak
tisztességes elemei melletted vannak, Apponyi és a dissidensek szívesen mennek veled.”321
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alkotmányellenesen, de nem meglepő módon – Kálnoky közös külügyminiszter is belefolyt.
Kállaynak 1894. december 21-én írt levelében tolmácsolta Wekerle véleményét, miszerint a
következő kormánynak átmenetinek kell lennie, Széll Kálmán, Bánffy Dezső vagy Szlávy
József vezetésével. Ugyanakkor a lemondásra készülő miniszterelnök elismerte a jelöltek
hibáit is: Széll nem akarja miniszterelnökségét, „Bánffy nem alkalmas”, Szlávy meg csak egy
zászló volna. Khuent azért nem említette, mert a pártkereteken kívül áll. Wekerle ellenezte a
fúziót, mert szerinte Apponyi nem lesz hajlandó végleg feladni „hipernacionális” követeléseit,
és megvalósulása esetén a Tisza-csoport kilépne a kormánypártból. Wekerle hosszú listát
állított össze azoknak a nevével, akiknek meghallgatását javasolta. Kálnoky szerint Wekerle
úgy viselkedett, mintha pártvezér volna, akivel az új miniszterelnöknek is számolnia kell, és
ellenérzéseit fejezte ki a meghallgatandók listájával szemben is, mert olyan – a
külügyminiszter szerint nem fontos – személyek is szerepeltek rajta, mint Nikolics Fedor vagy
Festetics Tasziló.322
A kormánypárt vezéreinek mesterkedése eredményes volt, mert december 23-án
általános volt a hiedelem, hogy egy átmeneti Bánffy-kormány következik. Ezt maga a bán
sem tartotta rossz megoldásnak, mert Bánffy „rezsimje alatt van a legkevesebb esély a
fúzióra, mely így később és egészségesebb alapon valósulhat meg.” Ezzel szemben Széll
Kálmán esetében létrejöhetne a fúzió, s azzal Széll meghosszabbíthatná miniszterelnökségét, s
Khuen hoppon maradhatna. A bán tehát úgy taktikázott, hogy amíg a sokak ellenkezésével
találkozó fúzióra nem érett meg a helyzet, vigye csak az ügyeket a gyenge Bánffy-kormány, s
ne ő, mert ugyan egy újabb nyílt elutasítást a liberálisok nem mernének megkockáztatni, de
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titokban mindent elkövetnének a megbuktatására.323 A bán tehát azt remélte, az idő neki
dolgozik.
Időközben Budapestre érkezett a király, és december 27-én a Wekerle által javasolt
személyekkel megkezdte tárgyalásait. A fő kérdések akörül forogtak, hogy lehetséges-e az
adott szituációban végrehajtani a 67-es elemek fúzióját, illetve hogy – ennek megítélésétől is
függően – igyekezzenek egy stabil és hosszú életű kormányt konstruálni, vagy elégedjenek
meg egy átmeneti kabinettel. A négy napon át folyó kihallgatásokon a megkérdezett
politikusok324 közül többen egyáltalán nem a politikai válságban adtak tanácsot, hanem saját
külön szempontjaikból adták elő nézeteiket. Ide tartoztak elsősorban is az egyházfők. Vaszary
hercegprímás az egyházpolitikai törvények revízióját, „a nemzetiségi ügy olcsó és igazságos
úton való kiegyenlítését” javasolta, és parlamenten kívüli miniszterelnök (Kállay, Andrássy
Aladár gróf vagy Dessewffy Aurél gróf) mellett tett javaslatot. A román érsek a románok
panaszait közölte a királlyal: kevés románt neveznek ki állami hivatalnoknak és
nyelvhasználatukat

is

korlátozzák.

A

három
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törvény

végrehajtásával szemben nem emelt kifogást, mint ahogy Branković sem, csak a még hátra
lévő kettőben kért enyhítést. Ő is panaszkodott a szerb nemzetiségű bírák hiányára és a
magyar iskolapolitika hibáira. A vélemények amúgy is nagyon szerteágazóak voltak. Ferenc
József panaszkodott is Schratt Katalinnak, hogy „a végén sem leszek okosabb, mint voltam az
elején. Öreg, elbutult fejemnek fáradságos dolog rendbe szedni, osztályozni és bizonyos
rendszerbe sorolni mindazt, amit hallottam.”325 Mindazonáltal eléggé körvonalazódott két,
nem teljesen homogén tábor. A Szabadelvű Párt vezetői inkább egy átmeneti kormányt láttak
volna szívesen, míg a konzervatívabb politikusok mielőbbi fúziót és erős, stabil vezetést
javasoltak. Így az átmeneti kormány mellett tört lándzsát (Schlauch bíboros mellett) Szlávy,
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Tisza Kálmán, Széll Kálmán, és a fúzió lehetetlensége miatt tiszta szabadelvű párti kormányt
javasolt Falk, a kormánypárt nézeteit visszhangzó Perczel és az „ultraliberális” Darányi is.
Ezzel szemben erős vezetést és mielőbbi fúziót kívánt Károlyi Tibor, Andrássy Tivadar,
Szapáry, Zichy Nándor, Károlyi Sándor, és Horánszky. Az átmeneti kormány élére javasolt
személyek között – ez Ferenc Józsefnek is feltűnt – Wekerle nevét már senki nem vetette fel,
de persze ennyi realitásérzéke mindenkinek volt. A két fő esélyes – ahogy az a korábbi
helyezkedések alapján várható is volt – Khuen-Héderváry és Bánffy volt, de senki nem állt ki
teljes mellszélességgel egyik jelölt mögött sem. Széll szerint a fúzió fő akadálya Apponyi
merevsége, ezért Bánffy átmeneti kormányzását javasolta, mely konzerválná a Szapáry- és
Apponyi-párt különállását, s utána egy stabil kormányzás remélhető. Ezt Szapáry is
megerősítette, aki két elhintett gondolattal is igyekezett a királyt Bánffy ellen hangolni:
elejtette, hogy a képviselőház elnöke sűrű kapcsolatban áll a szélballal, és valószínűsítette,
hogy kormányra jutása esetén a szász képviselők kilépnének a kormánypártból. Huszár
Károly kijelentette, hogy Bánffy alkalmatlansága miatt javasolja csak Khuent. Darányi
Szilágyi és Csáky vezető szerepét javasolta, majd realistábban az átmeneti Bánffy-megoldás
mellett tört lándzsát. A horvát bán miniszterelnökségét korainak tartotta, Bánffy bukása esetén
egy Szlávy-kormányt képzelt el inkább, Khuen-Héderváry Károly belügyminiszterségével,
„kvázi cum iure successionis”. Érezhető volt, hogy a liberális politikusok java része minden
eszközzel igyekszik eltanácsolni a királyt a bán megbízásától, és annak ellenére is Bánffyt
javasolják, hogy nem voltak meggyőződve egyéni képességei felől. Orczy ezt így fejezte ki:
Bánffy nem alkalmas, „mert a magasabb államférfiúi képességek hiányoznak belőle,
különösen a pártviszonyok rendezésének képessége.” (Különben az ő jelöltje Csáky volt, mert
félt attól, hogy Khuen hamar megbukna, s Zágrábba már nem mehetne vissza bánnak.)
Andrássy Tivadar azért csak Széll után másodsorban javasolta Bánffyt, mert szerinte
kormánya „egészen a lelépő miniszterek kezében lenne”. A legnagyobb tekintélyű
kormánypárti politikus, Tisza Kálmán ellenben bizakodóbban ítélte meg egykori kedves híve
képességeit: igaz, hogy a Bánffy-kormány gyenge lesz, de a volt miniszterelnök szerint „nincs
kizárva, hogy idővel konszolidálódik s megerősödik”. Ha ez nem következne be, akkor
jöhetne Khuen.
Bánffy maga energikusan és önbizalommal eltelve lépett fel. Ahhoz képest, hogy csak
esetlegesen és csupán pár hónapos kormányzásra szemelték ki, a következő, 1897 elején
esedékes választásokig készített magának programot, melynek lényeges elemét a
közigazgatási reformok képezték volna. Az audiencián a kormánypárt megerősítését javasolta
a királynak, a már szentesített egyházpolitikai törvények gyors végrehajtásával, de a hátra

lévők esetleges mérséklésével és halasztásával. Azt bizonygatta, hogy bár a fúzió jelenleg
kivitelezhetetlen, többen egyénenként belépnének a kormánypártba. Wekerléhez hasonlóan
javasolta a szélbalhoz tartozó politikusok meghallgatását is (erre korábban nem volt példa a
király elvi ellenzése miatt), mert ettől Apponyiék elbizonytalanodását remélte.326
A legfontosabb kihallgatás azonban Apponyié volt. Mivel a kabinetiroda iratai között
az erről szóló feljegyzések nem maradtak meg, kénytelenek vagyunk az ellenzéki pártvezér
közel harminc évvel későbbi visszaemlékezéseire hagyatkozni. Apponyi előadása szerint az
egy és háromnegyed órán át tartó audiencia során Ferenc József szokatlan melegséggel és
közvetlenséggel tárgyalt vele, és szinte felajánlotta neki a kormányzást, amennyiben elejti
közjogi és főleg katonai követeléseit. „Szinte kért, hogy szabadítsam őt fel a szabadelvű-párt
nyűge alól, amelyről a legmélyebb elkeseredéssel beszélt” – igaz, ennek az akkori politikai
helyzet okozta elkeseredés is oka lehetett. Mivel a király félreérthetetlenül leszögezte, hogy a
katonai „követelményekkel soha, míg élek, megbarátkozni nem fogok”, Apponyi valóban
válaszút elé került, sőt, élete legfontosabb döntése előtt állt. Ha enged, és elvállalja a
miniszterelnökséget – mint annak idején Tisza Kálmán – nemcsak a pillanatnyi válságon
lehetnek úrrá, de azoknak a belpolitikai reformoknak a nagy részét is megvalósíthatja,
amelyeket a Szabadelvű Párt uralma alatt hiányolt. Ám Apponyi nem így döntött, számára
fontosabb volt a hűség programjához, a „nemzeti élet teljességének gondolatához”.
Megmondta Ferenc Józsefnek, hogy nem csak egyéni becsületével kerülne ellentétbe addig
képviselt programja elejtése esetén, de a hatalmát erőszakos és korrupt eszközökkel fenntartó
rendszeren sem lehet úgy változtatni, ha a valós nemzeti akarat helyett más politikát
folytatnak, s ebből a szempontból teljesen mellékes, hogy ezt ő teszi, vagy valaki más.327
Ferenc József valójában nem igazán remélhette, hogy Apponyi igent mond, és első
számú jelöltje amúgy is Khuen-Héderváry Károly volt, ám az audiencia valóban igen nagy
jelentőséggel bírt. Apponyi pályája ugyanis az elutasító válasz hatására érthetően megszűnő
királyi bizalom hiányában ezek után szinte egyenesen vezetett az egyre nyíltabb ellenzékiség
felé, hogy azután 1905-ben a 67-es alapot is elhagyva, a Függetlenségi Párthoz csatlakozzék.
Ha a Schratt Katalin után vágyakozó király számára esetleg komplikált volt is a
helyzet, Bethlen András mégis képes volt a lényeget megragadni: „A fő momentum az, hogy
Wekerle és úgy látszik Tisza is készek mindent elkövetni Károly ellen,” így például azt
„colportálják, hogy Kálnoky azt követelte tőle, hogy 70 nemzetiségi képviselőt hozzon be a
házba s ő ezt megígérte. Bánffy Dezső ministeri listáját mutogatja fűnek fának, Justh
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Gyulának is, Károlyról kicsinyléssel beszél, Bolgárnak mondá, hogy Károly nem a koronának
a jelöltje, … Károlyt rágalmazzák és agyonhallgatják, Wekerle pedig nyíltan mondja, hogy
csak ő ne jöjjön, ellene mindent elkövet.” Mindebből kiderült, hogy a Szabadelvű Párt
valamennyi jellegadó csoportja ellenezte a bán kormányfőségét, bár nem merték ezt olyan
nyílt és egyöntetű elutasítással kinyilvánítani, mint június elején. Az Andrássyak arra
hivatkoztak, hogy ha most jönne a bán, túl hamar lejárná magát. Széll ugyan a fúziót akarta,
de Khuen-Héderváry Károlyt nem. „Tisza maga hallgat, de emberei dolgoznak Bánffy
érdekében”, s a fúziót csak akkor akarják, ha ők vagy legalábbis nem Khuen-Héderváry
Károly csinálja. Bethlen szerint tehát „általában az emberek itt az átmeneti Bánffy kormányt
várják és helyeslik”, de mégsem látta a helyzetet Khuen szempontjából reménytelennek, csak
a bán nagyobb aktivitását kérte, hogy ne engedje meg magát reakciós színben feltüntetni.
továbbá a király nyíltabb állásfoglalását is szükségesnek tartotta. A bán érdekében bevethető
eszközök között a Brassó megyei főispánsága korából a szászokkal jó viszont kiépítő Bethlen
javasolta, hogy „azon percben, midőn a Bánffy cabinet alakulása a valószínűség nagyobb
látszatával előtérbe tolul, a szász képviselők jelentsék be kilépésöket a szabadelvű pártból, ez
által a számszerinti arányt megbillentvén.”328
1894. december 29-én a bán is megérkezett tehát Budapestre, s a Szabadelvű Párt
klubjában, a Lloyd-palotában este előbb tartózkodóan, azután azonban barátságosan fogadták,
ami a júniusi előzmények után (mikor „létjogát is tagadták és róla rémmeséket hirdettek”)
kedvező jelnek tűnt. Bethlen András beszámolója szerint „Wekerle nem talált elég szót a
mentegetőzésre, kicsiny lett, Tisza roszkedvüen [sic] elsomfordált, az apróbb emberek is
hangoztatták, hogy Bánffy egy szamár, az Andrássyak is megfordultak és közelednek. A
fordulat azt hiszem holnap már általános lesz”.329
Bethlen optimizmusa azonban idő előtti volt, hiszen a liberálisok 1895 első napjaiban
is igyekeztek a háttérbe húzódva, mindent megtenni a bán győzelme ellen: „Tisza Kálmán
elutazott, Pista is távol van, de Bánffy mellett dolgozik.” A helyzetet egyre sötétebben látó
Bethlen sürgette a Bécsbe utazó uralkodó helyett Kállay lejövetelét, mert „az ellenfél most
már a desperatio eszközeivel dolgozik. Bánffy Dezső tegnap elkeseredésében a szélballal
conspirált egy oly leendő kormány ellen, mely a nemzetiségekkel kész kezet fogni és már a
budget vitánál szélbali obstructioval fenyeget, képtelen ministeri listát imputál barátunknak s.
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a. t.” Reményt jelentett azonban, hogy „Széll Károlyt nagyon biztatta, Szilágyi nem
ellenség.”330
A Wekerlével szemben „democrat”-ként kijátszható Szilágyi és a program fenntartását
akaró Csáky támogatására lehetett ugyan számítani, de Bethlen panaszkodott, hogy „Wekerle
mindent elkövet barátunk ellen, a pártban izgat ellene, hogy a nemzetiségekkel pactálna és
Bánffy pedig a szélballal tárgyal, … hogy esetleg a házban azon részről egy erős tömeges
támadás fogadja Károlyt az első alkalommal”. Bethlen ismét sürgette a király beavatkozását:
kérte, Ferenc József szólítsa fel Tisza Kálmánt a bán támogatására, ennek fejében Pistát be
kellene venni a kormányba – javasolta. Szükségesnek látta azt is, hogy a Bánffy által
felpiszkált szélbali frakció ellenében Apponyi Albert és Szapáry már a fúzió előtt is
fegyverbarátságot kössön Khuen-Héderváry Károllyal, s így a költségvetést és a két hátralévő
egyházpolitikai törvényt is el lehetne fogadtatni. A probléma azonban az volt, hogy maga
Khuen-Héderváry Károly kezdett elbizonytalanodni. Kijelentette, hogy ő a maga részéről nem
is bánná, ha egy átmeneti Bánffy-kormány jönne, és mindenképpen elzárkózott attól, hogy a
koronát ilyen kiélezett módon bevonják a küzdelembe.331
Ez utóbbival Kállay Béni is egyetértett. Bethlennek és Khuennek is megüzente, hogy
tárgyaljanak Apponyival és Szapáryval, hogy ez megrettentse a szabadelvű pártot. Javasolta,
hogy Bethlen informálisan terjessze el: ha Khuen nem kap bizalmat, feloszlatja a parlamentet.
Ferenc József nem átmeneti kormányt akar, nyugtatta meg budapesti barátait Kállay, de Tisza
Kálmán, Széll és Szilágyi támogatására súlyt helyezett, sőt, Budapestre utazását is annak
eredményétől tette függővé. Ám ezt ő maga nem kényszerítheti ki, mert egy esetleges
visszautasítás súlyosan csorbítaná uralkodói tekintélyét – jelezte a közös pénzügyminiszter.332
Bethlen 1895. január 4-én már bizakodóbb volt, mert szerinte „a vidékrül érkező
apróbb emberek inkább felénk hajlanak”, és Ugron Gábor meg fogja akadályozni a szélbal
esetleges obstrukciós terveit.333 Kállaynak sikerülhetett lelket öntenie Khuen-Héderváryba is,
aki pár nappal korábban valóban úgy nyilatkozott még, hogy „hajlandó hinni hogy ezen
forumon hagyja a pert elveszteni a jövőn annál biztosabban megnyeri”.334 Mindazonáltal
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szerette volna elkerülni a király jelöltje pozícióból fakadó hátrányokat, ezért azt kérte, hogy a
január 5-én ismét Budapestre utazó Ferenc József ne őt fogadja elsőként.335
A bán kérése teljesült, és a január 6-i újabb kihallgatások során Ferenc József előbb
Szlávyt, Bánffyt és Széllt fogadta, s csak utánuk Khuent. A király személyes véleménye
szerint „tulajdonképpen jobb a helyzet, mint vártam. Félig-meddig belenyugodtak, hogy a
bánt elfogadják, és hogy a kormánypárt mintha teljesen elszánta volna magát rá, hogy
támogatja – csak neki magának nincs bátorsága hozzá, hogy a nehéz és még mindig kétes
feladatot átvegye. Én nagyon megszorongattam, mert látom, hogy bár nem biztos a siker,
nincs más megoldás, mint hogy a bánt kell kinevezni miniszterelnöknek és remélem, hogy
égül teljesíteni fogja a kívánságomat.”336 7-én került sor Tisza Kálmán („akivel – Ferenc
József szerint – még mindig a legnehezebb”) és Szapáry audienciájára.337
Ám a kedvezőbb jelek ellenére a bánból mégsem lett miniszterelnök. 1895. január 8án összehívta a Szabadelvű Párt vezető politikusainak tanácskozását, hogy megbizonyosodjon
arról, valóban messzemenő támogatásukra számíthat-e. A hét legfontosabb politikustól
(Wekerle, Szilágyi, Csáky, Bánffy, Darányi, Széll és Tisza Kálmán) azt kérte, adjanak neki
szabad kezet a fúziótárgyalásokra. Ám erre a felkérésre nem kapott pozitív választ, ezért 9-én
megírta Bécsbe, hogy nem vállalja a kormányalakítást.338 A teljes körű felhatalmazás az adott
erőviszonyok között, a feszült helyzetben meglehetősen irreális követelés volt, így sok
igazság van Ferenc József véleményében, aki szerint Khuen-Héderváry Károly talán
szándékosan állította ennyire előtérbe a fúzió kérdését, mert az ebben a kényes kérdésben
várható elutasítás mögé bújva szabadulhatott meg a nehéz feladattól.339
Ferenc József ezután tett még egy kísérletet Széll Kálmánnal, aki azonban nem vállalta
el a megbízatást, mondván a fúziót most nem lehet tető alá hozni, márpedig átmeneti kormány
élén nem akarja lejárni magát. Az öntudatosságot lojalitással vegyítve rögtön hozzátette, hogy
későbbi helyzetben azonban szívesen rendelkezésre áll. „Így – Ferenc József saját szavai
szerint – … nem maradt más számomra, mint Bánffyhoz nyúlni, akit a párt is támogat, és akit
ma [január 11-én délelőtt] magamhoz rendeltem, hogy felkínáljam neki a kabinetalakítást egy
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pár mértékadó pont betartásával. Ez ugyan egyáltalán nem megnyugtató megoldás, de
pillanatnyilag semmi más nem lehetséges.”340
Bánffy tehát megkapta a hőn áhított miniszterelnöki megbízatást, amire már fél éve
vágyott. Képességeit, egyéni tekintélyét figyelembe véve ez óriási eredmény volt, és
elgondolkodhatott a szerencse forgandóságán is. Alig több mint három évvel korábban bukott
főispánként, mindenféle pozíció és politikai hatalom híján éppen azon gondolkodott, hogy
ellenzéki képviselőjelöltként lép fel a szilágysomlyói választókerületben – és most ő lett
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összejátszásának tulajdoníthatjuk, hanem Bánffy ügyes taktikázásának is. A pályáját a Tiszacsoporthoz tartozó politikusként kezdő erdélyi báró kihasználta, hogy a párt többsége a
korona jelöltjével szemben már 1894. júniusban is összezárt, s kiállt Wekerle mellett, ám ő
olcsóbban is elvállalta volna a miniszterelnökséget, s ezzel tovább erősítette a Ferenc
Józsefben iránta megnyilvánuló bizalmat. Az a tény, hogy a király és a Szabadelvű Párt
viadalában ekkor inkább az első oldalához közelített, mégsem volt káros számára, mert 1894
végén, amikor a konzervatív fordulat ismét fenyegetett, és Wekerle helyzete már menthetetlen
volt, kellett valaki, aki megakadályozhatja a horvát bán hatalomátvételét. Bánffy szürkesége
ebből a szempontból kifejezetten előnyös volt: a kormánypárt liberális tekintélyeivel szemben
a gyengének gondolt képviselőházi elnök a korona számára is elfogadható volt, mint átmeneti
megoldás. A király számára elég lojális volt, és nem tartozott kifejezetten a Wekerlecsoporthoz, míg a Tisza-féle liberális klikk számára Bánffy arra volt garancia, hogy az ő
miniszterelnöksége alatt biztosan nem kerül sor a megakadályozni kívánt fúzióra, azaz a
konzervatív elemek beözönlésére, és a hatalomból való részesedésükre. Így az a Wekerle is
kiállt mellette a kulisszák mögötti korteskedés során, akinek Bánffy 1894. júniusi akciója
miatt valóban lett volna oka ellenezni vállalkozását.
A kormánypárti képviselők meggyőzésére felhasználható érveket is jól választották
meg. Mivel Khuen-Héderváry Károlyt horvátnak és „granicsárnak”, azaz idegennek és a
magyar nemzeti szempontokkal szemben tartózkodónak festették le, Bánffy a valóban
nemzeti és hazafias politikus képében tetszeleghetett. Bethlenék kísérlete a szászok kilépésre
buzdításával szintén Bánffy malmára hajtotta a vizet: az 1893-94-ben erősen középpontba
került nemzetiségi kérdésben ő egyszerű és széles körökben népszerű programot jelentett
főispáni múltjával. Ha a király egy „horvátot” ültetne a nyakunkra, akkor olyan ellenjelöltre
van szükség, akinek hazafiságához és a magyar nemzeti államot védő eltökéltségéhez kétség
sem férhet. Bánffynál keresve sem lehetett volna jobb személyt találni erre a feladatra.
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A kulisszák mögötti tárgyalások, a lehető legkisebb rosszat megtalálni kívánó,
kompromisszumkereső hozzáállás a legmagasabb pozícióba repítette Bánffyt. Ám a nem saját
erejéből és személyes kvalitásaiból miniszterelnökké vált erdélyi politikusnak ott meg is
kellett kapaszkodnia – és ez még nehezebb feladat volt.

V. Főudvarmesterből ellenzéki politikus
1. „Izolálva”
Az erőszakossága miatt rendkívül népszerűtlen Bánffy teljesen visszavonult a politikától.
Mint főudvarmester lemondott képviselői mandátumáról is, amivel visszanyerte eddig
szünetelő örökös főrendiházi tagságát. A vitákban azonban hosszú ideig egyáltalán nem vett
részt. Bukott és gyűlölt politikusként többször volt része ellenzéki támadásokban. A bécsi
konzervatív Das Vaterland például Ugron Gábor sugalmazására azzal vádolta meg, hogy
1898 végén pénzt gyűjtött új választásokra, de lemondása után azt nem adta át Széll
Kálmánnak. Bár Széll miniszterelnök és Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter is cáfolta
a botrányos sikkasztás vádját, a „rabonbán” nem vonta vissza állításait. Erre Bánffy kihívta
párbajra. Az Üllői úti lovassági laktanyában lezajlott pisztolypárbaj sebesülés nélkül ért
véget.341
Úgy tűnt, az ellenzék nem tud megbocsátani Bánffynak, aki még később is
támadásainak céltáblája volt. A tekintélyes bécsi liberális lap, a Neue Freie Presse 1901.
július 18-i száma szerint Bánffy az obstrukció idején kész lett volna bevezetni az
abszolutizmust és ehhez szövetségeseket is keresett a közös minisztereknél és a hadsereg
vezetőinél. A parlament nyári szünete alatt kipattant botrányra azonnal reagáltak a
Függetlenségi Párt és a Néppárt Budapesten tartózkodó képviselői. Megkísérelték
összehivatni az országgyűlést, hogy Bánffyt vád alá helyezhessék. Ugyan nem sikerült
elegendő számú aláírást összegyűjteniük (úgy látszik, a Zoltánok nyaraltak), de a nyári
uborkaszezonban a lapok számára hálás témát jelentett a volt miniszterelnök szidalmazása.
Rakovszky István végül a rendes őszi ülésszakon terjesztette be vádemelési javaslatát. Széll
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Kálmán miniszterelnök megvédte elődjét: véleménye szerint csak akkor lehetne Bánffyt vád
alá helyezni, ha valamit tett vagy mulasztott volna – tervei és szándékai alapján viszont nem.
A politikai bizalmatlanság felvetésének pedig csak addig volt értelme, amíg ő volt a
miniszterelnök. A képviselőház többsége leszavazta Rakovszky indítványát.342
Az ellenzék vissza-visszatérő Bánffy-ellenes kirohanásait az is magyarázza, hogy az
éppen aktuális miniszterelnök, Széll konciliáns modorával és konfliktusokat kerülő
politikájával nemigen adott okot különösebb kritikára. A Széllt nem különösebben kedvelő
Kristóffy szerint a miniszterelnök szinte bankvezérként vezette a parlamentet: az ülés előtt
behívatta az elégedetlen részvényeseket és „ötven percentre kiegyezett velük”. A háttérbe
szorított Tisza-csoportnak nem nagyon tetszett, hogy Széll „egész leplezetlenül az ellenzékre
támaszkodva” kormányzott, amit az óliberális frakció kénytelen volt csendesen tűrni. A
fúzióval a Szabadelvű Párton belül megnőtt a volt nemzeti pártiak befolyása. (Még akkor is,
ha maga Apponyi egy ideig mellőzöttnek érezte magát). Az agráriusok Károlyi Sándor gróf
vezetésével nyíltan hirdethették antiliberális programjukat (gönci levél) – immáron a
kormánypárton belül.343
Az 1901-es választásokon Széll igyekezett a vele szemben inkább bizalmatlan ortodox
67-eseket meggyengíteni, ami azonban csak részben sikerült. A kormány ugyan
szégyenszemre hagyta például Tisza Kálmánt megbukni Nagyváradon a függetlenségi
Barabás Béla ellenében, de azért az óliberális Tisza-csoport a kormánypárton belül továbbra is
számottevő erőt jelentett. Növelte erejét a konzervatív agrárius szárny, mely 1899 előtt szinte
teljesen hiányzott a liberális kormánypártból: most mintegy háromszor annyi apponyista kerül
be, mint amennyi addig volt. A Tisza-ellenes régi liberális csoport viszont lassan
felmorzsolódott, Szilágyi Dezső halálával vezérüket is elvesztették. Helyüket a párt
centrumában az Andrássy-frakció foglalta el. A párt három fő csoportja között nem jött létre
érdemi együttműködés, a fúziót követően az érzelmi azonosulás elmaradt, így valóban Széll
diplomáciai érzékére volt szükség, hogy az irányzatokat egyben tudja tartani.344
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Az 1896-oshoz képest egyöntetűen „tisztának” minősített választásokon a Széll vezette
kormánypárt jól szerepelt, 277 képviselőjük került a Házba. Ez csak tizenhárommal volt
kevesebb a Bánffy-féle nagy többségnél, és rögtön kész is volt az ítélet: nincs szükség
erőszakra, lám, a „jog, törvény és igazság” politikájával is lehet győzni. Bár a kormánypárt
számszerű többsége valóban jelentős volt, ám voltaképpen érzékeny veszteségek érték. Ha
ugyanis nem az 1896-os mandátumarányokkal hasonlítjuk össze a választási eredményeket,
hanem a Ház feloszlatásának pillanatában meglévő erőviszonyokkal, kiderül, hogy a
Szabadelvű Párt közel ötven mandátumot veszített. És már nem a 67-es alapú, s ezért elvileg
kormányképes mérsékelt ellenzék vagy a Nemzeti Párt hódította el a kormánypárttól ezeket a
mandátumokat, hanem a képviselőinek számát több mint másfélszeresére növelő 48-asok,
elsősorban is a Kossuth-párt. Azaz a fúzióval stabilizálódott ugyan a kormány helyzete, de
egyúttal eltűnt a rendszer ellenzéki tartaléka is. A választásokon a katolikus Néppárt is
előretört, és szintén bekerült a parlamentbe az aktivitás mellett döntő nemzetiségek néhány
képviselője.345 (Vö.: 1. térkép)
A választások után a konzervatív elemek súlya tovább növekedett. Előzetes
megállapodásuknak megfelelően az új képviselőház elnökévé Széll Apponyit választtatta
meg. Széll Kálmán a Néppárttal szemben is szakított Bánffy konfrontatív módszereivel, ami
odáig vezetett, hogy az apponyista Gulner Gyula belügyi államtitkár egy időközi választáson
nyíltan a néppárti jelölt győzelmét kívánta. A konfliktusokat kerülő miniszterelnök a
nemzetiségi kérdésben is szembefordult elődje politikájával, és egyik első intézkedéseként
feloszlatta a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztályát.346
Ám Széll Kálmán politikája, mely a stabilitás érdekében lehetőleg került minden
konfliktust, nem volt képes megszüntetni az ellentéteket. Sem a kormánypárt és az ellenzék
között, sem a Szabadelvű Párton belül. Bár a felszínen egyelőre nyugalom volt, a tisztábban
látók kezdték megjövendölni az elkerülhetetlenül bekövetkező válságot. Ifj. Ábrányi Kornél
volt apponyista képviselő már 1902 elején úgy vélekedett, hogy Széll nem sokáig húzhatja,
betegsége és a kálvinista képviselők elégedetlensége miatt.347
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A liberális közvélemény egyre jobban megelégelte a „Széll-csendet”, hiszen a békés
felszín alatt a mélyben érezhetően megnőtt a konzervatív, agrárius és klerikális erők
befolyása. A kormánypárton belül is sokan elégedetlenkedtek, és nosztalgiával gondoltak
vissza a múltra. A háttérbe szorított óliberális frakció egyre szívesebben emlékezett vissza
Bánffy uralmára, mely 1902-ből nézve a liberalizmus utolsó korszakának tűnt. A sok mindent
megszépítő idő véleményformáló hatása jól tükröződött a fiatal Ady Endre publicisztikáján is.
Míg 1899-ben még hazaárulónak bélyegezte a bukott Bánffyt, addig 1902-ben nyíltan
védelmébe vette, sőt részben példaképének nevezte.348
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visszavonultságban töltő volt miniszterelnökre is hatottak. Míg 1901-ben még politikai
halottnak nevezte magát Falk Miksához írott levelében,349 addig 1902 tavaszán hosszú idő
után a közvélemény színe elé lépett. 1902. április 15-én Bánffy Dezső báró ötoldalas
tanulmányt jelentetett meg egy nemrég indult függetlenségi érzelmű folyóiratban. A
visszatérés formáját ügyesen választotta meg, mert azzal, hogy a Magyar Közéletbe és nem
egy napilapba írt, a méltatások és kritikák révén hosszabban tartó sajtóvisszhangot tudott
elérni.350
„A magyar nemzetiségi politika és a Hármas Szövetség” című írásában Bánffy
igyekezett saját soviniszta nemzetiségi politikájának helyességét nemzetközi érvekkel
alátámasztani. Megállapította, hogy a Hármas Szövetségnek csak egy erős Monarchia lehet
értékes része. A nemzeti széthúzás miatt meggyengült, federalisztikus irányba fejlődő
Ausztria azonban nem képes megállni a nemzeti alapon szervezett európai államokkal
szemben, így csak Magyarország lehet „azon rész, mely a Hármas Szövetség erejét
fokozhatná”, csak Magyarország adhatja meg „a nagyhatalmi álláshoz szükséges erőt és
Lajos naplófeljegyzései. 1902. február 22. Vö.: Dolmányos 1963, 157.
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tekintélyt”. De csak akkor, ha egységes nemzeti jellegét továbbfejleszti és szembeszáll a
kifelé gravitáló nemzetiségi aspirációkkal. Ezért „a magyar politikának a nemzetiségekkel
szemben a legerélyesebbnek kell lennie”. A „legszélsőbb sovinisztikus alapon nyugvó és
fejlődő Magyarország” a garanciája az erős Monarchiának, ezért „a Hármas Szövetségnek
nem egy polyglott Magyarország, hanem csak egy egységes magyar, nemzeti magyar állam
lehet értékes”. Vagyis a német hivatalos politikának nem szabad a magyarországi németek
védelmének ürügyével gyengíteni szövetségesét! Az folytat helyes német politikát, aki azt
mondja: „Szívesebben áldozom föl az úgyis naponta apadó erdélyi szászokat az egységes
magyar nemzeti állam megalkotása érdekében, semmint hogy a szászokkal együtt a többi,
kifelé gravitáló nemzetiségek jogos és jogtalan igényei kielégítésével az egységes magyar
nemzeti állam megalakulásának gát vettessék” - fejezte be érvelését Bánffy.351
A cikkéről kapott tiszteletpéldányokból a főudvarmester egyet-egyet elküldetett
Szögyény-Marich Lászlónak, a Monarchia berlini nagykövetének; aradvári König Károlynak,
a királyi kabinetiroda udvari tanácsosának és Eulenburg gróf bécsi német nagykövetnek. Régi
személyes kapcsolatainak felhasználásával a volt miniszterelnök elérte, hogy írása nagy
nemzetközi visszhangot váltott ki. A londoni Times százötven soros cikkben közölt róla
ismertetést, Bernhard von Bülow német kancellár pedig félhivatalosan kijelentette, hogy
egyetért a pángermán propaganda visszaszorításával.352
Cikkének nagy visszhangja arra ösztönözte a főudvarmestert, hogy további
tanulmányokban fejtse ki véleményét, elsősorban is a nemzetiségi kérdésről. Az 1902-3-ban
rendszeresen (több kihagyással) megjelenő írások együttesen kirajzolták Bánffy politikai
elképzeléseit: a 67-es magyar sovinizmus programját.

2. A 67-es soviniszta program
Bánffy Dezső felismerte, hogy Európa elmúlt száz esztendejének történetét alapvetően a
nacionalizmus határozta meg, és ennek hatása alól egyik állam sem vonhatja ki magát. A jövő
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versenyképesek.353 Bánffy hosszasan sorolta a külföldi példákat, hogyan asszimilál
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Franciaország, Anglia, Oroszország vagy éppen Németország. Nem felejtkezett meg a
szomszédos balkáni államokról sem: „Románia a területén lakó ősmagyarokat és azok
nemzetiségi jogaikat figyelembe nem véve, zajtalanul dolgozik nemzeti irányban és nem
messze van az idő, midőn még a románoknál is régibb őslakói azon földnek, a magyar
csángók, feloszolnak az egységes román nemzetben.” A kis Szerbia lakosságának is
egyhatoda román, mégsincs ott román-kérdés, mert azt a határozott belgrádi vezetés nem tűri
meg. A sajtó, a közvélemény ott ezt teljesen természetesnek tartja, a kisebbségek se kérnek
jogokat és nem folyamodnak külföldi támogatásért.354 Az államok beolvasztó politikáját
Bánffy teljesen érthető és jogos törekvésnek minősítette, és a csángókérdést sem az ottani
magyarok megvédése érdekében hozta föl példának: „Nem úgy említjük meg ezt, mint
sérelmet, - sőt ellenkezőleg: mint irigylésre méltó cél- és öntudatos eljárást, amelyet
irigyelnünk lehet, de amelyet követnünk kellene.”355 Itt kifejtett felfogása azonban ellentétes
volt azzal a gyakorlattal, melyet miniszterelnök korában követett, hiszen a kilencvenes
években még több kísérletet tett a moldvai magyarok nyelvének megőrzése érdekében.
Próbálkozásai azonban kudarcot vallottak,356 s talán ez is indíthatta arra, hogy – koncepciója
szempontjából logikus módon – lemondjon róluk.
Bánffy felfogása szerint a modernkori Európa története a nemzetállami keretek között
zajlik, és mivel egy állam annál erősebb, minél homogénebb, érthetően igyekeznek mindenhol
kialakítani az etnikai egyszínűséget. Amelyik népnek nincsen saját állama, az - bár ezt nem
mondta ki ennyire nyíltan - „megérdemli” a sorsát. A történelmi múlttal, államalkotó
képességgel nem bíró népek nem képesek magukat megszervezni, ezért a nemzetek harcában
alulmaradnak. Próbálkozni ők is próbálkoznak, hiszen ez így természetes, de gyengeségük
miatt vereségre vannak ítélve. Bánffy gondolkodásából, mint a szociáldarwinista struggle for
life koncepciókból általában, hiányzott a kisebbségi jogoknak még a csírája is, ami a korban
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következetes volt: szerinte minden létrejött állam joggal folytat beolvasztó politikát, így nem
tiltakozott még akkor sem, ha ez a romániai magyarok ellen irányult. Ugyanakkor elvárta,
hogy a külföld se szóljon bele abba, hogy a magyar állam milyen politikát folytat
nemzetiségeivel szemben. Kifogásolta, hogy a hazai kisebbségek külföldön keresnek és
Uo., 14-15. (A magyar nemzetiségi politika és a „jogállam”. 1902. május 1.), 199. (A magyar nemzetiségi
politika és egy kis büntetőjog. 1903. június 15.)
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találnak maguknak pártfogókat. Méltatlankodva tette fel a kérdést: „mivel indokolható az,
hogy ami Európa minden államában jogos és természetes, – az Magyarországon jogtiprás?
…”357
A politikát szinte kizárólag a hatalmi érdekek érvényesítésének eszközévé lecsupaszító
Bánffy „igazságkereső” háborgása természetesen csak arra szolgált, hogy meggyőzze a
magyar közvéleményt, nem szabad szégyenkezni: a nemzetiségek ellen alkalmazott erőszak
teljesen általános jelenség, és éppen annak hiánya mutatja a gyengeséget. Élesen bírálta az
addig követett gyengekezű nemzetiségi politikát: Svájc és Ausztria mellett „egyedül
Magyarország azon állam Európában, melyben hiányzik a nemzeti egység s mely ennek
folytán, polyglott jellegére tekintettel, egységes nemzeti jellege feladásával, szinte mondhatni
köteles nyelvi és nemzeti egysége rovására, a területén lakó nem magyar anyanyelvű magyar
állampolgároknak különleges nemzetiségi kedvezményeket biztosít.” Elhitettük magunkkal,
hogy ez másként nem is lehet, pedig ez nem igaz! Sajnos kevesen vannak tisztában azzal,
hogy Magyarországnak csak akkor van jövője, ha „egységes magyar nemzeti állammá”
alakul. „Mert Magyarország, ha nem tud egységes magyar nemzeti állam lenni, nem fog állam
maradni.”358
Vagyis a századforduló általános nacionalista optimizmusával, a „harmincmillió
magyar” ábrándjaival szemben Bánffy a romantikus nemzethalál-vízióhoz igencsak hasonló
veszélyekkel riogatta a magyar közvéleményt. Ha tovább folyik az engedékeny, liberális
nemzetiségi politika, akkor az állam élete is veszélybe kerül. A liberalizmus, a jogegyenlőség
eszménye természetesen követendő cél, – de csak távoli végcél! „Ma még jogállamról
fantáziálni, – ami az egységes magyar nemzeti állam megalkotása nélkül csak papiroson
lehetséges, – veszedelmes. … A legfelsőbb elvül kitűzött jogegyenlőséget megvalósító,
mindenki jogát biztosító szabadelvű állami organizmus kell ugyan, hogy a végcél legyen: - de,
mint a fejlődés stádiumában levő államnak, erre ez idő szerint addig, míg az egységes magyar
nemzeti állam megalakítva nincs, csak annyiban szabad törekednünk, amennyiben a
szabadelvűség és jogegyenlőség az egységes magyar nemzeti jellegeknek gátat nem vet.”359
A Bánffyt támogató sajtó, a liberális közvélemény, de maga a főudvarmester is
szerette úgy feltüntetni politikáját, hogy az az igazi szabadelvűséget képviseli a konzervatív,
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klerikális és agrárius-reakciós irányba mozdult Szabadelvű Párttal szemben. De ennek a
liberalizmusnak is voltak korlátai. A magyar viszonyok között megkerülhetetlen kérdés: a
liberális politika hogyan hat a nemzetiségekre? Sikerül-e biztosítani liberális politikával a
magyar szupremáciát? A jogegyenlőség összefér-e a nemzetiségek visszaszorításának
igényével?
Ezek a kérdések nem a századfordulón merültek föl először. A nemzetiségi kérdés és a
liberális reformok kapcsolata már a reformkori gondolkodókat is foglalkoztatta, és azóta is az
egyik legfőbb kérdése volt a magyar politikának. Hiszen az igazán felelősen gondolkodó
politikusok számára a nemzeti érdek mindig fontosabb volt az elméleti politizálásnál. Mint
Beksics Gusztáv írta 1884-ben: „ha a liberalizmus és a magyar érdek ellentétben volna
egymással, akkor minden fontolódás nélkül feláldozná[m] az előbbit az utóbbinak oltárán.”
Ám úgy ítélte meg, hogy „a magyar érdek és a liberalizmus szolidárisok.” Megállapítása
szerint ugyanis a szabadverseny és a szabadelvűség az utóbbi évtizedekben megerősítette a
magyarságot, a legerősebb, legműveltebb népet az országban. Leszögezte: „a liberalizmus …
a nemzetiségek ellen éles fegyver tudott lenni”.360
Bánffy közel két évtizeddel később más értékelést adott. Látnia kellett, hogy hiába
kedvez a liberális politika elsősorban a magyarságnak, megjelent a nemzetiségek egyelőre
szűk középosztálya, értelmisége is. És a szabadelvű játékszabályok betartásával ők is helyet
kaptak volna a politika irányításában. Ezt azonban Bánffy mindenképpen el akarta kerülni,
hiszen célja éppen a magyarosítás, a nemzetiségek visszaszorítása volt. Úgy tűnt tehát, hogy a
liberalizmus nem felel már meg a magyar nacionalista céloknak. A szabadelvűséget
korlátozni kell, de legalábbis semmiképpen nem szabad további liberális reformokat
bevezetni.

Majd

ha

az

ország

egységét

veszélyeztető

nemzetiségeket

annyira

visszaszorítottuk, hogy a jogegyenlőség politikája nem jelenthet veszélyt, akkor, a valamikori
jövőben kell meghozni a liberális, sőt, demokratikus reformokat. Addig azonban nem. Vagyis:
egy magyar Magyarország lehet liberális és demokrata, egy soknemzetiségű nem.
A fenti gondolatmenethez hasonló választ adott a „liberális-demokratikus reformok
vagy magyar szupremácia” kérdésére a korszak politikai elitjének többsége, ha egyáltalán
eljutott a probléma felismeréséig. Tisza István is részben emiatt, a nemzetiségek térhódításától
félve ellenezte olyan eltökélten a választójog bővítését.361 A különbség abban állt, hogy
Bánffy nem elégedett meg a meglévő viszonyokkal, nacionalizmusa nem defenzív, hanem
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offenzív, időnként kifejezetten agresszív jellegű volt. Ellentétben például Tiszával, számára
nem a fennálló helyzet konzerválása volt a cél. Bánffyt nagyobb eszmék hevítették: ő
„egységes magyar nemzeti államot” akart. Ezért kompromisszumokat nem fogadott el, nem is
fogadhatott el. Minden engedmény csak hátráltatta volna a cél elérését. Ezért bírálta a liberális
nemzetiségpolitikai gyakorlatot, mely doktriner elvek hatása alatt nem vette észre, hogy „a
jóhiszeműleg megadott kedvezmények csak átmeneti eszközei a végcél megvalósításának,
amely végcél, megbolygatva az egységes magyar nemzeti jelleget, meggátolva az egységes
magyar kultúra és társadalom fejlődését, egyelőre az életképtelen poliglott magyar államot
hozná létre s annak idején, kedvező pillanatban, a felbomlás magvait így már eleve magában
rejtő magyar államot a feloszlás gyászos örvényébe hajtaná.”362 Bánffy tehát mindenféle
nemzetiségi törekvésre elutasítóan reagált, mert ők is, mint minden nép, a nemzeti önállóságra
törekednek, ami megengedhetetlen. Bánffy szerint az engedményekkel a magyar állam eleinte
talán csak a kisujját nyújtaná oda, de a nemzetiségek végül már egész karját követelnék.
Minden nekik adott engedmény segíti őket saját nemzeti céljaik elérésében, és gyengíti a
magyarságot, hátráltatja az „egységes magyar nemzeti állam” kiépítését. Mivel a két törekvés
egymással ellentétes, a küzdelem addig fog tartani, „míg az egységes magyar nemzeti állam
megalkotva nem lesz, vagy a széthúzó nemzeti törekvések győzelmével, a magyar állam szét
nem hull. Fél- vagy középútoni megoldás szerintünk nem képzelhető.”363
Bánffy ennek megfelelően kárhoztatta az 1868-as nemzetiségi törvényt is, amivel
szintén nem volt egyedül a századelő magyar politikusai között. A törvényt nem szabad
végrehajtani, mert az a nemzetiségeknek csak az első lépcsőfok volna, hiszen ők többet
akartak ennél is. A magyarság pedig – figyelmeztetett a főudvarmester – az egységes magyar
nemzeti állam jövőjét adná fel ezzel. Büszkén vallotta magát sovinisztának, hiszen „A
sovinizmus az ‘a nemzeti gondolat’, mely nem enged semmiben és érvényesül mindenben,
hol a nemzeti érdekek kifejezésre jutnak. Beismerjük, hogy soviniszták vagyunk, beismerjük,
hogy e sovinizmusunk nem mai keletű, de merjük azt állítani, hogy elég hosszú politikai
életünkön keresztül - ha itt-ott, egyben-másban a köznek, a hazának valamely szolgálatot
tehettünk, annak gyökere sovinizmusunkban volt.” 364
Míg egyfelől a magyar állam végzetes elgyengülésének és elpusztulásának
fenyegetésével igyekezett felrázni a közvéleményt, addig másfelől azzal biztatott, hogy az
általa hirdetett helyes politika érvényesülése esetén „a magyar nemzet újra olyan nagy és
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hatalmas lesz, mint - sajnos - régen, egykor”. Ehhez azonban „Minden áron, minden
eszközzel, melléktekintetektől eltekintve kell szolgálni a magyar állam érdekeit, annak
nemzeti és egységes volta kivívására és biztosítására.” Röviden: „A ‘nemzeti gondolat’ kell
hogy a mozgató legyen mindenben.”365
Bánffy a Magyar Közéletben megjelent tanulmányaiban betekintést engedett
gyakorlati terveibe is. Néhány példát adott arra, hogyan látja lehetségesnek a nemzetiségek
visszaszorítását. A doktriner elméletieskedés helyett gyakorlati politikát sürgetett, ami ugyan
nem a jogtiprás és az erőszak politikája, de elég határozott: semmit nem szabad megengedni,
ami hátráltatná az egységes magyar nemzeti állam elérését.366 „Ki ennek útját állja, azt
útunkból félre kell tennünk, aki érdekeink ellen tesz, ha az a külföld, azt fel kell
világosítanunk, ha területünkön van, vagy állampolgárunk, akkor meg kell büntetnünk.”367
A büntetésről határozott elképzelései voltak. Kormányfőként kidolgozott 1896-os
tervezetét felélesztve javasolta, hogy egészítsék ki a büntető törvénykönyv hűtlenségről szóló
fejezetét azzal, hogy aki külföldi kormánytól vagy társulattól nyert anyagi segélyen a magyar
állam vagy nemzet ellen gyűlöletet szít, azt sújtsák öt évig terjedhető fegyházbüntetéssel (!).
Ezen kívül javasolta, hogy hozzanak új törvényt is, hogy a jog erejével is felléphessenek a
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jogszabályjavaslat szerint Magyarországon politikai, nemzetiségi és munkásegyletnek csak
magyar állampolgár lehessen tagja, és ha egy külföldi ennek ellenére mégis belépne, azt
elzárással (8 napig) és pénzbírsággal (200 koronáig) büntessék. Ugyanezt a büntetést kapná az
a személy is, aki az illetékes állami hatóság engedélye nélkül külföldről egyházi, iskolai vagy
bármely nemzetiségi céllal pénzt kér vagy fogad el. Súlyosabb elbírálás alá esne az, aki
magyar állampolgárként olyan külföldi egyesületben vesz részt, melynek célja a magyar állam
vagy nemzet elleni gyűlöletkeltés: itt a büntetés két hónapig terjedhető elzárás és 600
koronáig terjedhető pénzbírság. Ugyanez a büntetés járna arra, aki külföldön a magyar állam
ellen sajtóban izgat.368
De Bánffy, annak ellenére, hogy az állam szerepét nagyra értékelte, mégis a
társadalomnak szánta a nagyobb szerepet a magyarosító mozgalomban, hiszen csak a nemzeti
gondolattól áthatott közvélemény lesz képes élettel megtölteni a törvényekkel biztosított
kereteket.369 Ezért a nemzeti szellemű nevelés fontosságát hangsúlyozta és bírálta azt a
szemléletet, mely „az idegenhez és külföldihez való alkalmazkodás”, az idegen nyelvek
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tanulása útján gondolja magát a nyugati kultúrállamok sorába beengedtetni. Ellenkezőleg: a
hozzánk látogató idegentől kell megkívánnunk, hogy magyarul tudjanak. Az idegen nyelv
tudása a tudósok szűk körének dolga és „csak a keleti, kis és szervezett államot még alig
alkotó nemzetek gyöngesége és bogara a nyelvek egész sorozatának ismeretével keresni az
idegen kultúr-nemzetek kegyes elösmerését” – hozta meg ítéletét a soviniszta politikus.370
Hasonló okból helytelenítette az akkor divatos nőnevelési módszereket is. A kérdést
azért tartotta fontosnak, mert – kissé talán romantikus – nézetei szerint a férfit mindig a nő
lelkesíti és ösztönzi nagy és dicső tettekre. „Német bonne-ok, francia gouvernantok, angol
missek, külföldi zongora- és énektanárok” idegen szellemű nevelésével lehet ugyan a fiatal
női nemzedék művelt, de magyar csak ritkán. A középosztály követi a felsőbb körök rossz
példáját, külső mázként idegen nyelvekre oktat, de a hazafias szellemet elhanyagolja. Az
állami és különösen a felekezeti nőnevelés sem hazafias irányú. „Ne nemzetközi műveltség
mázát keresve, az idegen nyelvek egész sorozatának tudására, a külföldi viszonyok, idegen
tudományok, világtörténet ismeretére akarjuk fektetni női nevelésünknél a fősúlyt, hanem
ismeretére, tudására, mindenekfelett elsősorban érzésére annak, ami magyar, ami hazai.”371
A nemzetet a nyelvtudással azonosító, vagy legalábbis a kettő között szoros
összefüggést látó általános XIX. századi magyar felfogás Bánffyra is jellemző volt. Szerinte a
magyar nyelvtudáson „fordul meg az egész kérdés, az egységes magyar nemzeti állam
megalkotásának sarkpontja ebben csúcsosodik ki”. Egyetértett Treforttal, aki szerint:
„egyelőre meg kell teremteni a magyarul tudók kvantitását, majd idő folytán céltudatos és
határozott irányú nemzeti politikával természetszerűleg megalakul abból a magyarul érzők
kvalitása.”372
Bánffy igyekezett minden eszközt megragadni a magyar nyelv terjesztésére. Ebben a
társadalomnak is igen fontos szerepet szánt. Személyes élményeire hivatkozva sürgette, hogy
a magyar családok nem magyar cselédeikkel, a piaci kofákkal, vasúti hordárokkal kizárólag
magyarul érintkezzenek. A munkát kereső szegény nép úgyis megtanulna magyarul, ha ettől
függne anyagi boldogulása, mint ahogy az Amerikába kivándorlók is megtanulnak angolul. A
látszólag szépen megmagyarosodott Budapest lakóinak is kötelessége lenne egymás között,
otthon is magyarul beszélni, az üzletekben és a vidéki kofáktól magyarul vásárolni, a
vendéglőkben csak a magyar étlapot használni, és magyar kiírásokat alkalmazni.373
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„Az egységes magyar nemzeti állam megalakulásának egyik fő- és alapföltétele
létrehozatala azon nyelvi egységnek, mely nélkül a polyglott jelleg megszüntetése el nem
képzelhető.” Ehhez a legerősebb eszköz a teljesen magyar közoktatás, ami állami beavatkozás
nélkül nem valósítható meg. Az elemi iskolák nagyobb része ugyanis felekezeti kezelésű volt,
és az autonómiával bíró román és szerb görögkeleti egyházak, a görög katolikusok és sokszor
a katolikusok és evangélikusok nem képviselik a magyar nemzeti célokat - állapította meg
Bánffy. A megoldás a kizárólagos állami népoktatás, melynek érdekében az államnak a
hatalmas anyagi áldozatokat és a felekezeti autonómia sérelmét is vállalnia kell, mert nemzeti
érdekről van szó. Hiszen „az államnak gondoskodnia kell arról, hogy fiait egységes, hazafias
irányban jó állampolgároknak nevelje és egy jó hazafinál csak másodsorban jöhetnek
tekintetbe felekezeti szempontok”.374
Már az 1890-es években felmerült az iskolák államosításának igénye. Bánffy
miniszterelnökként még csak tanulmányozta a kérdést, de a felekezeti iskolákban folyó
magyarellenes üzelmek miatt most már úgy látta, hogy nem lehet az állami közoktatás
bevezetésével tovább várni, mert csak így „nevelhetünk magyarul beszélő, hazafiasan érző
nemzedéket a jövőnek. Ha nem tesszük, ‘mint oldott kéve, széthull nemzetünk’” – rajzolta föl
újra a fenyegető alternatívát a főudvarmester.375 Egy hozzá írt levélből egyetértőleg idézve
amellett érvelt, hogy a nemzetiségi vidékekre kell az állami iskolákat koncentrálni, mert
minden ottani magyar iskola egy talpalatnyi hódítás. Ne a magyar területekre fecséreljük el
erőinket! - javasolta a volt miniszterelnök.376
De nem volt megelégedve a meglévő állami iskolákkal sem. A törvény úgy
rendelkezett, hogy a tanítás nyelvét az iskolafenntartó dönti el. Ennek megfelelően, mivel az
állami iskolák fenntartója a magyar állam, itt minden jellegű tanításnak magyarul kellene
folynia. A felekezeti autonómiára hivatkozva azonban sok állami iskolában engedélyezik azt a
gyakorlatot, hogy az oda járó görögkeleti vallású román vagy szerb gyerekek számára
anyanyelvükön tartják a vallásoktatást. Ezt azonnal be kell szüntetni, hiszen „nem tűrhető el,
hogy a felekezetek a vallástanítást eszközül használják nemzetiségi célok előmozdítására”.377
A felekezeti autonómia a legősibb és legalapvetőbb liberális szabadságjogokhoz
tartozik. Sok esetben azonban akadályozta a magyarosítást. Bánffy ennek ellenére nem a
felekezeti autonómia eltörlését kívánta, hanem megelégedett annak „megkerülésével”.
Mindössze azt kifogásolta, hogy a - különben csekély számú - magyar anyanyelvű görögkeleti
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és görög katolikus vallású hívőnek nem biztosítják a magyar nyelvű liturgiát, nincsenek
magyar vagy magyarul tudó papjaik, tanítóik. Bánffy ennek megváltoztatását követelte,
hiszen nem engedhető meg, hogy a görög katolikus vagy ortodox magyarok beolvadjanak a
román, szerb vagy rutén nemzetiségbe. „Követhesse kiki hitét, meggyőződését szabadon,” de
a magyaroknak ne kelljen idegen nyelven liturgiát hallgatni! Mert az „nem lehet, hogy a
felekezeti autonómia tiszteletben tartása címén vesszen el a nemzet, fogyjon számban és
erőben.”378
Bánffy a felekezeteket igyekezett megnyerni politikája számára, ezért azonnal
leszögezte, hogy nem akar felekezeti harcot, a küzdelem „nem szabad, hogy a felekezetek
egymás közötti határvonalait túllépje”. Programja szerint az egyes magyar többségű
egyházaknak saját kereteik között kellett volna magyarosítani. Különösen a római katolikus és
evangélikus egyház esetében tartotta ezt fontosnak, hiszen itt a magyarokon kívül szlovák és
német hívek százezreiről is szó volt. Elismerően emelte ki a zsidók gyors és tömeges
megmagyarosodását és sürgette, hogy a magukat még németnek valló izraeliták is legyenek
magyarrá.379
Az egyházpolitikai törvényhozás óta a katolikus egyház számára persona non
gratának minősülő protestáns főúr most békejobbot nyújtott. A magyarosításban való
részvételt kérte, elsősorban is a vallástanítás magyarrá tételét. Azzal igyekezett megnyugtatni
a korábbi nagy ellenfelet, hogy „a katholikus főpapságnak módjában van az egynyelvű
‘egységes magyar nemzeti állam’ megalkotására közreműködni, anélkül, hogy felekezeti
érdekei … csorbát szenvednének”. Elismerte, sőt, helyesnek minősítette a vallástanítást és
leszögezte,

hogy

az

éppen

az

egyházpolitikai

reformok

által

lehetővé

vált

felekezetnélküliséget nem helyesli, „mert abban sem valláserkölcsi érdeket, sem nemzeti
érdeket nem látunk. Bizonyos nemzetközi – kozmopolita – színezete lehet annak, és mi
mindig és mindenekfelett a nemzeti érdeket, nemzeti szempontot … [tartjuk] szem előtt”.
Határozottan elhatárolta magát a francia antiklerikalizmustól és azzal érvelt, hogy ő nem az
Egyház ellen kíván harcolni, hanem éppen ellenkezőleg, a felekezeti viszálykodás
megszüntetését akarja elérni, hogy a nemzet erői ne forgácsolódjanak szét.380
Bánffy figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt, ha azt lehetett remélni, hogy attól
az ország magyarosodása előrébb halad. Mint írta, „Semmit sem szabad kicsinyelnünk, mi
alkalmas arra, hogy külsőségekben is az egységes magyar nemzeti jelleget feltüntesse,
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kidomborítsa.”381 Az ilyen külsőségekhez tartozott a névmagyarosítás is, melyet Bánffy nagy
lelkesedéssel követelt meg mindenkitől, de elsősorban is a társadalom jeleseitől, akiknek ezzel
is példát kell mutatniuk. Lelkesültségében még az idegen hangzású nevet viselő Wekerle és
Wlassics burkolt bírálatától sem riadt vissza. Budapest különösen fontos volt a számára, itt
még a fővárosi hivatalnokok idegen hangzású neve is zavarta. Az elismerten magyarrá vált
főváros központi szerepe abban állt, hogy a történelem Bánffy számára azt bizonyította, hogy
a poliglott államok nemzeti egységét főleg a központból kiinduló törekvés hozta létre. Ezért
Budapestnek feltétlenül és példaadóan magyarrá kell válnia, minden vonatkozásban. Bánffy a
fővárosi üzlettulajdonosok német vezetéknevét is szerette volna megmagyarosítani, mert, mint
írta, egy németországi ismerőse mesélte, hogy egészen otthon érezte magát Budapesten, az
ismerősnek ható feliratok között. A példa rámutat arra, hogy mi vezette Bánffy gondolkodását
ebben a kérdésben: a külföldi ezeket a példákat látva nem hiszi el, hogy ez a nemzeti
Magyarország büszke fővárosa! Inkább elhiszi „a külföldi sajtót betöltő ellenséges indulatú és
érzületű nemzetiségek híreszteléseit, hogy ha van is magyar állam, de magyar nemzeti állam
nincs, nem is lesz, nem is lehet”. Így magunk ingatjuk meg a külföld bizalmát nemzeti
jövőnkben, pedig szükségünk van a jóindulatukra ahhoz, hogy megismerjék nemzeti
voltunkat, önállóságunk létjogosultságát.382
A névmagyarosítás azonban nemcsak a családi név megváltoztatására terjedt ki
Bánffynál. A törvényi lehetőségekkel élve a keresztnév magyar formában történő
használatához is ragaszkodott. Mint bevallotta, „minket mindig felháborít, ha a lapokban
nemzetiségi vidékekről közölt hírekben idegen hangzású utóneveket látunk a magyar
szövegben”. Az 1894. évi XXXIII. tc. 20. § óta hivatalosan csak magyaros hangzású utónevet
lehetett használni. (Bár egy 1895-ös belügyminiszteri rendelet megengedte, hogy az állami
születési anyakönyvbe a nevet az idegen nyelvű változatot is bejegyeztethessék.) Persze ez
csak az utóbbi pár évben születettekre vonatkozott, így Bánffy ennyivel nem érte be. Arra
buzdított, hogy miként a közigazgatási gyakorlat a régi latin keresztlevelek esetében magyarra
fordítja az utóneveket, úgy kellene ezt tenni a nemzetiségi utónevekkel is. Hiányolta az
akcióhoz szükséges nemzeti közszellemet és utalt arra is, hogy hiába kezdeményezett
főispánként a nyolcvanas években hasonló mozgalmat, az érdektelenségbe fúlt.383
A nevek magyarosítása kiterjedt a községek elnevezéseire is. Mint már említettük,
1898-ban a Bánffy-kormány elfogadtatta a községek hivatalos elnevezéséről szóló IV.
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törvényt, ám ennek végrehajtása lassan folyt. A volt kormányfő visszaemlékezése szerint a
javaslatot a praktikus szempontok szerint az akkori indoklásból kimaradó meggyőződés is
indokolta, hogy „Magyarországon községek más nevet, mint magyar nevet nem viselhetnek”.
A törvény végrehajtását ahol csak lehet, akadályozzák, pedig ma még többre volna szükség érvelt Bánffy: nemcsak a községek, hanem az összes helynév (havasok, puszták, telepek)
elnevezését is magyar nyelven kellene szabályozni.384
Bár Bánffy is elsősorban a magyar nyelv terjesztését tartotta a magyarosítás fő
eszközének, az „egységes magyar nemzeti állam” megalkotása érdekében felhasználható más
módszereket is fölkarolt. Visszaemlékezve a rendi korszakra megállapította, hogy akkor a
nemességhez tartozás kiváltásága jelentette azt a vonzerőt, ami magyarosodásra ösztönözött.
Ennek megfelelően azonban csak a nemesség körében volt asszimiláció. A helyzet azóta
megváltozott: „ma már a jogegyenlőség alapján a magyar nemzeti társadalmi erő és az általa
nyujtható társadalmi és anyagi előnyök, kell, hogy a magyar nemzethez való tartozást,
illetőleg az arra való törekvést elősegítsék.” Ilyen előnyöket nyújtanak a gyenge középosztály
számára az állami pályák. Ellentétben a gyakorlattal, Bánffy szerint igenis „helyes és
szükséges, hogy kellő minősítéssel bíró nemzetiségi eredetű egyének állami szolgálatba
rendszeresen

és

tervszerűen,

kellő

körültekintéssel

és

rendszeres

elvek

szerint

alkalmaztassanak.” Ha a nemzetiségek műveltebbjei állami alkalmazottak lesznek, csökken
majd náluk a szellemi proletariátus, kevesebben mennek ügyvédnek és pénzintézeti
tisztviselőnek, ahol részben anyagi okokból válnak izgatókká. A nem magyar származású
állami tisztviselőket könnyebb megmagyarosítani is. Hiszen „nem mindenki, ki valamely
nemzetiséghez tartozik, követ feltétlenül magyar nemzeti államellenes nemzetiségi irányzatot,
de sok esetben - akarva, nem akarva - helyi és társadalmi viszonyoknál fogva nem tud
kibontakozni azon kapcsolatból, mely otthonához vagy nemzetiségéhez köti.” Ha számukra
idegen környezetbe helyezzük őket, mondjuk a románt a Dunántúlra, akkor részben
kényszerből, részben önszántából megindulnak a magyarosodás útján.385
Mindennek azonban feltétele a közigazgatás államosítása. Bánffy ennek korábban is
híve volt, hiszen a magyarosításhoz erős államra volt szükség. „Az egységes magyar nemzeti
állam érdekei sok tekintetben kívánják, követelik a központosítást”.386
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Ez az a pont, ahol lényegesen elválik egymástól a 67-es és a 48-as sovinizmus. A
függetlenségi párti ellenzék, mely magyarosító szándékát tekintve a század elején már nem
sokban maradt el Bánffy mögött, nem volt hajlandó elfogadni a kormányok által többször
szóba hozott államosítást. Pedig nyomós okok szóltak a megyei autonómia visszaszorítása
mellett: a működés szakszerűbb, a tisztviselők helyzete rendezettebb lehetne, és nagyobb
eredményekhez vezethetne a magyarosító politika is. Azonban a hagyományos Habsburgellenes magyar felfogás a vármegyei önkormányzatban egyfajta fegyvert, utolsó eszközt
látott, amit egy esetleges Bécsből jövő abszolutista kísérlet esetén sikerrel használhat föl. (A
XX. század elejének modern viszonyai között ezt feltételezni ugyan naivitás volt már, de a
48-asok Béccsel szembeni bizalmatlansága olyannyira általánosnak tekinthető, hogy ifj.
Andrássy Gyula gróf is hasonló logikával vetette el Tisza házszabály-szigorító tervezetét: mi
lesz, ha a parlamenti obstrukciót a bécsi önkény ellen kell fordítani? Ha elvesszük az
ellenzéktől ezt a kétélű fegyvert, lehet, hogy egy későbbi időben mi magunk leszünk
fegyvertelenek.) A függetlenségi logika azt diktálta, hogy nem szabad megbízni Bécsben, és
az Ausztriához fűződő kapcsolatokat lazítani kell. Kossuth Lajossal és kevés hazai
követőjével, így mindenekelőtt Mocsáry Lajossal ellentétben azonban a Béccsel szembeni
ellenséges politika nem párosult az elengedhetetlen szövetségkereséssel: a 48-asok a hazai
nemzetiségekkel szemben is támadóan léptek föl. Ez a kétfrontos háború természetesen
irreális elképzelés volt, az erők túlbecsülése, a lehető legábrándosabb magyar sovinizmus.387
A 48-as sovinizmus ábrándképével szemben Bánffy 67-es sovinizmusa felismerte,
hogy nem lehet egyidejűleg küzdeni Magyarország függetlenségéért Bécs ellen, és
ugyanakkor a nemzetiségek beolvasztásán fáradozni. Választani kell a két cél között: vagy
függetlenség, vagy „egységes magyar nemzeti állam”. Bánffy választott, számára a
magyarosítás volt a fontosabb. Meggyőződése szerint a keménykezű nemzetiségi politika nem
ütközhet ellenállásba Bécsben, hiszen a dinasztiának is érdeke, hogy Magyarország minél
erősebb legyen. A függetlenségiekkel szemben úgy vélte, hogy a dualizmust egyáltalán nem
kell megszüntetni, mert a dualista rendszer is alkalmas arra, hogy létrehozzák az erős,
egynyelvű nemzeti Magyarországot.
A kiegyezéssel megalkotott dualista rendszer Magyarország számára messzemenő
önállóságot biztosított. Emellett a térségben elengedhetetlen nagyhatalmi védőernyőt is
garantálta. A független Magyarország vágyálma Bánffy szemében kockázatos, veszedelmes
kísérletnek tűnt: A nyolcvanmilliós orosz birodalom és az ötvenmilliós Németország között,
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„részben heterogén és agresszív hajlamú államok közé” ékelve egy önmagában álló
Magyarország „szinte a Balkán kis államainak nívójára sülyedne le” és a kis és nagy
„szomszédok politikai játéklabdájává válhatnék”. A perszonálunióvá lazított kapcsolat azzal
járna, hogy a nemzetiségi törekvésekkel szemben magunkra lennénk hagyva, és már csak az
etnikai viszonyok miatt is, a kormányzat érdekei megkövetelnék, hogy a magyar nemzeti
állam rovására engedjünk. De még arra nézve sem lennének biztosítékaink, hogy a
nemzetiségek nem mennének tovább már bevallott, de ideiglenes végcéljaik felé, azaz a
magyar államot föderalizálnák... Bánffy mindebből a múltra is levonta a logikus
következtetést. Bármennyire is liberális és a függetlenség eléréséhez talán célszerű volt az
1849-es nemzetiségi törvény és a dunai konföderáció kossuthi terve, „de semmi esetre sem
voltak az egységes magyar nemzeti állam szempontjából megengedhetők”.388
Vagyis a függetlenség egyenesen veszélyes, és „a magyar nemzeti érdek nagyhatalmi
állást követel; - s nagyhatalmat csak Ausztriával együtt alkothatunk”. Sőt, ez a lehető legjobb
megoldás: „Magyar nemzeti szempontból az egységes magyar nemzeti állam problémájának
megoldhatása szempontjából is – különös tekintettel polyglott viszonyainkra – szemben éppen
a súlypontjukat mindig és mindenben kifelé kereső nemzetiségeink törekvésével,
legalkalmasabbnak, a jövőt leginkább biztosítónak, éppen azon dualisztikus alakulást tartjuk,
melyet az 1867. évi XII. t.-c. hozott létre.” Ezért „el kell fogadni, Európa nagy államai
egyensúlyának biztosítására tekintettel is, a kettős monarchia alapját képező dualisztikus
viszonyt, meg kell érteni, hogy abszolut elméleteken nyugvó jogállami és idegen példákra
épített doktrinér elméletekkel még csak alakulóban lévő államot naggyá és erőssé tenni nem
lehet. El kell fogadnunk azon alakulást, mely Európában megélhetésünket biztosítja és azon
közjogi alakulást is, mely a kettős monarchiában legbiztosabb alap arra, hogy erőben és
gazdagságban gyarapodva, egységes nemzetivé átalakulva, képes leend létrehozni az egységes
magyar nemzeti államot, mint súlypontját a leendő magyar-osztrák monarchiának, mint
egyetlen biztosítékát annak, hogy a legsovinisztább értelemben egységesített magyar állam
trónján a soviniszta egységes magyar nemzeti iránynyal együttérző dinasztia üljön.”389
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A kérdés csak az, hogy alkalmas-e a dualizmus a soviniszta program sikeres
megvalósítására. Bánffy válasza egyértelmű igen. Ezt igazolják az eddig meghozott helyes
intézkedések is. A nagyobb eredmények elmaradásának okát „nem a dualizmusban kell
keresnünk, de megtalálhatjuk kormányzati céltudatosságunk fogyatékosságában, a végrehajtó
közegek

erélytelenségében,

–

sőt

magában

a

társadalom

gyengeségében

és

közömbösségében.” Az alapok le vannak már fektetve, most a további munkán a sor.390
Bánffy tehát a 67-es politikusok érvelését alkalmazva a dualista rendszer híve, éppen a
nemzetiségek elleni küzdelem érdekében. De ezen túlmenően arra a kérdésre is választ kíván
adni, hogy vajon a Habsburgok oldaláról nem fenyegeti-e támadás a kiegyezéssel biztosított
magyar önállóságot. Véleménye szerint nem, mert a dinasztia is abban érdekelt, hogy
Magyarország erős legyen, hiszen, „tekintettel a naponta züllöttebbé váló lajtántúli
viszonyokra, lábai alatt biztos talajt csak egy egységes, erős magyar nemzeti államban
találhat.” Sőt, megvalósul a dualista keretek megtartásával a magyar túlsúly is, hiszen
Ausztriában a németek elveszítették vezérlő szerepüket, „a

különböző szláv elemek

egységesítése szóba sem jöhetvén” természetes, hogy „nagyhatalmi állásunkban a vezérszerep
a magyarságot illeti meg”, mert a Monarchia nemzetei közül egyedül ez képes a nemzeti
államokon nyugvó Európában fennállni és a dinasztia trónját biztosítani. Ha azonban nem
sikerül a magyar államot egységesen nemzetivé tenni, ne is ábrándozzunk Monarchián belüli
vezérszerepről, magyar-osztrák monarchiáról, perszonálunióról vagy - feltéve, de meg nem
engedve - elszakadásról. Egy nemzetileg nem egységes magyar állam talán egy Lajtántúli
federalista tartományi alakulás kiegészítő részét fogja képezni, mely akár a magyar királyság
területi szétdarabolásához is vezethet.391
Bánffy ismét szembeállítja a két lehetséges jövőképet: a magyar állami önállóság, sőt
egység elvesztését egyfelől, a nagyhatalomban játszott vezető szerepet másfelől. A 67-es
kormányzatot mindig a nemzeti érdekek elárulásával vádoló függetlenségi érzelmű
közvélemény leszerelésére, vagy akár fellelkesítésére is alkalmas jelszóhoz fordult. Bánffy
nyíltan nem követelte, hogy az uralkodó költözzön a budai várba, és mérsékletre intett,
mondván: a „magyar-osztrák monarchia” úgy is létrejöhet, hogy a felszínen nem változik
semmi, csak a döntések meghozatalának mechanizmusa módosul a magyarok javára.
Óvatossága bölcs önmérsékletnek tűnik, hiszen ezzel mintegy előre bebiztosította magát arra
az esetre, ha a közvélemény nem elégedne meg az eredményekkel...392
390
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A magyar vezetésű Monarchia mellett külpolitikai érvek is szóltak. Bánffy szerint az
európai viszonyokat a germán-szláv szembenállás, vagy másként a német és az orosz
birodalom ellentéte határozza meg. („A latin fajok ereje és érdekei csak másodsorban jönnek
tekintetbe s csak abból a szempontból, hogy miként sorakoznak német vagy orosz érdekek
mellett.”) A németek és szlávok küzdelme, ha esetleg nem is fegyveresen, de csak a magyar
állam területén vívható meg. Hogy ez a harc egyik fél végzetes letörését se okozza, ezért
szükséges, hogy itt „egy sem szláv, sem germán érdeknek alá nem vetett, sem német, sem
orosz befolyása alatt nem álló állam - az egységes magyar nemzeti állam - képezze a
Rubikont, melyet átlépni sem az északi kolosszusnak, sem a germán hatalomnak nem lehet,
nem szabad.” Erre egy poliglott állam nem képes és amúgy is ebben a küzdelemben „teljesen
magunkban állunk”, mert az osztrák-németek hibái miatt a szláv-germán világküzdelemben
róluk érdemben nem lehet szó. Magunk vagyunk s tényezők csak akkor lehetünk, ha
visszaszorítjuk a poliglott irányzatot.393
A nagy összecsapásban Magyarország helyét a százados oroszellenesség és a
kulturális hatások hagyományosan erős köteléke a német oldalon jelöli ki: „mi úgy hisszük,
hogy érdekünk és jövőnk feltétlenül a germán táborban nyer erősebb biztosítékot.” Bánffy
erre hivatkozva szól a magyarországi németekhez, hogy ne a magyar nemzeti állam ellen
küzdjenek, karöltve a román és szláv nemzetiségekkel, mert ezzel saját testvéreik érdekeit is
sértik. Bánffy egyfajta alkut kér a beolvadástól biztosan nem menekvő német nemzetiségtől:
„Ha úgy tetszik, tekintsék magukat feláldozottaknak a nagynémet eszme érdekében akkor,
midőn beolvadnak az ‘oszthatlan egységes magyar nemzet’-be nyelvben is, akkor, midőn
nagynémet érdekből létrejönni nemcsak engedik, de segítik az ‘egységes magyar nemzeti
állam’-ot.”394
Bánffy 67-es sovinizmusát a kor egyéb politikai elképzeléseihez képest egyfajta
„mérsékelt szélsőségnek” értékelhetjük. A többnemzetiségű Magyarország egynyelvű és
egységes magyar nemzeti állammá alakítása az adott viszonyok között lehetetlenség volt. A
nemzetiségek beolvasztásának politikáját mégis igen sokan követelték, Bánffyn kívül főleg
függetlenségi és Apponyi-párti oldalról. Ezek a tervek Bánffy elképzeléseihez képest sokkal
ábrándosabbak voltak, a magyarosítás időbeli és mennyiségi sikereit tekintve egyaránt.
Bánffy nem gondolta, hogy a „harmincmillió magyar” majd benépesíti a Balkán északi
területeit is, számára Magyarország etnikai viszonyainak megváltoztatása volt az elérendő cél.
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Tisztában volt azzal is, hogy mindez nem pár esztendő kérdése, nem elég csak ölbe tett kézzel
várakozni, hanem „évtizedekre, talán századokra szóló tervszerű, egyirányú, egyöntetű,
összhangban lévő és változásnak alá nem tett működéssel lehet csak megvalósítani a célt,
létrehozni az ‘egységes magyar nemzeti államot’.”395 Ám a történelem úgy hozta, hogy erre
már csak tizenöt év maradt, és nem évszázadok...

3. A Széll-kormány ellen
Ahogy Eötvös Károly a Bánffy összegyűjtött cikkeit tartalmazó kötet előszavában helyesen
megállapította, a főudvarmester cikkeinek „iránya voltaképpen ellenzéki”. A nemzetiségi
kérdésben történt „mulasztásokat”, vagyis a soviniszta politika következetes alkalmazásának
hiányát Bánffy ugyan elsősorban a magyar társadalom és csak másodsorban az addigi
kormányok hibájául rótta fel, de a kritika éle értelemszerűen Széll ellen is irányult. Bánffy
bírálta utódát, hogy az általa megkezdett nemzetiségi politikát nem folytatta, sőt, a
nemzetiségek visszaszorítását célzó intézkedések végrehajtásában is túlzottan engedékenyen
jár el. Az 1901-es választásokon több nemzetiségi képviselő is bejutott a parlamentbe, s
felszólalásaikban természetesen saját álláspontjukat védelmezték. A magyar nacionalista
közhangulat türelmetlenül fogadta ezeket a „túlkapásokat” és pozitívan fogadták a
főudvarmester fellépését.396
A politikai véleménykülönbségen túl Bánffy személyes sértettséget is érzett Széll
Kálmánnal szemben. Egyfelől nem felejtette el bukásának körülményeit, azt, hogy a királyi
kegy hogyan fordult el tőle és tüntette ki ellenlábasát. Másfelől érthetően bántotta önérzetét,
hogy miután lemondott a képviselőségről, Széll hagyta, hogy az időközi választáson
mandátumát éppen Ugron Gábor szerezze meg.397
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Bánffyt a mind látványosabb konzervatív előretörés is nyugtalanította. Ennek egyik
jellemző példája volt, hogy az agrárius apponyisták a megszigorított összeférhetetlenségi
törvény alapján megpróbálták kiszorítani és lemondatni a Tisza-csoporthoz tartozó merkantil
képviselőket. Utóbbiak számára különösen visszatetsző volt, hogy mindehhez igénybe vették
a liberális körök szemében még mindig a klerikális reakciót megtestesítő Néppárt segítségét
is.398
A régi óliberális Tisza-gárda visszaszorulását és a Szabadelvű Párt új tagjainak
előtérbe kerülését mutatta az is, hogy 1902. március 4-én a Nemzeti Párt egykori elnökét,
Horánszky Nándort nevezték ki kereskedelemügyi miniszternek a liberális Hegedüs Sándor
helyébe. Bár Horánszky talán a leginkább alkalmazkodó politikus volt az apponyisták közül, a
minisztercsere mégis nagy vihart kavart. Fejérváry Géza báró honvédelmi miniszter, az
ortodox 67-esek vezéralakja, akinek Horánszkyval még annak ellenzéki korszakából
elintézetlen személyes vitája volt, lemondott, és csak nagy nehézségek árán lehetett maradásra
bírni.399 Még egy hónapja sem volt miniszter Horánszky, amikor 1902. március 23-án meghalt
Tisza Kálmán. Az 1901-es választási veresége miatt megkeseredett és visszavonultan élő idős
politikus temetése jól tükrözte a Szabadelvű Párt megosztottságát. Az egykori ellenfelek, a
régi nemzeti párti politikusok távolmaradását kiegyenlítette Apponyi emelkedett házelnöki
búcsúztató beszéde.400 De Széll Kálmán több régi szabadelvű párti képviselőt is lebeszélt a
megjelenésről. Így a geszti temetésre valóban csak a Tisza-csoport hű tagjai mentek el, élükön
Fejérváryval. A Tisza Kálmánt mindvégig tisztelő Bánffy is részt vett a szertartáson, ami
egyrészt igazi érzelmeit fejezte ki, másrészt alkalmas volt arra is, hogy elnyerje a Szabadelvű
Párt régi gárdájának rokonszenvét.401
Széll politikája lehetővé tette, hogy a katolikus egyház, az egyházpolitikai harc idején
elfoglalt ideiglenes és részleges ellenzéki pozíciója után, most újra szorosabbra fűzte
kapcsolatait a hatalommal. Ennek jele volt az is, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös 1902
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elején szentpétervári utazása alkalmából a magyar politikusok közül egyedül Zichy János
grófot, a katolikus Néppárt elnökét akarta magával vinni. Széllnek végül sikerült ezt
megakadályozni, de az eset csak növelte a feszültségeket. A katolikus befolyás növekedése a
Széll-kormány alatt általános nyugtalansággal töltötte el a közvélemény szabadelvű részét .402
Erre a félelemérzetre válaszolt Bánffynak 1902. november 8-án elmondott kolozsvári
beszéde. Az erdélyrészi református egyházkerület közgyűlésének elnöki megnyitásakor a
főgondnok a szokással ellentétben aktuális közéleti kérdéseket feszegetett. Az apropó Mailáth
erdélyi katolikus püspök magatartása volt, aki dogmatikai okokra hivatkozva nem volt
hajlandó az Erzsébet királyné emlékére rendezett ünnepségen a protestánsokkal együtt
felszentelni a zászlót. Bánffy erre hivatkozva a protestánsok hathatósabb szervezkedését
sürgette. „’Megnehezült az idők járása felettünk!’ Aggódva nézünk körül, látjuk a sötét mult
véres árnyait előtünedezni már-már feledett oduiból; érezzük, hogy tenni kell… szinte
hihetetlen előttünk,… kik mindig a hazafias nemzeti szabadelvűség zászlóvivői voltunk e
hazában, kik a vallási és felekezeti békés türelmesség áldást terjesztő légkörében nőttünk fel,
hogy jöhet idő, midőn” mindez visszájára fordulhat - kezdte hosszú idő óta első nyilvános
beszédét patetikusan a főudvarmester. Kijelentette, hogy nem akarja az egyház életébe az
országos politikát belevinni, de azt sem lehet szó nélkül hagyni, hogy „Az egyenlőség és
viszonosság megsértését látjuk naponta.” Követelte az 1848:XX. tc. igazságos, Deák
szellemében történő végrehajtását. Szűnjék meg a nem katolikusok jogtalan adóztatása, a
katolikusok előnyben részesítése a vallásoktatás és az áttértek jutalmazása tekintetében.
„Kívánnunk kell, hogy midőn saját autonomiánkhoz híven ragaszkodunk, a tökéletes
egyenlőség és viszonosság nagy elvére tekintettel, az önkormányzati jog minden törvényesen
bevett vallásfelekezetnek megadassék, természetesen az állam magasabb érdekeinek sérelme
nélkül”, különösen az állami támogatás igazságos rendezésével. Bánffy a küzdelmet az
evangélikusokkal együtt, a „hazafias, szabadelvű és igazságos katholikus tényezők
közreműködésével” kívánta megvívni. Megnyugtatásul leszögezte, hogy követeléseik nem
irányulnak a nagy katolikus vagyonok államosítására, elvételére. „Résen kell lennünk,
ügyelnünk és követelnünk. A törvényben biztosított jog nem veszhet el, a jogért azonban
küzdeni kell, meg kell értenünk és meg kell értetnünk mindenkivel, hogy ’ha győz a hazátlan
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klerikalizmus, oda a protestantizmus, ha pedig elvész a protestantizmus, ki biztosít arról, hogy
nem vész el a magyarság is’” – fejezte be nagy tetszéssel fogadott beszédét Bánffy Dezső.403
Bánffy fellépését katolikus körökben természetesen nagy visszatetszés fogadta, de a
protestánsok és liberálisok között védelmezőkre talált. Bánffy ismét jól választotta ki az
alkalmat népszerűségének növelésére. A közgyűlés amúgy is egyfajta Bánffy melletti
tüntetéssel ért föl, és a felekezeti kérdés iránt közömbös ellenzékiek számára is rokonszenves
volt, hogy az ülés végeztével testületileg elvonultak a frissen felavatott Mátyás-szoborhoz és
ott elénekelték a Himnuszt. Ez jelképes állásfoglalás volt az éppen aktuális „nemzeti sérelem”
ügyében. A Fadrusz-szobor ünnepélyes leleplezésénél ugyanis a megjelent főherceg
tiszteletére a Gotterhaltét játszották, amit Nessi Pál függetlenségi képviselő hangos
nemtetszéssel fogadott. A botrányt okozó politikussal szemben végül karhatalommal léptek
föl és az esetet kövezően megfosztották tartalékos tiszti rangjától is. Az ügy persze hosszú
hetekig tartó hullámokat vetett. Így ebben a légkörben a Himnusz eléneklése finom politikai
üzenetet hordozott.404
Bánffy következő nagy nyilvánosság előtti politikai fellépésével ismét a nemzetiközjogi érzelmekre játszott rá, de ezúttal nem Bécs volt a célpont, hanem Horvátország
autonóm törekvései. A kormány beterjesztette a ki- és bevándorlást szabályozó
törvényjavaslatot, melynek értelmében a horvátországi állampolgárok útlevelét horvátul és
franciául kellett kiállítani. A horvát különállással már miniszterelnökként sokat hadakozó
főudvarmester 1903. január 26-án ebben a kérdésben szólalt föl először a főrendiházban,
ellenezve a javaslatot. Visszaemlékezett kormányelnökségének időszakára, amikor a kérdés
már egyszer előkerült. Bánffy ekkor úgy rendelkezett, hogy a hivatalos okmányokat (bár nem
az útleveleket, ismerte be) magyarul és franciául állítsák ki. Hivatkozott arra is, hogy Ausztria
kevésbé egységes állam, mint Magyarország, mégis, ott minden Landban egységesen német
az útlevelek nyelve. Fejtegetéseiben hangsúlyozta, hogy Horvátország nem bír önálló állami
léttel, így a külföld felé nem jelenhet meg önállóan. Horvátország Magyarország része,
„kifelé” csak Magyarország létezhet. Bár többen is a kormány javaslata ellen szóltak, a
többség mégis egyetértett Ernuszt Kelemennel, a közjogi bizottság elnökével, aki Bánffy
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szónoklata után figyelmeztette a főudvarmestert: „Osztozom Bülow államtitkár azon
kijelentésében, a melyet nemrég a németországi parlamentben használt, hogy óvatosnak kell
lenni, mert a chauvinismus nem mindig ugyanaz és egyforma a hazafisággal.” Széll
miniszterelnök beszédét követően a főrendiház általánosságban elfogadta a kormány
törvényjavaslatát, de az ellenzők elszántságát jelezte, hogy a szavazás során ellenpróbát
kértek.405
A másnapi részletes vita során Bánffy csatlakozott Esterházy János és Prónay Dezső
ellenindítványaihoz és megismételte soviniszta politikai credóját: „…kell a nemzeti iránynak
érvényesülnie erősebben mindennél, mindenekfelett pediglen oly módon, hogy a nemzeti
politikát és annak irányát követve, chauvinistikus irányban meg tudjuk teremteni a magyar
nemzeti államot, azon nemzeti államot, a mely a mai körülmények között, ha nem lesz
nemzeti és egységes, nézetem szerint a jövőben nem lesz egyáltalában még állam sem.” A
miniszterelnök hosszadalmas válaszában kijelentette, hogy ő is híve a sovinizmusnak, de csak
ott, ahol annak helye van. Véleménye szerint a törvények, az adott szó magasabbrendűek a
sovinizmusnál. Nyíltan kimondta, hogy a „jog, törvény és igazság” megkövetelik, hogy
Horvátországban az útlevelek nyelve a horvát legyen. A főrendiház az ellenzők által kért név
szerinti szavazáson elvetette Esterházy János ellenindítványát és erre a sorsra jutott Prónayé
is. A kormány ellen szavazott Bánffy, Esterházy és Prónay mellett például a fiatal Károlyi
Mihály, Vigyázó Ferenc gróf és Gyulai Pál. A kormányt támogató többség soraiban volt
ellenben Wekerle Sándor ex-miniszterelnök is.406
Bánffyban a kudarc még fél esztendő múlva is fájdalmas emlék volt. A Magyar
Közélet hasábjain még Széll bukása után, július közepén is visszatért az esetre, még egyszer
összefoglalva érveit a horvát önállóság tartományi szintű, kifelé nem érvényesülő jellegéről.
Ugyanebben a cikkben definiálta sovinizmusának fogalmát is: „A sovinizmus az ‘a nemzeti
gondolat’, mely nem enged semmiben és érvényesül mindenben, hol a nemzeti érdekek
kifejezésre jutnak.” Kijelentette, hogy „Ki ezt nem így fogja föl, az … nem is hordja szívén a
nagy cél megvalósulását, az ‘egységes magyar nemzeti állam’ létrejöttét.” A főrendiházi vita
után másfél évvel, már képviselőként is visszaemlékezett a horvát útlevél-ügyre, keserűen
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megállapítva, hogy ami ellen miniszterelnökként küzdött, azt a következő kormány maga adta
meg a horvátoknak.407 Felfogásában – és ez teszi a kérdést számunkra a nemzetiségi kérdés
szempontjából is fontossá – hangsúlyos érvként szerepelt, hogy a külföld felé Magyarország
egységes állam képét kell mutassa, és a horvát (és francia) nyelvű útlevél léte ezt bontotta
volna meg.
A magyar nemzeti érdek kompromisszumok nélküli érvényesülését követelő Bánffy „a
nagy cél” érdekében akár függetlenségiekkel (pl. Prónay) is együttműködött. Határozott
fellépése elsősorban a 48-as ellenzék körében növelte népszerűségét, akiknek nacionalizmusát
nem korlátozták a kormányzati érdekek megegyezésre szorító realitásai. Ha Bánffy
sovinizmusa időnként az ellenzékkel együttműködve kereste is az érvényesülést, régi liberális
kötődéseit sem hanyagolta el. 1903. március 7-én a Lipótvárosi Casino elnökévé választották.
Az izraelita felekezet bevett vallását törvénybe iktató volt miniszterelnököt természetesen
rokonszenvvel és hálásan fogadták a fővárosi zsidó (nagy)polgárság társasági központjának
számító kaszinóban, melynek korábbi elnöke Dóczy Lajos báró volt. Az elnökjelölő bizottság
Bánffyt még februárban kereste fel Bimbó úti lakásában, s nevükben dr. Guttmann Emil –
később az Új Párt vezetőségének tagja – tolmácsolta kívánságukat. Bánffy örömmel elfogadta
a felkérést, mert, mint mondta, „mindig híve volt … a társadalmi középosztály tömörítésére
irányuló törekvéseknek, s amikor a magyar társadalom beteg állapotát látja, készséggel siet a
maga erejével is orvoslására.” Kijelentette, hogy „a magyar társadalom egyesítő
törekvéseinek” harcosaként kíván „munkálkodni, a nemzeti magyar állameszme érdekében,
amelyet miniszterelnök korában is szolgált. A politikát nem keresi a bizalmas állásban, s csak
a társadalmi összetartás lesz a célja.”408 Bánffy eleinte valóban kerülte a politizálást, s csak a
társadalmi akció és a kulturális cél volt számára fontos. Mint egy későbbi alkalommal is
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mondotta, „Az egységes magyar nemzeti állam és társadalom kiépítésére irányuló
küzdelemben a Lipótvárosi Kaszinó, mint kulturális tényező, hivatva van résztvenni.”409 A
kaszinó ugyanakkor erős hátországot jelentett számára, hiszen az a „kapcsolati tőke” amit az
elnökség jelentett, igen nagy jelentőségű volt. Idővel azután a kaszinó vezetőségéből többen
aktívan, pl. cikkekkel is népszerűsítették a főudvarmester politikáját.
Bánffy politikai elképzelései között a zsidósággal kötött „szövetség” fontos szerepet
kapott. Liberális neveltetésének is köszönhetően eleve távol állt tőle az antiszemitizmus. A
magyar liberalizmus eötvösi hagyományainak mintegy betetőzőjeként miniszterelnökként ő
kodifikálta a zsidók teljes egyenjogúságát. Kormányzása alatt a Szabadelvű Párt óliberális,
merkantil irányának politikáját követte, legfőbb gazdaságpolitikai tanácsadói közé tartozott
Falk Miksa, a megmagyarosodott zsidó értelmiségi jelképes figurája.410 Soviniszta felfogása
pedig egyenesen megkövetelte, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a magyar zsidósággal. Mivel fő
célja a magyarság számbeli fölényének minél gyorsabb és minél nagyarányúbb kialakítása
volt, mindenkit szövetségesének tekintett, aki hajlandó volt megmagyarosodni. És, mint
Bánffy is örömmel állapította meg, „Nem lehet tagadni és ezért elismerés illeti őket, hogy az
utolsó ötven év alatt egyik felekezet körében sem észlelhető olyan erős és rohamos
magyarosodás, mint az izraelitáknál.” Valóban, a gyors ütemben gyarapodó magyarországi
zsidóság asszimilálódott a magyarsághoz, sőt, nemzetiségi területeken a magyarosítás egyik
fő zászlóvivője volt. Bánffy ezt a folyamatot természetesnek vette, hiszen „A zsidóság nem
mint nemzetiség, de mint felekezet lehet csak a magyar állam tagja és mint ilyen, meg nem
engedhető, hogy hitének teljes fentartásával másba olvadjon be, mint a magyarba.” A
magyarságot erősítő, vallását szabadon gyakorló, nyelvben, lélekben megmagyarosodó
zsidóság a soviniszta politika természetes szövetségesének tűnt. Ennek tudatában nyújtott
kezet és fogadta be őket a magyarságba Bánffy: „Szolgálni akarom az egységes magyarság
ügyét … Aki velünk van, az: mi vagyunk!”411
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4. Az önálló vámterület kérdése
A Szabadelvű Párt belső meghasonlottsága ellenére Széll Kálmán éveken keresztül nyugodtan
kormányzott. A „Széll-csend” azonban csak a különböző érdekek közötti kényes
egyensúlyozással volt fenntartható. Így persze a miniszterelnök semmilyen kényesebb kérdést
nem tudott megoldani: „Csak napi politikát űz, örül, ha ideiglenes nyugta van és a napot
túlélheti” – jellemezte a politikust Diner-Dénes József. Világos volt, hogy a kormánypárt
„csak addig tarthatja … magát, ameddig tétlenségében megmarad, az első tett, amelybe
belefog, szét fogja robbantani.”412
A „Széll-csend” végét a kormány újoncemelési javaslata jelentette. Az ellenzékkel jó
kapcsolatokat ápoló miniszterelnök abban bízott, hogy a nagyhatalmi lét és ezzel
Magyarország biztonságának garantálásához szükséges fegyverkezést neki meg fogja
szavazni az ellenzék, pontosabban nem indít ellene obstrukciót, mint 1889-ben. A Tisza
Kálmán bukásához vezető „nagy véderővita” egyik főszereplője, az Apponyi vezette Nemzeti
Párt most ráadásul a kormánypártban foglalt helyet. Amikor Fejérváry Géza 1902. október
16-án beterjesztette a kormány véderőjavaslatát, a Függetlenségi Párt azonnal tiltakozott a
tervezett létszámemelés ellen. A meginduló obstrukciót azonban Kossuth Ferenc és a többi
48-as vezér leszerelte, hogy ne veszélyeztessék az Ausztriával folytatott gazdasági kiegyezési
tárgyalások sikerét.413
Az 1899. évi XXX. tc. előírta, hogy 1903-ig meg kell kötni a vám- és kereskedelmi
szövetséget. A Széll-kormány a Koerberrel folytatott tárgyalások során elérte, hogy
felemeljék az agrárvédvámokat, ami jórészt kielégítette az agrárius körök igényeit. Az utolsó
pillanatban, 1902 szilveszterén megkötött kiegyezéssel a magát amúgy is háttérbe szorítottnak
érző ipari és kereskedelmi lobby azonban inkább elégedetlen volt. A nagytőke, mely eleve sok
szállal kötődött a Lajtán túli gazdasághoz, könnyebben vette a számára kedvezőtlenebb
gazdaságpolitikai irányt. Önszerveződéssel (GYOSZ, 1902) igyekeztek maguknak előnyösebb
pozíciókat kiharcolni. A kisiparos, kiskereskedő rétegek érdekérvényesítési képessége nem ért
fel Chorin Ferencékével. A számukra hátrányos közös vámterület helyett egyre hangosabban
követelték az önálló vámterületet, a magyar ipart védő vámsorompókkal. Míg az
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agráriusoknak a minél jobb kiegyezés volt a célja, a kereskedelmi-ipari szféra kis- és
középegzisztenciái egyre elutasítóbbak voltak a gazdasági közösség egésze ellen.414 Az ő
érdekeik politikai képviseletére vállalkozott Vázsonyi Vilmos – 1901-től vezére révén
parlamenti képviselettel is rendelkező – Polgári Demokrata Pártja, mely a „tiszta nemzeti
liberalizmus” eszméihez való visszatérést hirdette, élesen bírálva az agráriusokat, a
klerikalizmust és a dualista rendszer konzervatív vonásait. A hitbizományok, a virilizmus
eltörlését, általános választójogot, progresszív adózást követeltek, felléptek az önálló
vámterület mellett, bírálták a monopóliumokat, de ugyanakkor ellenségesen viszonyultak a
szociáldemokrata munkásmozgalomhoz is.415 A Függetlenségi Párt programjában szintén
szerepelt az önálló vámterület, bár nem annyira gazdasági megfontolásokból, mint inkább a
perszonáluniós végcélnak megfelelően.416 A kiegyezési tárgyalások kapcsán most ismét
felerősödött az önálló vámterületet követelők hangja, és az önálló vámterületért folytatott
agitációba a Magyar Közélet is bekapcsolódott.
Vezércikkekben, egész cikksorozatban elemezték a helyzetet és követelték az önálló
vámterület kialakítását. Logikusan sorakoztatták az érveket a gazdasági különválás előnyei
mellett. Magyarország önmagában földrajzi egység, megvan a lehetősége az egészséges
gazdasági élethez szükséges ipar kifejlődésének is, ám ezt a közös vámterület gátolja, mert az
erősebb ausztriai ipar nem engedi a magyart megerősödni. A védővámos politika
elengedhetetlen Magyarország gazdasági megerősödéséhez – vallották, de az asszimilációhoz
is ez adja a leghatásosabb fegyvert: „belső közlekedés az ország különböző tájain, a lakosság
sűrű érintkezése jobban megoldja a nemzetiségi kérdést, mint törvények egész sorozata”.
Rámutattak arra is, hogy a magyar mezőgazdaságnak sem előnyös a közös vámterület, mert
éppen a biztos piac, a verseny hiánya miatt reked meg alacsony szinten.417
Bánffy Dezső, mint láttuk, miniszterelnökként a közös vámterület rendíthetetlen híve
volt. A hatalomtól távol azonban kezdte megváltoztatni véleményét. Ebben valószínűleg nagy
hatással voltak rá a környezetében (pl. a Lipótvárosi Kaszinóban) megtalálható kereskedők.
Az ő üzleti érdekeik érezhető ki Bánffy szavaiból akkor is, amikor a kiegyezési tárgyalások
elhúzódása okozta bizonytalanságra hivatkozva 1902. május 15-én először felvetette, hogy
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„valjon nem jött-e már el az ideje annak, hogy … eddigi álláspontunkat föladva, a gazdasági
különválás esetleges és remélhetően csak időleges hátrányai dacára, már állandó voltánál
fogva is előnyt nyújtó gazdasági különválás álláspontjára helyezkedjünk?”418
1902 őszén a kérdés bizonytalan óhajjá változott: Bánffy leszögezte, hogy a dualizmus
politikai közösségéhez annak ellenére ragaszkodik, hogy úgy gondolja: „jöjjön bár létre a
gazdasági különválás is, mi útjában állani egyáltalában nem akarunk, sőt, amint a viszonyok
újabban alakulni kezdenek, mit mi magunk is most már szinte megérettnek tekintünk”.419
A kiegyezési tárgyalások idején az önálló vámterületért zajló kampány
elgondolkodtathatta Bánffyt. Az önálló vámterület a liberális-merkantil köröknek is
kívánsága, a függetlenségiek is követelik, egyszóval népszerű jelszó. De minden bizonnyal az
győzte meg végleg a főudvarmestert a gazdasági különválás helyességéről, hogy kimutatták,
hogy ezzel a magyarosításnak nagy lendületet lehetne adni. Így amikor Bánffy az önálló
vámterület követelőihöz csatlakozott, érvelésének ez volt a központi eleme. Maga is
elismerte, hogy azért „kellett ez alkalommal már határozottan állást foglalnunk a magyar
állam gazdasági önállósítása érdekéből, … mert arról győződtünk meg, hogy iparunk
fejlődése, iparos osztályunk megerősödése egyik hatalmas eszköze lesz azon küzdelemnek,
mely hivatott ‘az egységes magyar nemzeti állam’-ot létrehozni.” Szerinte mindig is
„különösen [a] kisiparral foglalkozó, úgynevezett - és ezt nem akarjuk kicsinylő értelemben
mondani – ‘csizmadia városaink’ voltak érzésben és erőben egyaránt elsősorban magyarok.”
Ők eddig is fontos szerepet játszottak a magyarosításban. Ám a gazdasági közösség
Ausztriával éppen őket sújtja leginkább. Ezért a nemzetfenntartó magyar iparos osztály
fejlődését mindenképpen biztosítani kell, és erre „gazdasági különválásunk Ausztriától leend
egyik leghathatósabb eszköz”.
A hagyományos merkantil gazdaságpolitika iparfejlesztő irányát is kiegészítette a
magyarosítás indokával. Azért kell nagy ipartelepeket létrehozni, mert azok „nagy nemzeti
missziót is teljesítettek”, nemzetiségi vidékeken mindenhol a magyar elem javára billentik a
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mérleg nyelvét. Ismét érvényesült Bánffy politikájának egy célra orientáltsága: mivel
jövőnket csak az egységes magyar nemzeti állam biztosítja, és e cél érdekében az egyik
leghathatósabb eszköz „iparunk magyar iránybani nemzetalkotó fejlődése”, ezért „el kell
fogadnunk azon eszközt is, mely kis és nagyiparunk, általában a magyar ipar fejlesztésére
elsősorban bírand döntő befolyással és ez gazdasági önállóságunk létrehozatala, vagy mint
közönségesen kifejezni szoktuk, a külön vámterület.”
A gazdasági különválást szinte mindenre gyógyírt jelentő csodaszerként tüntette föl.
Ezáltal sikerülhet a rutén és székely akció, az ipartelepítéssel ott is segíteni lehet a népen, ahol
a földszűkében levőkön mezőgazdasági eszközökkel nem lehetne, és ami számára a
legfontosabb volt, a magyarosítás is felgyorsulhat, mert a mozgékonyabb iparos elem majd a
magyar állam minden zugába elviszi a nyelvi egységre való törekvést.420

5. A Széll-kormány válsága és a Magyar Közélet
A liberális sajtó egyre fokozódó rokonszenvvel figyelte Bánffy politikai akcióit, melyek az
„igazi” szabadelvűség védelmében ítélték el a kormánypárt fokozódó konzervativizmusát. Az
ellenfelei által csak „főudvarmesteri sajtónak” nevezett lapok közül végül a Magyar Közélet
vált Bánffy legodaadóbb támogatójává. A lap eleinte a Függetlenségi Párt követője volt,
Kossuth Ferencéket a kormánnyal szembeni határozott politikára ösztönözve. Emellett
azonban a lapban már az induláskor megtalálható volt a nemzetiségekkel szembeni kíméletlen
hangnem és nem fukarkodtak a kormánypárt konzervativizmusának bírálatával sem: a
Magyar Közélet írásainak gyakori céltáblája volt a Nemzeti Kaszinó, a katolikus Néppárt
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vagy az agráriusok.421 Azaz a Bánffy által hirdetett politikával a lap iránya már indulásakor
nagyrészt egybeesett.
A Magyar Közélet publicistáinak névsorán végigtekintve érdekes kettősséget
tapasztalunk: többségük a magyar nacionalizmus és a demokráciáig továbbvitt liberális
gondolat híve volt, kifejezetten rokonszenvezve a szociális, olykor a szocialista eszmékkel is.
A lapot indulásakor két szerkesztő jegyezte: a később a polgári radikálisokhoz csatlakozó író,
Zigány Árpád422 és a Bánffy politikai hívévé szegődő, eredetileg 48-as érzelmű Halmai
(Hahn) Elemér.423 A kor újságjaihoz többé-kevésbé hasonló módon a lap szerzői vidékről a
fővárosba került fiatal, és nagyrészt zsidó származású értelmiségiek voltak. A gyakoribb
publikálók közé tartozó Ráskai Ferenc,424 Lakatos László,425 de az idősebb nemzedékhez
tartozó Fekete József426 is ebbe a körbe sorolható. A lap külső munkatársai, írásaikkal
rendszeresen jelentkező publicistái már két elkülöníthető, de éppen Bánffy programjának
jegyében egységet alkotó csoportra oszthatók. Az egyik csoport baloldali, a szocialista
gondolatokra nyitott fiatal értelmiségiekből állt, akik közül többen a szociáldemokrata párttal
is szoros kapcsolatban álltak, mint a Népszavában is publikáló Gergely Győző,427 vagy Mérő
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Gyula, aki a párt tagja is volt, ráadásul a Szabó Ervin-féle baloldali pártellenzékhez
tartozott.428 Írásaikban az általános választójog, a szocialista eszmék és ideológiai kérdések
(pl. a vallás és a katolikus egyház szerepének boncolgatása) játszotta a központi szerepet. A
másik tábort a radikális nacionalizmus jellemezte, s elsősorban ők foglalkoztak a nemzetiségi
kérdéssel. Három meghatározó alakjuk Ajtay József,429 Ludwig Rezső430 és Szemenyei Kornél
volt. Valamennyien húszas éveikben jártak és még egyetemi éveik során kerültek egymással
közelebbi ismeretségbe.431 A radikális nacionalista nézeteket valló szerzők és a
hangsúlyozottan baloldali publicisták között semmilyen feszültség nem mutatható ki, hiszen a
nemzetiségi kérdéssel foglalkozók a magyarosítást is a haladás szolgálatában álló ügynek
tekintették, és az egységes és modern magyar nemzeti állam megteremtésének programja
beleillett a századelő progresszív világképébe. A nemzetiségek visszaszorításában talán
legradikálisabb hangvételű Szemenyei432 és Ajtay433 ráadásul szabadkőműves is volt, s
Szemenyei utóbb vezető szerepet is betöltött a mozgalomban.434
A Magyar Közélet szerzőinek minden esetleges 48-as vonzalmuk ellenére be kellett
látniuk, hogy a függetlenségi program a közeli jövőben nem valósulhat meg, ezért elismerték,
hogy „viszonyaink között csupán egy 67-es alapon álló ellenzék készítheti elő sikerrel a
jövőt”, mely fejlesztené a 67-es alapot, „az egységes magyar nemzeti állam kiépítése mellett,
a távolabb jövő előkészítésére.” A Kossuth-párttal amúgy is elégedetlenek voltak, mert
tevékenységük a 48-as eszmék helyett már szinte csak „az igazi 67” védelmére szorítkozott.435
A lap Széll-ellenes felfogása és túlzó nacionalizmusa feloldozást adott a 67-es
Bánffynak miniszterelnöksége idején elkövetett tettei alól: Halmai Elemér szerkesztő már az
első számban megállapította, hogy „bármit is vessenek [Bánffy] szemére és bármennyire is
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kifogásolják erőszakosságát, de … miként az ember, úgy a politikája is minden ízében magyar
volt, hogy energikusan és következetesen állta útját a jogosulatlan nemzetiségi aspirációknak
s a magyar államnak és a magyarságnak politikai súlyát, tekintélyét és szupremáciáját úgy
kifelé, mint az ország belsejében érvényre juttatta.”436 A Ferenc József által még Bánffy
miniszterelnöksége idején ajándékozott szobrok felavatása ismét alkalmat adott az
összehasonlításra. Zrínyi és Bethlen Gábor Köröndön álló szobrát Széll féltékenysége miatt
csendesen, az ünnepélyességet mellőzve leplezték le.437 A hiú miniszterelnök ezzel nagy hibát
követett el, mert lealacsonyított egy fontos nemzeti vívmányt - vélekedett a Magyar Közélet.
Bánffy azonban, akinek a szobrok köszönhetők, „aere perennius írta föl nevét a haza
évkönyveibe ... de nem csak oda, hanem minden igaz magyar ember szívébe, - mert ő volt az
első magyar miniszterelnök, aki teljes harmóniát teremtett a nemzet és királya közt.”438
Bánffyt sovinizmusa és liberalizmusa egyaránt rokonszenvessé tették. Benne látták azt
a személyt, aki „az ál-liberalizmus köpönyegébe burkolózó agráriusok” főúri pártja és az
„ultramontán néppárt” ellenében ismét felemelheti a szabadelvűség Széll alatt lehanyatlott
zászlaját. Emellett a vámterület ügyében folytatott küzdelemben is közeledett egymáshoz a
volt miniszterelnök és az ellenzék álláspontja. Bánffy pálfordulásának értékét csak növelte,
hogy Kossuth Ferenc Függetlenségi Pártja csak ímmel-ámmal folytatta a harcot az önálló
vámterületért, és az obstrukciót beszüntette. A Magyar Közélet mélyen elítélte Kossuthék
„megalkuvó”, „lepaktáló” magatartását és a közjogi ellenzékben csalódva a politikai
válságból új kiutat keresett. Már 1902 őszén céloztak rá, hogy a Szabadelvű Párt liberálisai
közül is sokan támogatnák azt az obstrukciót, „mely Magyarország gazdasági önállóságát egy
új liberális irányzatú vagy mondjuk nyíltabban: – gazdasági párt kialakulásával
megteremthetné.” Ha lenne egy „államférfiú, akinek személye, zászlaja és elvei körül
sorakozzanak”, akkor érte akár el is hagynák a miniszterelnököt – reménykedett a lap. Abban
bíztak, hogy a „valódi liberálisok” kiválnak a „reakcióval fertőzött” Szabadelvű Pártból, és
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létrehozzák azt a pártot, mely „újra megteremti a harmóniát a Nemzet és a Király között” és
„a liberalizmust nem végcélnak, hanem eszköznek tekinti, nagy és egyetemesebb célok
elérésére.”439
Látva a parlamenti munka meddőségét, új párt megalakítását sürgették. „Gazdasági
kérdések uralják a helyzetet: egy kialakuló gazdasági párté a jövő.” Ezért a párt céljai között
szerepeljen önálló vámterület, és „egy öntudatos és céltudatos nemzetiségi politika révén az
egységes magyar nemzeti állam kiépítése”. Számolva a realitásokkal, hangsúlyozták, hogy az
új pártnak 67-es alapon kell állnia, hogy a legális, deáki mű továbbfejlesztőjeként erős és
kormányképes középpárt lehessen, „amely egyúttal egy távolabbi jövőnek, bár ez idő szerint
igen távoli jövőnek is egyengethetné az útját”. Vagyis a Magyar Közélet csupán a
Függetlenségi Pártban csalódott, de függetlenségi céljait még nem adta föl, csak úgy ítélték
meg, hogy ehhez egy 67-es reformon keresztül vezethet az út.440
Bár az eddigi utalások is félreérthetetlenek voltak, 1903 elején már Bánffyt
megnevezve agitáltak az új pártalakulás mellett. A horvát útlevél-vita kapcsán nyíltan
felsorakoztak mögé: Bánffy „vezére mindazoknak, akik tettekkel óhajtják az egységes magyar
nemzeti állam létrejöttét elősegíteni, vezére és reménysége mindazoknak, akik a magyar nép
gazdasági felszabadulásáért küzdenek.”441
Az agráriusoknak kedvező Széll-Koerber kiegyezés sikeres fogadtatásában bízva Széll
Kálmán 1903 januárjában ismét beterjesztette a megemelt létszámú újoncjavaslatot. Az
ellenzék azonban a szokásos vehemenciával támadta a kormány javaslatait, és a Szederkényiféle szakadár párttöredékhez tartozó Holló Lajos ismertette a közjogi ellenzék nemzeti
követeléseit. A Holló-féle pontok ugyan nem követelték a saját magyar hadsereg azonnali
kialakítását, hanem csak a közös hadsereg magyar részének jelképekben, nyelvben és
szervezetben is megmutatkozó különállását, de természetesen ez is elfogadhatatlan volt a
kormányzat számára. Andrássy és Tisza – ekkor utoljára – vállvetve védelmezték a 67-es
álláspontot. A 48-asok a szokásos forgatókönyvet alkalmazták: tömegtüntetéseken tiltakoztak
a javaslat ellen, küldöttségek kérvényeket vittek a Parlamentbe és, bár Kossuth most is
igyekezett csillapítani híveit, a függetlenségi képviselők hamarosan obstrukcióba is
kezdtek.442
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Bánffy titokban maga is támogatta az ellenzéki akciót. Széchenyi Gyula gróf, a király
személye körüli miniszter révén Széll Kálmán 1903 márciusában azt jelentette a királynak,
hogy „Márkus főpolgármester állítja, hogy Légrády Károly egyenesen Bánffy nevében
körüljár a városban, hogy ne csak a diákság, hanem a polgárság is nyilatkozzék a javaslat
ellen.” Bár Ferenc József hitetlenkedett, Széchenyi Rudnay Béla budapesti rendőrfőkapitány
hasonló véleményét idézte.443 Mivel Légrády a Pesti Hírlap tulajdonosaként jó viszonyban
volt Bánffyval, Széll első látásra akár csupán vetélytársa befeketítésének látszó állítása
igaznak tűnik.
Ezt erősíti meg az is, hogy a Magyar Közélet – ellentétben a hivatalos függetlenségi
pártelitet képviselő Magyarországgal – lelkesen támogatta az obstrukciót. De mivel tisztában
voltak azzal, hogy „az obstrukció rendszerré nem tehető”, azt ajánlották, hogy a leszerelésért
cserébe követeljék az önálló vámterületet.444 Bár a függetlenségiek nem fogadták meg a lap
indítványát, az obstrukció végül mégis a kormány bukását okozta.
A népszerűsége csúcsát éppen az 1889-es véderővitában elfoglalt ellenzéki
szereplésével elérő Apponyi Albert kényelmetlenül érezte magát a házelnöki székben. Mint a
kormánypárt egyik vezető politikusa, nem támogathatta nyíltan az ellenzékiek nemzeti
követeléseit, még ha sokban egyet is értett velük. Azonban a merev 67-ességgel teljesen
elveszítette volna népszerűségét. Ezért a párton belül próbált meg engedményeket elérni.
Apponyi még január 9-én 18 oldalas memorandumban foglalta össze követeléseit, melyek a
Holló-pontoknál mérsékeltebbek voltak. Apponyi akciója azonban kitudódott, és az ellenzék
össztüze a volt harcostársakra összpontosult, hogy a Szabadelvű Párton belüli megosztottságot
növeljék. Ebben a helyzetben Apponyi elmozdult a népszerűbb ellenzéki álláspont felé, és
házelnökként feltűnő szívélyességgel fogadta a hozzá érkezett alföldi 48-as küldöttségeket.
Ezzel természetesen kivívta pártbeli ellenfeleinek haragját és Ferenc József is megneheztelt
rá. 445
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Az Apponyi-csoport minden korábbinál élesebb szembefordulása a Szabadelvű Párt
régi vonalával a pártszakadás lehetőségét is felvillantotta, ami Bánffyt politikai tervek
kovácsolására ösztönözte. Ekkori elképzeléseibe egy álnéven megjelent, ismeretlen szerzőjű
pamflet enged betekintést. A jellemzően „Tiszamaradék” néven publikált írás Bánffy Dezsőt
és Széll Kálmánt Mátyás királlyal és Dobzse Lászlóval állította párhuzamba. Míg Bánffy
„megalkuvásra nem hajlandó, tiszta liberalizmusa” idején a kormány „konszolidálta” a
nemzetiségi viszonyokat és a gazdasági fejlődést biztosította, addig Széll, akinek üstökét „a
nemzeti kaszinó, az agrárius- és nép-párt” a markukban tartják, mindennek véget vetett.
„Bánffy bukása után a liberalizmus üres szó lett s a párturalom zsarnokságának szolgált
köpönyegül.” A kormány semmit sem tesz a vagyonilag független középosztály
megerősítésére, pedig Wekerle bukása is ennek hiányában következett be. A csak agrikultúrás
magyar állam nem bírja a versenyt a külfölddel, nincs gazdasági fejlődés, ezért nagy az ínség,
nő a kivándorlás. Mindezt csak az értelmiség kicsiny elitje látja be, ám őket Tiszamaradéknak
és Bánffy-huszárnak nevezve szidalmazzák. Széll, „az ország bácsija”, a parlamentet
színházzá tette, és az ellenzék is ragaszkodik hozzá, „hiszen mikor kapna ilyen
miniszterelnököt, a ki jobban hallgat rá, mint a maga pártjára?”
A „szolgalelkű” Darányi és a „pipogya” Széll hagyja, hogy „a nagypipájú Károlyi
Sándor, a sok dohányú Zselénszki Róbert s a mindkettőjüknél agyafurtabb és agilisabb
Majláth József” teljesen elvegyék az önálló vámterületnek még a lehetőségét is. Pedig ez
teremthetné meg a vagyonos, független középosztályt, „mely átvévén a nemzet terheit,
átvenné egyuttal a vezetését is”. Ehelyett eltűrik, hogy „a feudális fekete-párt hűbérúrként
ülhessen rá az ország nyakára s az egyházpolitikai törvények revíziójával egyidejűleg nyíltan
megkezdhesse a zsidó-üldözést”. Ez a helyzet nem tartható már sokáig – jelentette ki a
(katolikus) szerző.
Döntő kérdés előtt állunk. Most válik el, hogy „sikerül-e … egyoldalú agrikultúrás
politikánkat, az önálló magyar kereskedelem és az önálló magyar ipar megteremtésével,
hasonló általános közgazdasági és kereskedelmi politikává átalakítanunk.” Ez azonban ettől a
parlamenttől, ezektől a pártoktól nem remélhető, ezért szükséges egy új liberális párt
létrehozása. „Bizonyos, hogy elegen vagyunk a Tisza-maradékok, a kik, ha föláll az a két
államférfiú, kitől a liberalizmus megváltását, a haza jövőjét várjuk, – mind melléjük állunk”.
Ha kevesen is vagyunk, Bánffy és Wekerle tekintélye, a határozott és hazafias program
diadalra juttatja a nagy eszméket. De az ő zászlóbontásuknak kell először bekövetkezni,
nehogy a Szabadelvű Pártból kiüldözzék a liberálisokat és az teljesen a reakciósok kezébe

kerüljön. Ha Wekerle és Bánffy előáll, követni fogjuk őket, „megfeledkezve gyávaságunkról,
mely láncon tartott bennünket eddig.”446
A válságos belpolitikai helyzetet elemezve a Magyar Közélet is arra a következtetésre
jutott, hogy a csak a hatalom által összetartott kormánypárt és a diszkreditálódott
függetlenségiek helyett a válságot egy harmadik párt oldhatja meg. Ennek kialakulása
legkönnyebben a képviselőház feloszlatásával, új választásokkal érhető el. A lap bízott abban,
hogy az ország „az ellenzékbe ment nemzeti és önálló gazdasági politikát követő
liberalizmusnak lesz alkalomadtán támogatója” és a kialakuló kormányképes új párt
megmentheti a parlamentarizmust. Hiányolták a politikai váltógazdaságot, és ezért a mindent
magába olvasztó, de alapvetően konzervatív Szabadelvű Pártot tették felelőssé. Ismét
sürgették a liberális elemek kiválását a kormánypártból, és egy kormányképes, valóban
szabadelvű ellenzéki párt létrehozását. Elvetették a közjogi ellenzékieskedés terméketlenségét
és a közjogi ellentétek „időleges félretételére” szólítottak fel, egy liberális és demokrata
politika érdekében. A Magyar Közélet június elején körvonalazta a megalakítandó párt
programját is: „az egységes magyar nemzeti állam kiépítése, céltudatos, erőskezű nemzetiségi
politika, az önálló vámterület, a választói jog kiterjesztése” mindenkire, aki „magyarul írni és
olvasni tud.”447
1903 első felében tehát két koncepció is körvonalazódott egy Bánffy vezetése alatt álló
liberális, merkantil, soviniszta párt megalakítására. Mind a kormánypárti pamflet, mind az
ellenzéki folyóirat elsősorban a Szabadelvű Párt régi bánffysta képviselőire számított. Ám a
hatalomból kevesen akartak távozni egy bizonytalan kimenetelű vállalkozás érdekében. A
kormánypárti liberálisok kiváró taktikáját nyílt cinizmussal tárta föl egy ellenröpirat, mely
részletesen elemezte „Tiszamaradék” érveit. Az álneves írás szerzője elismerte, hogy a
Szabadelvű Párt már csak nevében liberális, és osztotta a volt Nemzeti Párttal szembeni
kritikákat is, de a felvázolt kibontakozási tervet nem tartotta megvalósíthatónak. Legfőbb
ellenérve az volt, hogy a kormányoldal képviselőinek 95%-a mindig az aktuális pártvezért
követi, függetlenül annak politikai irányára, ezért egy nagyarányú kiválás lehetetlen. De
Wekerle személye amúgy sem alkalmas a vezérszerepre, mert Ferenc Józsefnél kegyvesztett
lett és azzal, hogy a kormánnyal szavazott a horvát útlevél-ügy kapcsán, sokat veszített
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népszerűségéből. Bánffyval pedig nem is tudna együttműködni, mert a vámkérdésben
ellentétes nézeteket vallanak.
Bánffy Dezső azonban „se fölfelé, se lefelé nem lehetetlen” – ismerte el a szerző.
Népszerűsége szinte soha nem volt ilyen nagy, és „politikai halottaiból bárkit föltámaszthat a
politikai élet mindenható ura, a Korona.” A pártvezéréhez lojális „Dobzse-párti”
figyelmeztette Széllt, hogy a liberális képviselők, akik már torkig vannak a konzervatív
apponyisták uralmával, bármikor fellázadhatnak és a főudvarmester köré tömörülhetnek. Ezt a
miniszterelnök megelőzheti, ha maga áll az élére ennek a mozgalomnak, és a volt Nemzeti
Pártot „eliminálja” a kormánypártban; biztosítja a gazdasági fellendülést, szükség esetén a
különválást is vállalva; céltudatosan ápolja a merkantilis érdekeket; a legerélyesebb
nemzetiségi politikát folytatja és visszaállítja a teljes harmóniát a nemzet és a korona között.
Vagyis ha Széll maga megvalósítja Bánffy programját, akkor ez biztosítani fogja számára a
liberálisok rokonszenvét és támogatását. Ha azonban nem teszi meg mindezt, akkor nem csak
az ország közvéleménye, de a Szabadelvű Párt is Bánffyban fogja látni az egyedüli
lehetőséget.448
Az események a képviselők hatalomhoz ragaszkodását hangsúlyozó „Dobzse-párti”
szerzőnek adtak igazat. A Szabadelvű Párt belső megosztottsága és ebből fakadó gyengesége
nem járt együtt nagyobb arányú kilépéssel. Apponyiék kivártak, egyedül Zichy Jenő lépett ki
a pártból, a függetlenségiek nagy örömére. Mindössze két liberális képviselő távozott a
katonai követelések elutasítása miatt. Nosz Gyula hangsúlyozta, hogy továbbra is a kiegyezés
követője marad, de a Széll-kormánnyal nem vállalja a közösséget. Óváry Ferenc, aki a
vámkérdésben folytatott kormánypolitikával is elégedetlen volt, lemondott mandátumáról és
Nagyvázsonyban pártonkívüliként újraválasztatta magát.449
A függetlenségi ellenzék obstrukcióját Széll passzívan figyelte, Apponyival a
házelnöki székben nem is nagyon tehetett mást. Igaz, 1903 áprilisában több ízben is
felajánlották az aggodalmaskodó Ferenc Józsefnek, hogy ha a miniszterelnök kiváró
taktikájával elégedetlen, nevezze ki helyébe Bánffyt vagy Tisza Istvánt, azaz az obstrukció
elszánt ellenfeleiként ismertté vált politikusokat. Ám Széchenyi Gyula rögtön hozzá is tette,
szerinte ez az erőszakos kísérlet két hónap alatt teljes kudarcba fulladna, és „Flgdnek majd
szépen kérnie kell Széllt, hogy jöjjön vissza.” A király személye körüli miniszter április 3-i
felvetésére a király érdemben nem válaszolt, április 21-én azonban – talán annak a hírnek
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hatására, hogy Bánffy az obstruálókat támogatja – Bánffy miniszterelnökségéről már úgy
nyilatkozott, hogy „ki van zárva.”450
Amikor azonban 1903. május elsején, miután az ellenzék az indemnity-javaslatot is
megobstruálta, az ország ismét exlex állapotba jutott, az ortodox 67-esek, a Fejérváry körül
tömörülő „Gézák” megelégelték a miniszterelnök halogató politikáját. Kemény kézzel
kívánták letörni az obstrukciót és meg is volt rá a jelöltjük, Tisza István személyében. Az
uralkodó, minden bizonnyal Ferenc Ferdinánd trónörökös sürgetésére is, a gyengekezű Széll
Kálmán menesztése mellett döntött. 1903. június 16-án a király Tiszát dezignálta
miniszterelnöknek.451

6. Az ellenzékiség kapujában
Ferenc József kabinetirodája útján felszólította Bánffyt, hogy támogassa Tisza kísérletét. A
főudvarmester válaszában kifejtette, hogy Tiszát, nagy tehetsége és sok tudása dacára, nem
tartja alkalmasnak arra, hogy a Függetlenségi Párt Széll alatt „felburjánzott tultengését”
letörje, mert „brutális” egyéniségéből hiányzik a gyakorlati érzék.452
Tisza az obstrukció letörésének programjával lépett föl, ami a Szabadelvű Párton belül
nagy elutasításra talált. Nemcsak a Nagy Ferenc képviselő elnökletével külön tanácskozó
apponyisták, de Andrássy „kaszinó-pártja” is ellene fordult. Khuen-Héderváry Károly gróf
sem támogatta, mert a szintén a kormányfői posztra kiszemelt politikus a személyi
kérdésekben nem értett egyet Tisza elképzeléseivel. Így Tisza nem volt képes megalakítani
kormányát, mert a miniszterségre felkért politikusok (pl. Wekerle Sándor vagy Hodossy
Imre), sorra nemet mondtak neki. Bár a Tisza-gárda elszánt volt, – Münnich Aurél szerint
„még hordárokból is meg kellett volna csinálni a kabinetet” – de Tisza a pártszakadás
elkerülése érdekében inkább visszaadta a megbízást.453
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kezdeményezett a függetlenségi vezérekkel. Kossuth Ferenc, Komjáthy Béla és Justh Gyula
elfogadták a bán ajánlatát: a kormány visszavonja az újonclétszám felemeléséről szóló
javaslatot, ennek fejében az ellenzék nem akadályozza meg a rendes újonckontingens
megszavazását. A június 23-24-én megkötött paktum nagy visszatetszést keltett a vérmesebb
függetlenségiek körében. A Kossuth-pártban többen tiltakoztak ellene (pl. Barabás Béla és
Lengyel Zoltán), a tárgyalásokból kihagyott Szederkényi-csoport pedig nem fogadta el a
leszerelést, hanem az obstrukció folytatása mellett döntött. A Kossuth-párt megalkuvása adott
alkalmat a Magyar Közélet szerkesztőjének, Halmai Elemérnek arra, hogy minden kapcsolatot
megszakítson régi elvbarátaival: nyílt levélben jelentette be, hogy kilép a pártból.454
Khuen-Héderváry kormányalakítása új helyzetet teremtett Bánffy Dezső számára is.
Eddig reménykedhetett abban, hogy visszatérhet a politika első vonalába. Ha a Szabadelvű
Párt kettészakad, akkor Bánffy eséllyel léphetett volna föl a liberális rész vezetéséért. De
elvileg az sem volt kizárható, hogy Ferenc József maga bízza meg főudvarmesterét
kormányalakítással. Most ezek a tervek semmivé foszlottak. Úgy tűnt, hogy KhuenHéderváry, a régi vetélytárs a király bizalmi embereként és az ellenzék vezető erejével is
megegyezve stabilizálni tudja uralmát. Bánffy számára a királyi kegyből kormányra kerülés
lehetősége megszűnt. Most már csak a másik módszer állt nyitva előtte: olyan mozgalom
élére állni, mely kellően népszerű ahhoz, hogy a tömegtámogatottság erőt adjon neki, mely
azonban egyúttal 67-es alapon állva megőrzi kormányképességét is. Ez az út
kockázatosabbnak és hosszadalmasabbnak ígérkezett, de Bánffy úgy érezhette, nincs más
választása.
A liberális Pesti Hírlap 1903. június 28-i vezércikkében Bánffy a korábbinál
határozottabban vázolta fel önálló politikai törekvéseit és új, ellenzékibb hangot ütött meg.
Elítélte a paktáló Széll-korszakot, de az új kormánnyal szemben is elégedetlenségét fejezte ki,
hiszen az már indulásakor kapitulált az ellenzék követelései előtt. A helyes megoldás az
indemnity megszavazását követő házfeloszlatás lett volna, hogy az új választásokon a nemzet
az obstrukció letöréséről beszélt, de Tisza túl sok Khuennek elfogadhatatlan személyt sorolt, így Wekerlét,
Hieronymit, br. Rosznert, „s arra is súlyt fektetett, hogy Bffyval is jót kell állni. A belügyet szerette vóna
leginkább”, de Khuen azt mondta, azt magának tartaná meg. Khuen-Héderváry Károly gróf levele Kállay
Béninek, Zágráb, 1903. május 28. Idézi: Thallóczy-napló, OSZK. Kézirattár. Quart. Hung. 2459/3. 64.
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nyilatkozhasson a vámtarifa, a gazdasági kiegyezés és a katonai kérdés ügyében. Bánffy most
már maga is kinyilvánította, hogy „Szükség van egy oly kormányképes gouvernementális
irányzatú pártra, mely a meddő közjogi kérdések feletti harcot félretéve erős, határozott,
liberális és nemzeti irányban a gazdasági és szociális kérdések megoldását tűzi ki fő célul.”
Bánffy, noha részletes programadásra még nem vállalkozott, a párt főbb célkitűzéseit is
vázolta.
Az ipari és kereskedelmi érdekek biztosítására Ausztriától független autonóm
vámtarifára és külön külkereskedelmi szerződésekre van szükség, mert a gazdasági
függetlenség biztosíthatja csak azt az erőt, mely képes lesz fedezni az önálló vámterületre
átállás korszakában a mezőgazdaság időleges veszteségeit. Bécs meggyőzésére Bánffy
hozzátette, hogy a gazdasági függetlenség teszi majd lehetővé, hogy „a nagyhatalmi állás
parancsolta fokozottabb mérvben igényelt katonai terheket elviseljük.”
Bánffy a parlamenti reformot az ellenzék elképzeléseivel összhangban a választójog
bővítésével összekapcsolva képzelte el. Új, igazságosabb választókerületi beosztást és a
cenzus egységesítését követelte, „figyelemmel azok választójogosultságára is – és ez fontos
szociális szempontból – akik eddig választói joggal nem bírtak.” Az új pártalakulástól remélte
az „egységes, egynyelvű, magyar nemzeti állam” célkitűzésének hathatósabb képviseletét és a
felekezetek közötti teljes jogegyenlőség megvalósítását is.
Ezek a pontok Bánffy eddigi cikkeiben is szerepeltek, több-kevesebb nyíltsággal. Most
viszont kitért a hadsereg kérdésére is. Megfogalmazása ugyan kellőképpen homályos volt, de
egyértelmű elmozdulást jelentett az ellenzék követelései felé: „a magyar államban a nemzeti
igényeket és érdekeket alárendelni semminek sem szabad és e tekintetben a bár törvényileg
közösnek megállapított, de alapjában magyarnak kijelentett hadsereg kérdésében sem lehet
kivételt tenni, akár annak vezérlete, vezénylete és belszervezet avagy vezénynyelve
tekintetében.” Cikke végén Bánffy burkoltan a szervezkedésre ösztönözte híveit. Négy és fél
éve izoláltan állok – írta, – és félek a jövőtől. „Izoláltan, egyedül, de talán nem örökké
egyedül…”455
Bánffy írása nagy visszhangot váltott ki. A függetlenségiekben végleg csalódott
Halmai Elemér üdvözölte a főudvarmester nyílt állásfoglalását, melyet úgy értelmezett, hogy
Bánffy ezekkel a követeléseivel tulajdonképpen bejelentette készségét arra, hogy ellenzékbe
megy, mert ilyen programmal csak ellenzéki lehet. „Bánffy Dezső parlamentbéli barátai,
egykoron hű szatellesei hol késtek az éjji homályban!?” Mindaddig kivárnak, míg Bánffy
parlamenten kívül áll, mihelyst azonban hatalomra jut a „még seregnélküli vezér”, mihelyst ő
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dönthet a mandátumok sorsa felől, azonnal hűek lesznek hozzá ismét - gúnyolódott a
„mamelukokon” az ellenzéki publicista.
Bánffy csak a parlamenti világban izolált, „a magyar nemzet parlamenten kívül álló
értelmiségének szempontjából” nem. Nyílt, hiteles és őszinte szabadelvűségének az
ellenzéken van a helye – vélekedett Halmai. Aki „a nemzeti fejlődés és haladásnak
életszükségleteit, a társadalmi szervezkedésnek vitális feltételeit, a gazdasági gyarapodás
eszközeit, az állampolgárok jogainak fejlesztését … keresi, meg fogja találni útját a Bánffy
Dezső táborába.” És azok is, akik „hívei egy jobb időkben erős kézzel inaugurált magyar
politikának, mely imponálni tudott le- és felfelé egyaránt”, mely fejlesztette a nemzet és a
dinasztia közötti meleg összhangot. „Bánffy Dezső ellenzéki programmja tehát nemzeti is,
dinasztikus is.” Halmai bizakodóan tekintett a jövőbe: „A nemzet sorsáról a nemzet
intézkedik; csupán időlegesen a mostanság züllésnek indult parlament. A nemzet köréből,
nem a parlamentből kell, hogy kikerüljenek az új alakulás hívei.” Bánffy Dezső tábora
„hatalmas, de ezidőszerint még szervezetlen” – rajta, előre! – szólította szervezkedésre az
olvasókat a szerkesztő.456
Bánffy cikkének vidéken is nagy visszhangja támadt. Nagyváradon akció indult
Bánffy szimpatizánsai körében. Azt tervezték, hogy ha háromszáz támogató aláírás
összegyűlik, táviratot küldenek Bánffynak és felkérik, hogy legyen a képviselőjelöltjük. A
mozgalomhoz a hírek szerint a Szabadelvű Pártból és a Függetlenségi Pártból is többen
csatlakoztak.457
Eközben az ellenzék nagyobbik része szembefordult a Khuen–Kossuth-paktummal, és
az obstrukció folytatása mellett döntött. A Szederkényi-párt mellett a Néppárt Rakovszky-féle
többsége és számos Kossuth-párti képviselő is csatlakozott a „harcoló ellenzékhez”. A
tehetetlen Kossuth még a pártelnökségről is lemondott, de ezzel sem tudott eredményt elérni,
így hát visszavonta lemondását. A Szabadelvű Párton belül is egyre nőtt a feszültség. Hock
János, a változatos múltú neves parlamenti szónok kilépett a kormánypártból. A paktumban
csalódott miniszterelnök a Szabadelvű Párt egységét demonstrálandó rávette Apponyit, hogy
felszólalásban támogassa a kormányt. A házelnök július 22-i, nagy feltűnést keltő beszédében
ezt meg is tette, ugyanakkor hangsúlyozta meggyőződését, hogy a magyar vezényszó előbbutóbb megvalósul.458
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Az ország közhangulata egyre inkább az ellenzékivé vált, és a katonai követelések
népszerű programja a Szabadelvű Pártban is kezdett gyökeret verni. 1903. július 24-én a
Szabadság című debreceni szabadelvű párti lapban Kőrössy Kálmán, a helyi párt egyik vezető
személyisége nagy port felverő felhívásban szólította föl pártját a nemzeti követelések
támogatására. Arra hivatkozott, hogy ha a kormánypárt áll élére a nemzeti reformpolitikának,
akkor ezzel megtöri az obstrukciót. Július 28-án az Arany Bika Szálló dísztermében a
debreceni 67-es elit Szabó Kálmán helyi ipartestületi elnök és Kőrössy vezetésével
egyhangúlag elfogadta a határozatot. A „lázadás” országos visszhangot váltott ki, közel száz
helyi pártszervezet csatlakozott a „debreceni határozathoz”.459
A miniszterelnök látszólag az „állatszelídítő nyugalmával” nézte az obstrukciót, de a
színfalak mögött új módszerek bevetésére is sor került. Az ellenzék egyes képviselőit, de a
szociáldemokrata vezetőket és ellenzéki újságírókat is anyagi előnyökkel, lefizetéssel
igyekeztek rábeszélni arra, hogy hagyjanak föl a kormány elleni támadásokkal. A kísérlet
azonban nem sikerült, sőt, visszaütött. Papp Zoltán függetlenségi képviselő a parlament július
29-i ülésén a Ház asztalára letett tízezer koronát és bejelentette, hogy kormányoldalról meg
akarták vesztegetni. A kirobbanó botrány hatására az ellenzék a kormány lemondását
követelte és a Kossuthtal kötött paktum alig egy hónap alatt semmivé foszlott. A
vizsgálóbizottság megállapította, hogy Szapáry László gróf fiumei kormányzó és Dienes
Márton szabadelvűpárti képviselő vettek részt a vesztegetésben, és kiderült az is, hogy
megkeresték a szociáldemokratákat is, hogy milyen kívánságaik lennének. Bár a
miniszterelnök tisztázta magát, az ellenzék össztüze elől menekülve augusztus 10-én beadta
lemondását.460
A Magyar Közélet a kormány szorult helyzetét a Bánffy melletti propaganda
növelésére használta fel. Kijelentették, hogy Khuen-Héderváry erkölcsileg megbukott, most
már Bánffy egységes magyar nemzeti államot képviselő programjára van szükség, mely
országgyűlés tagjairól. Szerk.: Fabro Henrik és Ujlaki József. Budapest, 1905, Pesti Lloyd-Társulat
Könyvnyomdája [A továbbiakban: Sturm 1905], 285.
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szabadelvű, a gazdasági önállóságot, jogkiterjesztést, a széttagolt társadalom magasabb
nemzeti célú egységesítését akarja, elismeri a katonai követelések jogosságát és legálisan
megvalósíthatónak tartja őket. Halmai szerkesztő felajánlotta szolgálatait: „Nyíltan szegődünk
az ő politikájának szolgálatába … kell, hogy szervezkedjünk; párt és vezér kell, hogy
egymásra találjon, … hogy az előbb-utóbb bekövetkezhető választások idején a küzdelemből
kivegye részét. A szervezés lehetőségének, úgy reméljük, egyik szerény tényezője azon
szellemi kapcsolat, mely a lapunk és annak barátai és olvasói között fennáll.” A függetlenségi
indíttatású lap azt is megkísérelte, hogy

Bánffyt tisztára mossa a 48-as érzelmű

olvasóközönség előtti talán legnagyobb „bűnét”, a Kossuth-temetés körül játszott szerepét.461
A főudvarmester az ellenzék kegyeinek keresése mellett az udvarnál is próbálkozott. A
Neue Freie Presse szerint memorandumban javasolta, hogy átmeneti, szürke kabinetet
nevezzenek ki. A Bánffyhoz közel álló Pesti Hírlap azonban valószínűtlennek minősítette a
bécsi laptárs hírét, sőt, később Bánffy szájába adva nyíltan cáfolta is: „No már olyan csacsi
nem vagyok, hogy én memorandumokat írjak.”462 A későbbiek ismeretében azonban
valószínűnek tarthatjuk, hogy mégis volt ilyen memorandum, csak Bánffy érdekei azt
diktálták, hogy letagadja. Az ellenzék követeléseit magáévá tevő politikusnak ugyanis
nyilvánvalóan kellemetlen lett volna, ha kitudódik, hogy a nemzeti jogok újkeletű
védelmezője párhuzamosan Bécsben „paktál”. A mozgalom szervezési nehézségei is
óvatosságra inthették a főudvarmestert.
Bánffy hívei mindent megtettek a főudvarmester politikájának népszerűsítésére, de
sajnálattal kellett tapasztalniuk, hogy vidéken keveset tudnak új programjáról és élnek még a
régi előítéletek személyével kapcsolatban. Ezért szükségesnek látták a propaganda fokozását,
így például javasolták „a vezér legutóbbi, 5-6 helyen megjelent hírlapi nyilatkozatait
valamiképen összefoglalva, olyanok számára is hozzáférhetővé tenni, kiket nem az indulat és
csökönyös álláspont, hanem csakis a vidéki kezdetlegességek akadályoznak a helyes
belátásban és a hazafias célzatok pártatlan méltányolásában.”463
Bánffy mozgalma a városokban azonban szép sikereket ért el. 1903. július végén
Nagyváradról már egyenesen a párt hivatalos megalakítását sürgették. A Nagyváradi Napló
Bánffy Bimbó utcai házába ellátogató újságírója interjút készített a politikussal. A
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főudvarmester azonban óvatoskodott. Mindaddig nem akarta átlépni a Rubicont, amíg nem
volt biztos a sikerben: „… hogy én az én zászlóbontásomat eredményt ígérőnek tarthassam, az
esetleges választásnál nekem, az én pártomnak 8-10 kerület kell rendelkezésére állania. Csak
így lehetne annak értelme” - hűtötte le a kedélyeket. A politikai helyzetről szólva - az
állítólagos memorandummal egybehangzóan! - kijelentette, hogy Khuen-Héderváry után egy
átmeneti, „szürke” kabinetre volna szükség, például Szapáry Gyula gróf vezetésével. A
választások után pedig egy tízéves programot javasolt a korona és a parlament kibékítésére, a
nemzeti reformok lassú bevezetésével. A nyugalom helyreállításától remélte, „hogy úgy
lehessen dolgozni, mint az egyházpolitikai harcok idején, mikor a függetlenségi párt liberális
része támogatta a kormány javaslatát.” Ady Endre kérdésére (mert ő volt a lelkes újságíró)
nyilatkozott a szocialistákról is: „a választói jog kiterjesztését jogos kívánságnak ismerem, a
szociális reformokat szükségeseknek tartom, egyebet nem mondhatok.”464
Bánffy miniszterelnökként a szocialisták kemény ellenfele, mondhatni üldözője volt,
most azonban környezete hatására közeledett feléjük. A Magyar Közéletben sorra jelentek
meg a munkásokkal, sőt, a szocializmussal rokonszenvező írások, sőt, közzétették a budapesti
villamosvezetők sztrájkjának védelmében kiadott Népszava-röpirat ismertetését, melyben
Mérő Gyula Proudhonra hivatkozva leírta, hogy „La propriété c’est le vol!”465
Bánffy véleményének megváltozását a politikai bázis növelésének igénye magyarázza.
A baloldal felé tett gesztusokkal a radikálisabb érzelmű értelmiség támogatását és a
szociáldemokraták bizalmát remélte megszerezni. A környezetében megtalálható baloldali
értelmiségiek egyenesen egy történelmi szövetséget hirdettek. Várkonyi Oszkár Bánffy, Ruszt
József (a Lipótvárosi Kaszinó alelnöke) és Bokányi Dezső együttműködését javasolta: „A
protestáns magyarság politikai szívóssága, a nagy tőke ellenállhatatlan ereje és ezek az
emberek itt lenn [ti. a tüntető munkások]: együttvéve olyan nagy hatalom, olyan triumvirátus,
hogy öt év alatt elsöprik az egész reakciós Magyarországot!”466
Bánffy mozgalma azonban a vidéki polgárság mérsékeltebb, hagyományosan
politizáló rétegeiben is hódított. 1903. augusztus 21-én a szegedi Szabadelvű Párt százfős
vezetőségi ülésén dr. Tóth Pál polgármester-helyettes vezetésével a Bánffyt követő csoport a
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kormányt elítélő határozatot szavaztatott meg. Az augusztus 25-i pártgyűlésen a Tisza
Szállóban a város kormánypárti képviselőjének házszabály-revíziót követelő beszédén
felháborodva a Himnusz és a Kossuth-nóta éneklésével tiltakoztak. A debreceni
eseményekhez sokban hasonló „lázadás” azzal végződött, hogy a helyi kormánypárt többsége
ellenzékbe vonult és az augusztus 30-i függetlenségi párti nagygyűlésen is részt vettek.467
Az egyre válságosabb helyzetben Ferenc József augusztus 19-én Budapestre utazott,
hogy maga oldja meg a belpolitikai krízist. Sorra magához kérette a vezető 67-es
politikusokat, hogy a kibontakozásról tárgyaljon velük. A kormánypárt különböző vezetői
mellett meghívást kapott Zichy János gróf, a 67-es ellenzéki Néppárt elnöke és Bánffy Dezső
báró is. Thallóczy Lajos feljegyezte naplójában, hogy Khuen-Héderváry Károly gróf
miniszterelnök először kifelejtette a meghívandók közül Bánffyt, s csak a király kifejezett
kérésére került fel a főudvarmester a listára.468 Mindketten a fennálló pártkeretektől független
megoldást javasoltak az uralkodónak, de míg Zichy konzervatív, Bánffy liberális alapon
képzelte el a kibontakozást. A főudvarmester kihallgatását nagy érdeklődés előzte meg, mert a
nemzeti követelmények jogosságát elismerő nyilatkozataival a kihallgatott politikusok közül ő
került legközelebb az ellenzék álláspontjához. Bánffy azonban nem kívánta az amúgy is csak
a fejlemények kényszerítő ereje alatt felvállalt katonai követeléseket komolyan megvalósítani.
Tudta, hogy ezt a korona úgysem fogadná el, ezért inkább programjának gazdasági
önállóságot követelő elemeinek megvalósítását javasolta, hogy ezzel az ellenzéket leszereljék.
Javasolta az uralkodónak, hogy a kedélyek megnyugtatására egy Khuen-Héderváryt és Tiszát
is nélkülöző „színtelen” kormányt nevezzen ki Szapáry Gyula gróf vezetésével, vagy talán
konzervatív színezetűt Zichy János gróffal az élén.469 Bár meglepő javaslatát nem fogadták
meg, Thallóczy érdemesnek tartotta feljegyezni, hogy „a Flg. régi rokonszenve még mindig
fel-feltűnik” Bánffy iránt.”470
A főudvarmester tervei között ugyanis egy új, liberális, merkantil irányú 67-es
tömörülés létrehozása szerepelt. Abban reménykedett, hogy a klerikális-agrárius körökkel
szemben erélyesen fellépve maga mögé állíthatja a kormánypárt óliberális csoportját. (Minden
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bizonnyal ezért javasolta Zichy vagy a szintén inkább konzervatívnak tekinthető Szapáry
kinevezését is, arra számítva, hogy a kormánypárt ezzel elégedetlen liberálisai majd mögé
állnak.) Soviniszta politikájának népszerűségét látva, azt sem tartotta elképzelhetetlennek,
hogy ellenzéki követeléseivel még egyes mérsékelt 48-asokat is megnyerhet. Ezzel kívánta
elérni, hogy Magyarországon is kialakulhat a normális parlamenti váltógazdálkodás, és a
kormánypárttal a 67-es kiegyezést elfogadó, kormányképes ellenzéki párt állna szemben.
Ezért javasolta volna a konzervatív, akár klerikális jellegű kormányzást, hogy a liberális és
demokratikus elemek egyesítésével, a népszerű soviniszta programmal a 67-es zászló alá
tömöríti az ellenzéket, és váltópártja lehet a jobboldali kormánypártnak.471
Számítása azonban nem vált be, mert túl nagy változtatásokat akart elérni az alapjában
véve nagyon is merev pártrendszerben. Ferenc József a biztonságos 67-es uralomban volt
érdekelt. Számára nem bírt akkora jelentőséggel, hogy szabadelvű-merkantil vagy
konzervatív-agrárius kormány szavazza meg a nagyhatalmi léthez szükséges adót és
katonákat. A stabilitásból nem szívesen engedett, márpedig Bánffy terve túlságosan is
kockázatos volt, hiszen éppen a 67-es többség megbontását, a kiegyezés konzervatív és
liberális híveinek szembefordítását jelentette. Emellett ellenzéki követeléseivel, az önálló
vámterület és a katonai engedmények jelszavával eleve nem találhatott nagy rokonszenvre a
királynál.
Mivel Ferenc József a többi 67-es politikustól sem várhatott gyors sikereket,
elhatározta, hogy keményebben lép fel. 1903. szeptember 17-én a galíciai Chłopy városában
kiadott hadparancsában leszögezte, hogy „sohasem adom föl azokat a jogokat és
jogosultságokat, a melyek [a hadsereg] legfőbb hadurának biztosítva vannak. Hadseregem
maradjon közös és egységes, mint amilyen.” Az ellenzéki követelések kategorikus elutasítása
heves ellenérzéseket szült, a szerencsétlen fogalmazás, mely a magyarokat is a „Monarchia
néptörzsei” közé sorolta be, pedig még a kormánypárton is felháborodást keltett. Mint Lippich
osztálytanácsos írta, vidéken „a mamelukság legősibb zászlótartóinak szeme is vérbeborult az
izgalomtól. Csöndes emberek lázadó kifakadások közt baljóslatokkal ingerlik egymást… a
legvénebb szamár is forradalmi ifjúvá kezd átvedleni.”472
A hatalmas felzúdulást látva a király kéziratot adott ki, melyben sajnálkozását fejezte
ki amiatt, hogy szavait félreértették. Egyúttal újból Khuen-Héderváryt nevezte ki
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miniszterelnöknek. Andrássy javaslatára a Szabadelvű Párt egyhangú határozatban napirendre
tért a Chłopy-i hadparancs fölött, és megbíztak egy kilenc fős bizottságot a királyi kézirat
alapján

megvalósítható

katonai

engedmények

kidolgozásával.

Felszólították

a

miniszterelnököt arra is, hogy Koerber osztrák kormányfőnek a Reichsrathban mondott
beszédét, melyben elítélte a magyar ellenzék katonai követeléseit, parlamenti nyilatkozatban
utasítsa vissza. 1903. július 29-én Khuen-Héderváry ezt meg is tette, de Kossuth Ferenc
elégtelennek minősítette a felszólalást és javasolta annak napirendre tűzését. A szavazáson
Kubinyi Géza agitációjára a volt nemzeti párti képviselők az ellenzékkel szavaztak, vagyis
megtörtént az az Új Zrínyiászba kívánkozó meglepő eset, hogy a kormányt leszavazták.
Khuen-Héderváry azonnal beadta lemondását, amit a király hamarosan el is fogadott.473
A Khuen-Héderváry-kormány nehézségeire a Magyar Közélet a régi kurucos
harciassággal reagált. Nyíltan a király és a nemzet szembenállásaként értelmezték a
konfliktust, és kitartásra buzdították az ellenzéket. Érvelésük szerint minden népnél a korona
jogainak szűkülésével járt együtt a nemzeti jogok bővülésének természetes folyamata. A
miniszterelnök lemondása után ismét sürgették Bánffyt, hogy cselekedjen: „éppen ő az, aki
hivatva van már körvonalazott programmja alapján a kormányképes ellenzéket megalakítani
és annak élére állani”.474
Bánffy azonban még mindig nem bontott zászlót. Khuen-Héderváry bukásával ugyanis
ismét remény nyílt arra, hogy a hagyományos úton, a király akaratából kerüljön vissza a
hatalomra. Ennek érdekében beadványokkal és javaslatokkal bombázta a királyi kabinetirodát.
Megítélése szerint a nemzet és a korona közötti korábbi jó viszony nem zárta ki a nemzeti
jogok érvényesülését, de Széll, „hiú kormányzás és az ellenzék segélyével” megbontotta a
kormánypárt egységét „az oda bevitt nemzeti párti furfangok” révén, és az „eddig józanul
gondolkodó politikusok - magamat sem véve ki” kiszorultak mérsékelt álláspontjukról. Nagy
kár, hogy a katonai kérdés előtérbe került – sajnálkozott Bánffy. Ugyan a nemzet soha nem
mondott le jogairól, de azok érvényesítését 1867-ben nem követelte meg, „talán helyesen”.
Most már azonban az egyszerű tagadás és a felségjogokra hivatkozás kevés a nemzet
megnyugtatására, sőt, a mérsékeltebb elemeket is túlzásba vinné. Ezért a főudvarmester azt
javasolta, hogy a korona állapítsa meg azt a határt, ameddig hajlandó lenne elmenni, „és
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főként biztosítsa a tisztképzés ügyében a fokozottabb nemzeti irányt és arányszámot.” Ha
Ferenc József nyilatkozatban elismeri a nemzet jogait, de gyakorlati okokra hivatkozva
egyelőre nem teljesíti a kívánságokat, sikerülhet a kedélyek lecsillapítása, amennyiben
előtérbe állítják a gazdasági önállóságot és megtalálják azt a politikust, „aki még nincs
lejárva, kinek személye ellen nincs ellenszenv és kiben a felséges úr is megbízik”.475
Egy héttel később, október 10-én megismételte korábbi álláspontját, de a jövőt illetően
sokkal borúlátóbb volt. A gazdasági önállóság előtérbe állításával már nem remélte a helyzet
normalizálását, és aggodalmaskodott, hogy „a hirdetett Andrássy vagy Tisza válalkozás [sic]
is előbb utóbb megreked vagy esetleg még nagyobb bajokat idézhet elé. A baj mi engem
legjobban bánt az hogy a bírálat után én sem tudom megmondani mi volna a legjobb.”476
Ferenc József azonban döntött. Khuen-Héderváry javaslatára 1903. október 26-án
megint Tiszát kérte fel kormányalakításra. Az új miniszterelnök kizárólag híveiből állította
össze kormányát. Még az agráriusok számára kedves Darányi Ignácnak is meg kellett válnia
tárcájától. A király határozott fellépését látva Tisza ellenfelei mégis elcsendesedtek, és
kivárásra rendezkedtek be. Mindazonáltal Apponyi, akinek a kilences bizottságban tett
javaslatait elutasították, lemondott a házelnökségről, de a kormánypártból nem lépett ki. Igaz,
a hangulat sem volt számára kedvező. A frissen induló függetlenségi bulvárlap megtámadta,
hogy csak azért elégedetlen, mert „nem lehet miniszter” és dühösen tette fel a kérdést, hogy
számára az ellenzék „csak arra való, hogy Apponyit besegítse a miniszteri székbe?”477 Tisza
István gróf első kormánya 1903. október 31-én hivatalosan is megalakult.478
Tisza István a Szabadelvű Párt liberális, merkantil szárnyának vezető egyénisége volt,
akivel Bánffy miniszterelnöksége alatt egy ideig szorosan együttműködött az ellenzéki
obstrukció letörésére irányuló harcban. Tisza 1903 júniusi kísérletének kudarcát a Magyar
Közélet ugyan sajnálkozó kommentárral fogadta,479 de Bánffy ellenezte a megbízást, mert a
„generális” fiában vetélytársat látott a kormánypárt liberális táborának megszerzéséért
folytatott küzdelmében. Tisza őszi hatalomra kerülése szintén egyértelmű elutasításra talált a
főudvarmesternél. Ferenc József ezúttal megint mellőzte Bánffyt és a Szabadelvű Párt
liberális szárnyára alapozott kibontakozási kísérlet élére a pár hónappal ezelőtt egyszer már
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kudarcot vallott Tiszát állította, aki most nagyobb sikerrel járt, és össze tudta állítani
kormányát. Ezzel a Khuen-Héderváry bukásával Bánffy előtt felcsillanó remény a hatalomra
kerülésre végképp elillant. A kormánypárt liberális szárnyának vezetésében Tiszával nem
lehetett versenyezni. Bánffy több hónapos tétovázás után kénytelen volt belátni, hogy nincs
más választása: vállalnia kell egy ellenzéki párt megalakításának kockázatát.

VI. Az ellenzéki pártvezér
1. Zászlóbontás
Tisza István kormányalakítását Bánffy a Pesti Hírlapnak adott interjúban kommentálta. Bár
elismerte, hogy három évvel korábban „a liberalizmusban még találkozhattak volna”, de az
eltelt idő alatt megváltozott a helyzet és most már határozottan szembefordult a
miniszterelnökkel, különösen három területen bírálva egykori szövetségesét. A vámkérdésben
Tisza, a Szabadelvű Párt hagyományainak megfelelően a közös vámterület pártján volt, míg
Bánffy követelte a gazdasági elszakadást Ausztriától. Elégedetlen volt a kormány katonai
programjával is, mely a főudvarmester szerint „elkobozza a magyar nemzet jogait”. A
leghevesebb kritikát azonban a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban zúdította Tisza fejére. A
geszti földbirtokos mindig is liberálisabban, a kisebbségek (különösen egyházi) vezetőivel jó
kapcsolatok ápolására törekedve tekintett a kérdésre, ami Bánffy türelmetlen sovinizmusával
nem fért össze. Dühösen állapította meg, hogy Tisza „nemzetiségi politikája nem is
nemzetiségi, hanem egyenesen nemzetietlen.” A Magyar Közélet megismételte Bánffy
kritikáját és egyenesen azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy a nemzetiségi képviselők
kegyeit keresve Bécs politikáját valósítja meg. Halmai Elemér megvédte a főudvarmestert a
kormánypárti sajtó támadásaitól is, akik szerint Bánffy programját csak a Kossuth-pártban
képviselhetné őszintén. A szerkesztő szerint Bánffy programja nem jelent szakítást a reális
67-es alappal, amit bizonyít az is, hogy a Szabadelvű Párt soraiban is sokan akarnak önálló
vámterületet, katonai engedményeket és erőskezű nemzetiségi politikát.480 1903 őszén Bánffy
végleg szakított a Szabadelvű Párttal és megtette a politikai önállósodás, a pártalakítás felé a
döntő lépést.
A főudvarmester 1903. november 8-án Kolozsvárt tette közzé programját. A felhívás a
belpolitika helyzet leírásakor hangsúlyozta, hogy nincs parlamenti váltógazdaság, mert nincs
kormányképes ellenzéki párt. Ezért félre kell tenni a meddő közjogi és felekezeti vitákat és
határozott szabadelvű és nemzeti irányban, az 1867:XII. törvény alapján az „egységes magyar
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nemzeti állam” célja felé kell haladni. Bánffy programadó beszédében gazdasági
függetlenséget, önálló vámterületet és önálló nemzeti bankot követelt, hogy ezáltal az ipar és
a kereskedelem fellendülhessen. Ezúttal részletesebben foglalkozott a mezőgazdaság
helyzetével is, a parasztság szegénységét és a kivándorlást is meg akarta szüntetni, mégpedig
„Az Alföldön lekötött földbirtokok felszabadításában és felparcellázva a föld népének kezére
való juttatásában látjuk az orvosszert.” A Felvidéken a rutén akció folytatásával és
kiterjesztésével,

a

Székelyföldön

nagy

ipartelepek

létesítésével,

magyar

nemzeti

szempontokat követő közlekedésfejlesztéssel, vasútépítéssel és tarifapolitikával remélt
eredményeket elérni. Magyar nemzeti szempontú telepítést követelt, hangsúlyozva, hogy az
állam jelentős pénzáldozatai nélkül a siker nincs biztosítva.
A közigazgatás államosításának programját a törvényhatósági jogú városok erős
önkormányzatával kombinálta, amiben szintén nemzetiségpolitikai megfontolások vezették.
Állami támogatást is ígért az önkormányzatoknak, amennyiben azok az állami feladatokat
átvállalják. Az „alkotmány sáncain” kívül élőket a választójog kiterjesztésével kívánta
megnyerni. Az egész országra egységes, minimális vagyoni és értelmi cenzust akart
felállítani, de hozzátette, hogy „kuriális beosztás alapján bizonyos meghatározandó számú
képviselőválasztási kerületet akarunk biztosítani a szavazati joggal nem bírók részére”. A
választókerületek új és célszerű beosztásáért szállt síkra, hiszen „a magyar hazának
magyarnak kell lennie”. Ezért az új beosztás legyen „kellő figyelemmel a gócpontokat képező
és

a

magyar

értelmiséget

magukba

foglaló

városokra”.

Az

állami

tisztviselők

javadalmazásának rendezését sürgette és azonos elvek alapján ígért gondoskodni az összes
közigazgatási tisztviselőről.
A program a nemzetiségi kérdésben viszonylag mérsékelt hangot ütött meg. Bánffy
kijelentette, hogy „Tiszteletben tartjuk e hazában élő minden nemzetiségnek azt a jogát, hogy
saját anyanyelvét és saját kulturáját fölvirágoztathassa; ámde ezen feltétel mellett
megköveteljük azt, hogy magyar hazafias szellem lengje át Magyarországnak minden
iskoláját, minden közművelődési intézményét és hogy a magyar nyelv minden iskolában oly
mértékben foglaljon helyet, hogy az azokból kikerülők államnyelvünket szóban és írásban
teljesen bírják.”
A program végül állást foglalt a közjogi kérdésben is. Kimondta, hogy az 1867. évi
XII. tc. 11. §-ával a magyar vezényleti és szolgálati nyelv nem áll ellentétben, és mivel ezek a
nemzeti szuverenitás részei, erről nem is lehet lemondani. A Bánffy-program követelte a
magyar nyelvhasználatot a katonai büntető igazságszolgáltatásban és -igazgatásban, valamint
a magyar hatóságokkali érintkezésnél is. A közjogi helyzetnek megfelelő zászlók, címerek,

jelvények alkalmazását sürgették, és azt, hogy a katonák a király mellett az alkotmányra is
tegyenek esküt. A felhívás végül kiállt amellett, hogy minden fegyvernemnél és minden fokon
legyen elegendő magyar tannyelvű katonai intézet.
A külügy közösségét az 1867. évi XII. tc. 8. § alapján elismerték, de ragaszkodtak a
teljes paritás bevezetéséhez, a címerhasználaton túl a német és a magyar nyelv
egyenlőségének tekintetében is, hogy a magyar önállóság és szuverenitás megfelelően
kidomborodjék. A program végrehajtásainak költségeit méltányosabb adórendszerrel kívánták
biztosítani, a fokozatosság elve szerint, azaz progresszív adózással. Nyilvánosságra hozták azt
is, hogy a párt alakuló ülését november 22-én tartják, szintén Kolozsvárt.481
A Bánffy-párt programja a többi pártok követeléseinek átvételéből építkezett. A
Budapesti Hírlap meg is jegyzete, hogy a programban „benne van … minden, a mit az
ellenzék követel, de hatvanhetes alapon”. Ami a 67-es és ellenzéki elemeket egységgé
szervezte, az Bánffy politikájának lényege, a magyar sovinizmus volt. A pontok többségének
indítóoka vagy célja a magyarosításban rejlett. Sok esetben, így a telepítés, az oktatásügy
vagy a választókerületi beosztás esetén ezt nyíltan ki is mondta. De a többi követelésnél is ez
állt a háttérben. Hiszen a kivándorlás ellen is azért kívánt fellépni, hogy ezzel a magyarokat
megtartsa az országban és az etnikai erőviszonyok a magyarság javára módosuljanak. Azért
akart állami közigazgatást, és csak a(z általában magyar többségű) városoknak
önkormányzatot, hogy a nemzetiségi vidékek falusi tömegeit a politikai életből
kirekeszthesse. Sőt, a gazdasági önállóság is részben azért szerepelt a programban, mert ezzel
az önálló magyar középosztályt kívánta megerősíteni és ezzel az asszimilációt elősegíteni.
Ugyanezt célozta a hivatalnokok helyzetének javítása is. Megállapíthatjuk, hogy Bánffy
politikai céljai mind a nemzetiségi kérdés köré rendezhetők: one issue man volt, abban a
szerencsés helyzetben, hogy állandóan hajtogatott célja, az „egységes magyar nemzeti állam”
az ország magyar közvéleményének többségében rokonszenvre talált.482
Bánffyt kormánypárti oldalról megvádolták azzal, hogy elhagyta a 67-es alapot és
valójában 48-as, radikális ellenzékivé vált. Közjogi programja alapján ezzel nem érthetünk
egyet. A hadsereg tekintetében megfogalmazott követelései jóval inkább a 67-es ellenzékiség
Apponyitól már jól ismert kategóriájához hasonlítják szerepét. Hiszen Bánffy nem akarta
elvetni a közösügyes rendszert, de még a közös hadsereget sem, csak nemzeti szellemmel
kívánta azt megtölteni, éspedig elsősorban a nemzetiségek asszimilációja érdekében. Sőt, azt
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is hangsúlyozta, hogy „ezt a kérdést egyszerre fölfujni és máról holnapra megoldani nem
lehet”. Ebből a szempontból Apponyi (és majd Andrássy) pályájához hasonló utat járt be,
mert a merev 67-es állásponthoz képest magyarosítási okból és hogy versenyezhessen a
függetlenségi ellenzék népszerűségével, eljutott a nemzeti követelésekig.483
Bánffy programjának hatására a nemzetiségi képviselők természetesen rögtön riadót
fújtak és felhívták a figyelmet Bánffy veszélyes, a „faji állam” létesítésére törő politikájára,
mely „beláthatatlan küzdelmet, elkeseredett küzdelmet idézne elő a magyarság és az összes
nemzetiségek között” és „elidegenítené a nem magyar ajkú honpolgárokat az államtól”.
Bánffy debreceni párthívei szintén mozgolódtak. A helyi iparkamara határozatban követelte
az önálló vámterületet és azt tervezték, hogy az egyik választókerületet felajánlják a
főudvarmesternek. A Magyar Közélet természetesen üdvözölte, hogy a lap régóta propagált
eszméjét Bánffy végre megvalósította. A program pontjainak egyetértő ismertetése mellett
hangsúlyozták, hogy az „egynyelvű, egységes magyar nemzeti állam” megteremtése
egybevág a dinasztia érdekeivel is. Fontosnak tartották kiemelni, hogy az új párt „mindenben
és mindenkor demokratikus alapon, erősen liberális irányban, a jogoknak a magyar állam
minden tagjának részére egyaránt egyenlő mértékben való fejlesztése és terjeszkedésének
szemmel tartásával, a polgárság önérzetének élesztése mellett” fog működni.484
Kolozsvárott Bánffy zászlóbontása „nagy szenzációt keltett minden körben”, ezért a
Függetlenségi Párt veszélyes konkurenciát látott az alakuló ellenzéki pártban. November 17én a kolozsvári pártszervezet értekezletén felhívást fogalmaztak meg, melyben figyelmezették
választóikat, hogy a 67-es alapon álló új párt és a 48-as párt programja között számos fontos
különbség van. Igaz, hogy Bánffyék átvették az önálló magyar bank és az önálló vámterület,
valamint a paritásos külképviselet követelését, de a hadsereg kérdésében megelégszenek
csekélyebb reformokkal, és a függetlenségi programban nem szerepel a közigazgatás
államosítása sem. Kinyilvánították, hogy éppen ezért „a ki azt akarja, hogy Magyarország
független legyen, az maradjon meg továbbra is pártunk kötelékében.”485
November 19-én Bartha Miklós, a kolozsvári Ellenzék főszerkesztője, függetlenségi
párti országgyűlési képviselő vezércikkben foglalkozott a pártalakulással. Kijelentette, hogy
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Bánffy 15-20 évvel elkésett, mert ha akkor lép fel ezzel a programmal, akkor megteremthette
volna a parlamenti váltógazdaságot. Ma azonban 67 már senkinek sem kell. A programot
elemezve azt írta, hogy Bánffy a régi Nemzeti Párt programját „domborította ki markáns
vonásokkal”. Apponyinál sokkal nyíltabban levonta a következtetéseket és ezáltal a
függetlenségi elvekhez is közelebb jutott, de ezzel együtt Bartha egyetértett a helyi
pártszervezet elhatárolódásával.486
Tiszát is elgondolkodtatta Bánffy nyílt ellenzékbe vonulása. Korábban azt tervezte,
hogy Feilitzsch Artúr báró kolozsvári kormánypárti képviselőt brassói főispánná nevezi ki. De
mivel ez Feilitzsch lemondásával járt volna, az a veszély fenyegetett, hogy az időközi
választásokon a népszerű Bánffy szülővárosából ellenzéki programmal bekerül a parlamentbe.
Tisza ezt mindenképpen meg akarta akadályozni, ezért egyelőre inkább nem nevezte ki
Feilitzsch bárót főispánnak.487 Persze ebben talán az is közrejátszott, hogy Feilitzsch fivére
Bánffy Dezső veje volt. Igaz, apósát nem követte az ellenzékiségbe és mindvégig kitartott a
kormány mellett. (Sőt, a testvérpár a „darabont-kormánnyal” is közösséget vállalt: Feilitzsch
Berthold megtartotta szabolcsi főispánságát és elvállalta a zemplénit is,488 míg Arthur a
Fejérváry-kormány kultuszminisztere volt 1905 októberétől.)
1903. november 22-én a hajnali vonattal érkezett meg Kolozsvárra Bánffy Dezső báró.
A párt ünnepélyes alakuló ülését a Vigadó dísztermében délelőtt tartották. Bánffy
programbeszéde mellett a város értelmiségének több jeles tagja szónokolt és a más városokból
(Beszterce, Dés, Nagyenyed, Nagyvárad) érkező üdvözlő küldöttségeket is bemutatták a
pártvezérnek. A függetlenségi Ellenzék tudósítása szerint a nagyszámú hallgatóság lelkesen
üdvözölte a párt programjának azon elemeit, melyeket a Függetlenségi Párt is magáénak
vallott, de a 67-es alap melletti fejtegetéseken nem tudott felmelegedni. Az alakuló gyűlésen
valóban kitapintható volt egyfajta bizalmatlanság. Az első szónok, Apáthy István kifejezte a
Bánffy-párthoz csatlakozók 48-as hozzáállását: „A kiegyezést becsületesen megtartjuk, míg
nyíltan föl nem mondhatjuk.” Az egyetem rektora kijelentette, hogy „Követjük a magunk
vezérét lelkesen és elszántan … De nem követjük vakon. Egyiptomba vissza nem lennénk
utitársai”. Az Ellenzék is óvta a 48-as érzelmű választókat Bánffytól, mert szerinte „ez a
zászlóbontás nem a nemzet igaz harczosainak fogja a számát szaporítani, hanem a
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függetlenségi pártot kívánja meggyengíteni. Ezzel pedig, bármennyire is tiszteljük Bánffy
báró ujabb intenczióját, hazájának nem használni, csak ártani fog.”489
A kolozsvári ellenzéki napilap saját szempontjából nem tévedett. Bánffy
pártalakításával részben a függetlenségiek mérsékeltebb elemeit kívánta megnyerni céljainak
és egy 67-es alapú, kormányképes ellenzéki középpártot akart létrehozni. Mind a nemzeti
követelményeket mereven ellenző Szabadelvű Pártban csalódottak, mind az örökös ellenzéki
létet megunó függetlenségiek csatlakozására számított. Ezt fejezte ki pártalakítási
tervezgetéseinek egy korábbi ötlete, amikor Függetlenségi (Szabadelvű) Pártként gondolta
megindítani mozgalmát. Egy évvel későbbi visszatekintésében Bánffy maga is hasonlóan írta
le céljait. Széll legnagyobb hibáját ekkor abban jelölte meg, hogy a feloszlás felé vitte „az
egyetlen kormányképes szabadelvű pártot, … anélkül, hogy gondoskodott volna egy másik,
hasonlóképpen kormányképes párt létrehozásáról”. „Erre törekedtem én zászlóbontásom
alkalmából.”490

2. A pártépítés kezdetei
Az új párt kolozsvári szervezete a modern városi polgárságból alakult meg. Társadalmi
helyzetük szerint négy, nem egyforma súlyú csoportra oszthatjuk őket. A párt felhívásának 49
aláírója közül 21 fő dolgozott a kereskedelemben, általában önálló vagy vezető beosztásban.
Volt közöttük két bornagykereskedő, két bankigazgató, egy adóbérlő, egy bányarészvénytársasági igazgató és közelebbi megjelölés nélkül nyolc kereskedő és két vállalkozó.
A második legnagyobb csoportot az értelmiségiek alkották, 19 fővel, ebből heten egyetemi
tanárok, öten ügyvédek, hárman mérnökök voltak. A harmadik réteg a hivatalnoki,
tisztviselői: a városi tanácsostól a városi tiszti főorvoson át a biztosítótársasági titkárig
általában önálló munkát végző, magasabb beosztású személyeket találunk. A negyedik,
legkisebb csoportot a birtokosok alkották, szám szerint négyen. A város vagyoni
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struktúrájában elfoglalt magasabb helyzetükre utal, hogy az aláírók közül kilencen virilisként,
négyen pedig póttagként tagjai voltak a helyi képviselőtestületnek.491
A kolozsvári szervezet jellegzetes színfoltját jelentette a nagyszámú egyetemi tanár. A
nemzetiségi kérdés Erdélyben különösen exponáltan jelentkező problémája teszi érthetővé,
hogy a kolozsvári elit értelmiség miért csatlakozott a soviniszta megoldást hirdető Bánffy
pártjához. Vezéralakjuk a nemzetközi hírű zoológus Apáthy István volt, akinek sovinizmusa
figyelemre méltó módon ötvöződött a modern, „progresszív” eszmék követésével. Ez a
kettősség pályafutásának későbbi korszakában is megmaradt, amikor függetlenségi színekben
szorosan együttműködött a Huszadik Század körével.
A párt helyi tisztikarát a 49 aláíróból csak 37 főből választhatták, mert az egyetemi
tanárok, állami és városi hivatalnokok állása összeférhetetlen volt ezzel. A kolozsvári párt
elnökévé Reményik Károly építészmérnököt,492 alelnökeivé Deák Albert ügyvédet és Széky
Miklós gyógyszerészt választották, míg a titkár Koleszár Sándor ügyvéd lett. A város két
országgyűlési választókerületre oszlott, így a párt szervezése is ehhez igazodott. Az I. kerületi
csoport elnöke Péterfy Zsigmond mérnök, nyugalmazott vasút-igazgató lett, helyettese Betegh
Péter kereskedő. A két jegyző Ferenczy Gyula és ifj. Andrásovszky Dániel, mindketten
bankigazgatók. A II. választókerületben Tutsek Sándor ügyvédet választották elnöknek, az
alelnök Havas Lázár kereskedő, a kis- és középkereskedők társulatának elnöke lett, akiket
jegyzőként Kovács Ede kereskedő és Gámán Dezső nyomdatulajdonos segítettek.493 A vezető
tisztségek elosztásánál tükröződött a század eleji magyar társadalom presztízsfelfogása: az
elnöki posztot a hagyományoknak megfelelően a helyi értelmiség reprezentánsaival töltötték
be, de a kisebb stallumokat már a kereskedők szerezték meg.
Bánffy pártalakítása közben folytatódott az obstrukció a parlamentben, de az új
miniszterelnök nagy parlamenti tapasztalattal lassanként felőrölte az oppozíció ellenállását. A
függetlenségiek tüntetése miatt először a főrendiházban elmondott programbeszédében az
ellenzék fülének kedves ígéreteket tett, és a keménykezűnek ismert politikustól ez a
rugalmasság is soknak tűnt. Noha nyíltan beígérte a létszámemelést, és a nemzetiségek
megnyerésének fontosságáról beszélt, de a felekezeti iskolák szorosabb állami ellenőrzésének
javaslatával rokonszenvet ébresztett az ellenzéken is. Apponyiék régi követelését karolta föl
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akkor is, amikor bejelentette, hogy szándékában áll a tisztviselők helyzetét rendezni.
Progresszivitást tartalmazó adóreformot, választójog-bővítést és szociális reformokat ígért. A
kilences bizottság pontjainak felvállalásával is igyekezett mérsékelni az ellenzék támadásait.
Békés hangú bemutatkozásánál is nagyobb rokonszenvet ébresztett maga iránt, amikor
Koerber osztrák kormányfő Magyarországra vonatkozó kijelentéseit azzal utasította vissza,
hogy azok „egy distinguished foreignernek, egy előkelő idegennek dilettáns nyilatkozatai”,
melyekre nem kell különösebben odafigyelni. A magyar önállóság megvédésével a közjogi
ellenzéken is egyöntetű elismerésre tett szert; nyílt és határozott fellépése még a 48-as
táborban is sokaknak imponált.494
Ennek ellenére az obstrukció mégsem szünetelt. Ezért Tisza megszavaztatta, hogy a
képviselőház egy órával hosszabbítsa meg üléseit. A végtelen hosszúságú beszédeket tartó
szónokok további kifárasztása érdekében a miniszterelnök a kormánypártnak javasolta, hogy
térjenek át a párhuzamos ülésezésre, vagyis arra, hogy a napközbeni ötórás ülést még egy esti
négyórás is kövesse. A javaslat megnehezítette volna az ellenzék obstrukcióját, ezért az
indítvány heves elutasításra talált. Most már az eddig nyugodtabb néppárti képviselők is
csatlakoztak az obstrukcióhoz, ami maga után vonta az ezt ellenző Zichy János gróf pártelnök
lemondását. Apponyi Albert gróf egyenesen házszabály-ellenesnek minősítette Tisza
javaslatát. Apponyi, a házelnökségről lemondva úgyis csak a megfelelő ürügyre várt, hogy
ismét az ellenzékiség népszerűségében fürödhessen. 1903. november 26-án be is jelentették
kilépésüket, de a volt Nemzeti Párt tagjainak csak egy része követte vezérét, az egyelőre
pártot nem alakító csoport létszáma a harmincat sem érte el. Nem tartott Apponyival az
agrárius vezérkar sem, Károlyi Sándor is megmaradt a Szabadelvű Pártban. Ez nagy
győzelem volt Tisza számára, mert a párt konzervatív szárnyával ellensúlyozhatta Andrássyék
esetleges ellenzékieskedését.495
Nem lehetetlen, hogy a kilépésben közrejátszott Bánffy pártalakítása is. Apponyi maga
is elismerte, hogy már régóta „nem érezte jól magát” a Szabadelvű Pártban, és korábban is
több alkalom kínálkozott volna a szakításra. (Például amikor a kilences bizottság elutasította
Apponyi követeléseit.) Hogy mégis november 26-ra időzítette lépését, az magyarázható azzal
is, hogy veszélyes konkurenciát látott a Bánffy-pártban. A főudvarmester új pártja ugyanazt a
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szerepet töltötte be a politikai struktúrában, mint korábban Apponyi: 67-es alapú, tehát
kormányképes ellenzékiségével megvolt az esélye a hatalomra kerülésre. Felvállalta a katonai
követelések népszerű programját is. Ha Apponyi továbbra is csendben ül valós hatalom nélkül
a kormánypártban, akkor maradék népszerűségét is elvesztheti, míg Bánffy pártja betölti a
kormányképes ellenzék 1899 óta hiányzó szerepét. Vagyis Apponyi tarthatott attól, hogy ha
most nem lép ki, akkor később már a siker reményével nem teheti meg.
Az új helyzetben Kossuth Ferencnek sikerült rászorítania pártját, hogy újból paktumot
kössön a kormánnyal: a Függetlenségi Párt abbahagyja az obstrukciót, Tisza pedig
visszavonja a párhuzamos ülések bevezetésére vonatkozó javaslatát. Az alku része volt még,
hogy határozatban mondják ki, hogy minden jog forrása a törvényhozásban kifejezésre jutó
nemzeti akarat, ami értelemszerűen a hadsereg vezényleti nyelvének meghatározására is
vonatkozik. A Kossuth-párt újabb leszerelését a Szederkényi-csoport heves tiltakozással
fogadta, és később másokkal, így néppárti képviselőkkel is kiegészülve folytatták az
obstrukciót és kíméletlenül bírálták a kormány mellett most már a Kossuth-pártot is.496
Bánffy eközben újabb cikkekkel igyekezett irányt szabni frissen alakult pártjának.
Szenvedélyesen visszautasította azt a vádat, hogy politikáját csak személyes gyűlölködés
mozgatná. Éppen azok a szabadelvű pártiak vádolják őt ezzel, akik 1899 után elfordultak tőle
és úgyszólván bojkottálták?! – méltatlankodott. Kijelentette, hogy ma is az 1867. évi XII.
törvénycikk alapján áll. Visszatekintett miniszterelnökségére és igyekezett úgy beállítani
ténykedését, hogy már akkor is önálló vámterületet akart – 1907-től, mert azonnal nem lehet
áttérni. A katonai kérdésben pedig azért nem nyilvánított véleményt, mert arról akkor nem
volt szó - védekezett nem túl meggyőzően a volt kormányfő. Hangsúlyozta, hogy ő is a válság
megoldását kívánja, és ugyanúgy elítéli az obstrukciót, mint a kormánypárt, de elítéli a
jogfeladást is. Egy másik írásában Bánffy kísérletet tett arra, hogy az új párt három jelszava, a
sovinizmus, a liberalizmus és a gazdasági érdekek képviselete között valamiféle rendet
alkosson. A nehéz dilemmát a rá jellemző módon úgy oldotta meg, hogy leszögezte: „Ha
lenni akarunk és magyarok akarunk lenni, úgy a soviniszta nemzeti törekvés kell, hogy a mi
politikánkat is első sorban irányítsa, az egyén szabadságáról és vagyoni érdekeiről, ha már
egységesen nemzetiek vagyunk, könnyen lehetvén gondoskodni.” Ezért – bár az egyéni
szabadságot egyáltalán nem kell korlátozni – a liberális törekvéseket most csak „addig a
határig szabad érvényesülni engedni, meddig az, - az állami, a nemzeti érdekekkel ellentétbe
nem jön.” Újból elítélte a hiábavaló közjogi harcokat, amit a Magyar Közélet egyik
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publicistája szemléletesen megismételt: „Lovas vitéz nemzet volnánk … és vesszőparipákon
nyargalunk.”497
A Bánffy-párt következő szervezete Hunyad vármegyében alakult meg, Bánffy ottani
földbirtokos híveiből. Az 1903. december 13-án megválasztott megyei vezetőség élére Fáy
Béla császári és királyi kamarás, dédácsi földbirtokos került. Központi alelnök Wass Ármin
gróf guraszádai földbirtokos, ugyancsak cs. és kir. kamarás lett, a központi titkári teendőket
pedig Leitner Mihály dévai ügyvédre bízták. A párt Hunyad megyei bizottságának nyolc
további tagjából négy földbirtokos, két ügyvéd, egy királyi közjegyző és egy református
lelkész volt.498 A hunyadi pártszervezet tehát a hagyományos magyar politizáló rétegből került
ki, létrejötte Bánffy személyes erdélyi kapcsolatainak volt köszönhető. 1904 elején
folytatódott a hunyadi szervezkedés: január 21-én Hátszegen alakult meg az Új Párt helyi
csoportja. A gyűlésen dr. Ajtai Aladár ismertette a párt programját és a 200-nál is több
választópolgár Fáy Viktort választotta meg elnöknek, és Naláczy Ákost alelnöknek. Dobrán is
megindult a szervezkedés dr. Halász Ákos kir. közjegyző vezetésével.499
A Magyar Közélet 1903. december 22-i számában bejelentették, hogy a lap a
következő évben hetente jelenik meg, és kibővítik a rendelkezésre álló újságírógárdát is. E
számtól a Magyar Közélet a Bánffy-párt hivatalos lapjaként jelent meg: mint írták, „Politikai
irányunk teljesen egybevág báró Bánffy Dezső programmjával.” Az ezután minden
lapszámban közzétett reklám az új párt programjaiból a következő elemeket hangsúlyozta: a
meglévő törvények (azaz a 67-es alap) legális fejlesztése; demokratikus alap; erősen liberális
irány; egyenlő jogkiterjesztés „a magyar állam minden tagjának”; a polgárság önérzetének
fejlesztése. Mindezeket azonban csak addig, amíg az „egységes magyar nemzeti állam”
követelményeivel összeférnek. Kiemelték, hogy Bánffy programjának nem állja útját a korona
tekintélye sem, hiszen „az egységes, egynyelvű magyar nemzet politikai és társadalmi
kiépítése” a dinasztiának is érdeke. Egyúttal azt is sugallták, hogy a volt miniszterelnök
személye rokonszenves a királynál és azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy az uralkodó
majdhogynem egyetért a főudvarmester programjával.500
A parlamenti fejlemények azonban bizonyos idegességgel töltötték el a Bánffy-párti
sajtót. A miniszterelnök ugyanis, úgy tűnt, megfékezte az obstrukciót, de legalábbis a korábbi
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hónapok rendkívül kiélezett helyzete enyhült, sőt, az ellenzék egymással vitatkozott. Ezért
szükségesnek látszott, hogy még egyszer kimutassák: Bánffy miért jobb, mint Tisza. Ugyan
mindkettő magyar liberális és jó protestáns, mindkettőt erőskezűnek mondják, „de gróf Tisza
István doktrinär, aki sokat tanult, báró Bánffy Dezső pedig gyakorlati ember, aki sokat tud” utaltak a majd’ két évtizeddel idősebb politikus nagyobb tapasztalatára. Visszaemlékezve
Bánffy miniszterelnökségére aláhúzták, hogy ő keményen védelmezte a magyar alkotmányt
Róma, Bécs és a nemzetiségek ellen, míg Tisza egyfolytában és mindenkivel csak paktál.
Szervilis Bécs felé, egyezkedik a klerikális néppárttal, keblére öleli a nemzetiségeket és nem
tesz semmit az önálló vámterület érdekében. Így elért sikerei csak kortesfogások, minden jel
szerint hamarosan választások lesznek – jövendölte reménykedve a Magyar Közélet. A lap
szerkesztője dicshimnuszt zengett Bánffyról, miközben Tiszát kíméletlenül elmarasztalta.501
A Bánffy-párt propagandájában központi szerepet játszó lap finanszírozására 1903.
december 23-án részvénytársaság alakult, melynek elnöke Fáy Béla lett. A tagok: dr. Halmai
Elemér ügyvéd, lapszerkesztő; dr. Győrffy Gyula volt szabadelvűpárti országgyűlési
képviselő; dr. Fried Vilmos ügyvéd, a Lipótvárosi Kaszinó későbbi titkára; a
nemzetiségpolitikai témában gyakran publikáló dr. Ludwig Rezső és dr. Reik Ferenc
ügyvéd.502

Az 1904-ben már hetente megjelenő Magyar Közélet a Bánffy melletti

propaganda hathatós eszköze volt. Minden számban elemezték az aktuális politikai helyzetet,
és természetesen bírálták Bánffy ellenfeleit. A kritikák zöme természetesen a miniszterelnökre
irányult. Tisza István programja „a vérszegény Herbertizmusnak idétlen produktuma” – írta a
lap. „Tisza grófnak semmiféle hivatottsága nem volt arra, hogy Magyarország kormányelnöke
legyen” – ítélkeztek, holott a mondat az 1895-ös Bánffyra jobban illett, mint Tiszára. Saját
vágyaikat kivetítve a kormány közeli bukását jósolták, mondván a kormányfőben csalódott a
Szabadelvű Párt és Bécs is, mert nem erőskezű, hanem csak egy második Széll, aki nem képes
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elbánni az obstrukcióval. Amit leginkább kritizáltak, az Tisza nemzetiségi politikája volt.
Felháborodottan tiltakoztak az ellen, hogy a miniszterelnök a választójogi ankéton
kijelentette: a nemzeti szempontok nem kerülhetnek a jogegyenlőség fölé. „Én inkább
lemondok a ‘szabadság szent eszményéről’, én inkább sárba tiprom ezt a jogegyenlőséget fogalmazta meg indulatosan soviniszta credóját a publicista, – semhogy a legcsekélyebb
mértékben is le tudnék mondani a nemzeti szempont, a nemzeti érdek feltétlen
érvényesüléséről.” Bánffy maga is bírálta a kormány nemzetiségi politikáját. Amikor az
erdélyi szász képviselők visszatértek a kormánypártba, cikket írt Tisza engedményei ellen és
saját egykori határozott eljárását idézte követendő példaként.503
A kritikákból azonban kijutott a régi ellenfélnek, Apponyinak is, aki régi-új
ellenzékiként Bánffyék vetélytársa volt. Bár egyesek a két csoport egybeolvadását
valószínűsítették, ennek semmi alapja nem volt. A 67-es nemzeti ellenzékiség nem volt
elegendő alap a konzervatív és katolikus színezetű apponyista disszidensek és a liberális és
református gyökerű bánffysták együttműködésére. A Magyar Közélet igyekezett is
kidomborítani az Apponyi, a véleményét mindig változtató „nádgróf” és a határozott Bánffy
közötti különbséget. Apponyi „bőbeszédű, de minden erőteljes cselekedettel szemben
idioszinkráziát érző asszonypolitikus, aki mint egy … örökké zengő Memnon-szobor áll a
nemzeti politika talapzatán”. Bánffy viszont életerős, tettrekész és életképes, eleven
kolosszus, erő, öntudat és bátorság jellemzi. „A Bánffy báró nemzeti programmja a gazdasági
jólét reális alapjain nyugszik.” Nemsokára Apponyi követői is Bánffyhoz csatlakoznak –
reménykedett a lap, – mert frázisok helyett tettekre van szükség és „A nemzeti párt ideáljai
Bánffy táborában valósulhatnak meg...”504 Két hónappal később is a különbségeket
hangsúlyozták a két 67-es ellenzéki párt és politikus között, és kijelentették: Bánffy és
Apponyi „soha együtt nem érezhet, soha együtt nem járhat és közös programot nem
vallhat.”505
Az örökös és meddő ellenzékiségbe belefáradt 48-asok megnyerése céljából
igyekeztek kidomborítani, hogy Bánffynak esélye van a hatalomra kerülésre. A Magyar
Közélet szerint a Bánffy-párt demokratikus és liberális programja nem ütközik a Ferenc József
nemtetszésébe, ellenben tartalmazza a nemzet nagy többségének óhajait: 67 legális
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továbbfejlesztését. A hadsereg nyelve legyen a magyar! A király ezt is el fogja fogadni bizakodtak, - hiszen az önálló vámterület jogi állapotába is belement már.506
A Magyar Közélet egyszerre több húron játszó hangszer kívánt lenni. Az 1904 elején
megjelent cikkek a soviniszta követelések mellett antiklerikális kirohanásokat is tartalmaztak,
sőt, gyakran a munkásmozgalomról is kifejezetten rokonszenvvel írtak.507 A hírlapírók egyéni
meggyőződésén túl az állt ennek a hátterében, hogy a most induló párt lehetőleg minél
szélesebb rétegek támogatását megnyerje, összegyűjtse.
A Magyar Közélet igen erőteljesen propagálta az önálló vámterület eszméjét is. A
hetilap állandó „Közgazdaság. Pénzügy” rovatában heti rendszerességgel tértek vissza a
kérdésre, és az aktuális gazdasági nehézségeket a gazdasági különválással ígérték megoldani.
Az önálló vámterületért folytatott küzdelemben azonban 1904 elején vetélytársuk támadt,
Sándor Pál szabadelvű párti képviselő személyében, aki létrehozta az Országos Magyar
Kereskedelmi Egyesülést. Mivel a Bánffy-párt és Sándor képviselő ugyanarra a társadalmi
rétegre, a kis- és középkereskedőkre kívánta alapozni mozgalmát, heves konkurenciaharc
indult meg köztük. A Magyar Közélet Sándort következetlenséggel és hamis ígérgetéssel
vádolta meg, hiszen mióta szónokol az önálló vámterületért, és mégsem tesz semmit. Ezért
nincs szükség az új szervezetre, mert „A hazai kereskedelem nem az Omke-től lesz boldog;
hatalmassá, nagygyá, a világpiacon számottevővé csak egy teheti: az önálló vámterület.”
Sándort azzal is támadták, hogy csak saját karrierjét építi és hogy az OMKE valójában „a
kormánypárt vidéki fióküzlete”.508
A lapban állandó rovatot kaptak a „Pártügyek”, ám a várakozásokkal ellentétben nem
sok eredményről számolhattak be. A pártszervezés lassan haladt, jórészt csak a már korábban
is meglévő személyes és egyházi csatornákon keresztül értek el sikereket. Csak két hónappal a
kolozsvári pártalakítás után került sor a harmadik helyi szervezet megalakítására, jellemző
módon Désen, Bánffy egykori főispánságának helyszínén. Bánffy január 24-én kolozsvári
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Dr. Halmai Elemér: Kormányképesség. Magyar Közélet. 1904. január 3., 1.
Sovinizmus: Dr. Ajtay József: A magyar faj beolvasztó ereje. Magyar Közélet. 1904. január 10., 1-2.; Koréh
Endre: A nemzetiségek kongruája. uo. 9. A lelkész szerző azt javasolta, hogy a kongrua szétosztásánál a
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Közélet. 1904. január 24. A későbbi demokrata politikus, a fiatal Pakots József még a feminizmusról is
dicsérően írt, bizonyítva a lap nyitottságát a modern eszmékre. Pakots József: A feminizmus. Magyar Közélet.
1904. január 24., 9.
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aggodalmaink. 8-10. Magyar Közélet. 1904. január 17., 8-10. - Közgazdaság. Pénzügy. Magyar Közélet. 1904.
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professzorok és budapesti hívei kíséretében az Angol Királynő Szálló nagytermében alakította
meg a párt helyi csoportját. Beszédében elmondta, hogy ő nyugodtan élvezhetné a nyugdíját,
hiszen amit Magyarországon el lehet érni, azt ő már elérte. Csak a hazája iránt érzett
kötelesség vezeti lépteit. A nagygyűlésen felszólalt Apáthy István, Zilahi Kiss Sándor rettegi
református lelkész és Sterba Dezső, a szamosvölgyi vasút helyettes igazgatója. A
megválasztott vezetőség első embere dr. Kustár Gyula ügyvéd lett, aki korábban a helyi
Függetlenségi Párt elnöke volt. A két alelnök, dr. Vajda Lipót és dr. Farkas János is ügyvédek
voltak. Jegyzőnek Bene Ferencet és Budai Eleket választották.509
Az Új Párt Szolnok-Doboka megyei támogatottságáról pontosabb képet rajzolt
jelentésében a főispán.510 Bethlen Pál gróf úgy ítélte meg, hogy sem a követők tömegét, sem a
vezetőket tekintve nem kell különösebben tartani Bánffy pártjától. Az alakuló gyűlésen a dési
választókerület 1200 szavazójából mindössze 200 jelent meg, és többen csak kíváncsiságból –
jelentette. A megyei közélet legtekintélyesebb résztvevői annak ellenére távol tartották
magukat Bánffy akciójától, hogy sokan közülük személyes lekötelezettjei az egykori
főispánnak. A párt támogató bázisát Bethlen az iparosokon kívül „a dési jobbmódú
zsidóságban” látta, „akik úgy látszik, mintegy a budapesti lipótvárosi kaszinó révén
Kolozsváron át közvetített irányító fölhívás folytán csatlakoztak a mozgalomhoz.” Vajda
alelnök is közéjük tartozott, ráadásul „hitsorsosai között bizonyos tekintéllyel és
népszerűséggel bír, és a zsidóság vagyonosabb tényezőit is befolyásolni képes” – vélekedett a
főispán. Ugyanakkor a helyi politikai elit távolmaradása folytán nem sikerült kellő súllyal bíró
pártelnököt találni, ezért voltak kénytelenek az „izgága és okvetetlenkedő, összeférhetetlen”
Kustár mellett dönteni, aki ráadásul politikai tekintetekben sem megbízható, hiszen az elmúlt
két és fél évben négy különböző pártárnyalatot is kiszolgált a kormánypárttól a Függetlenségi
Pártig.
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szerint
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elnökségét

„demagóg

hajlamainak”

és

rokoni

összeköttetésekből származó népszerűségének köszönhette. Ennél is érdekesebb volt Farkas
János alelnöksége, ugyanis a dési ügyvéd nemcsak hogy román származású volt, hanem alig
pár évvel ezelőtt a helyi hatalommal élesen szemben álló „nationalista” is.511 A „jelenleg az
önzetlen hazafi szerepében tetszelgő” Farkas szereplése a korszak legsovinisztább pártjában
jelzi azt is, hogy a nemzetiségi értelmiség egyes tagjai karriervágyból sok mindenre képesek
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Az uj-párt megalakulása Désen. Pesti Hírlap. 1904. január 25., 4-5.
Gr. Bethlen Pál főispán bizalmas, 7-1904.eln. sz. jelentése kizárólag Tisza István saját kezeihez, Deés, 1904.
január 28. Magyar Országos Levéltár. K 148. Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 276. csomó. (1904)
13. tétel: Az országgyűlés ügyei. 1657/bme/13.
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Vö.: Farkas 1900. őszi feljelentését a helyi magyar elit korrupciós ügyeiről és arról, hogy a politikai vezetők
szűk köre a helyi gazdasági és kulturális életet is teljesen monopolizálták. Magyar Országos Levéltár. K 148.
Belügyminisztériumi Levéltár. Elnöki iratok. 237. csomó. (1901) III. tétel, 2799/bme.III.
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voltak. Ha Farkas hajlandó volt Bánffyt támogatni, jogosan merül fel a kérdés, mennyire volt
őszinte korábbi fellépése a nemzetiségi jogokért, egyáltalán: mennyire tekinthető a román nép
sérelmeinek őszinte és önzetlen képviselőjének.
Az észak-erdélyi kisvárosnál nagyobb jelentősége volt a debreceni szervezet
megalakításának. Itt gróf Degenfeld József, a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka,
Hajdú megye és Debrecen 1883 és 1901 közötti főispánja, (Tisza István nagybátyja!) állt a
mozgalom élére. A cívisvárost közel két évtizeden át vaskézzel kormányzó gróf leváltása után
sértődötten ellenzékieskedni kezdett. Az 1903 nyarán országos feltűnést keltő debreceni
határozatban a hadsereg nemzeti szellemű átalakítást követelték, majd szinte a teljes helyi
kormánypárttal ellenzékbe vonult.512 1904 elején csatlakozott Bánffy pártjához. Degenfeldet
követték egykori hívei is, így a városban az újraszervezett kormánypártnak nem sok követője
maradt.513
A debreceni Bánffy-párt egy január 22-i előkészítő értekezlet után január 31-én alakult
meg. A „kálvinista Rómába” érkező református politikust óriási tömeg fogadta, melyben a
város számos előkelősége is ott szorongott. A pályaudvaron Szabó Kálmán, a helyi
kereskedelmi és iparkamara elnöke köszöntötte a pártvezért és a kísértében levő vidéki és
fővárosi küldötteket. Az ünnepélyes alakuló gyűlést az Arany Bika Szálló nagytermében
tartották, számos tekintélyes személyiség jelenlétében. A zsúfolásig megtelt teremben
mintegy 3500-4000 fő szorongott, de az épület előtt még vagy kétszer annyian
kíváncsiskodtak. Bánffy a „debreceni határozat” méltatása után ismertette pártjának
programját. Az alapelvet így fogalmazta meg: „Az állam egész szervezetének nemzeti
tartalommal való megtöltése, az állam nyelvének, a nemzet műveltségének minden vonalon
való kiépítése és igénybevétele minden eszköznek az egységes, egynyelvű nemzeti államnak
létrehozására; a magyar birodalom állami létének a külképviseletben és kereskedelemben való
teljes kidomborítása; az 1867-iki törvényhozás alapján a teljes paritás Ausztriával elvileg és
jelvényileg.” A meddő közjogi harc félretételére szólított föl, mert az egységes nemzeti
államért és a gazdasági önállóságért a jelenlegi alapon is lehet küzdeni. Követelései között
néhány kérdésben a korábbiaktól eltérően fogalmazott. Így ezúttal csak ott követelte az elemi
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Magyar Nemzet. 1904. január 26., 2. – A Szabadelvű Párt gyűlésén csak hetvenketten vettek részt, ezek nagy
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iskolai oktatás államosítását, ahol ez szükségesnek mutatkozik. A választójogi kérdésben is
részletesen kifejtette álláspontját. A választójog kibővítését követelte, különös tekintettel a
városokra és „a munkásosztály lehető bevonásával”. Szólt a választókerületek igazságosabb
beosztásáról is. Felhívta a figyelmet arra, hogy „nem lehet elfogadni az általános választói
jogot az ország számos részében levő nemzetiségekre való tekintettel”. Ezért a választójog
feltételéül a magyarul írni-olvasni tudást szabta. A kormány és a függetlenségi ellenzék
közötti helyzetének megfelelően elítélte az obstrukciót és a Szabadelvű Párt „jogfeladó”
politikáját is.514
Megválasztották a tisztikart is. Az elnök természetesen Degenfeld József lett,
helyettese pedig Szabó Kálmán. Alelnökké Berger Jenő építészt, Erőss Lajos akadémiai
tanárt, Pálffy Gábort, dr. Popper Alajost, dr. Tüdős Jánost és Szedlák Józsefet választották. A
titkári tisztséget két agilis szervező, dr. Kőrösy Kálmán és Tüdős Kálmán kapta meg. Három
jegyzőt, egy pénztárnokot és egy 80 fős bizottságot is választottak, melynek tagja volt Kiss
Áron református püspök is. A debreceni Bánffy-párt az 1903 nyarán kilépett szabadelvű
pártiakból és az időközben megszűnt helyi Nemzeti Párt híveiből állt, tagja lett Simonffy Imre
volt polgármester és a Tisza által leváltott Puky főispán is. A helyi 67-es elit támogatása
mellett 48-as érzelmű értelmiségiek is növelték erejét, így pl. Móricz Pál népszerű író, volt
országgyűlési képviselő, Tisza Kálmán egykori bizalmasa is Bánffy hívévé szegődött,515 ami
azonban nem is olyan meglepő, hiszen Bánffyt már annak miniszterelnöksége idején bizalmas
tanácsokkal segítette.516
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A debrecenihez hasonló előzmények után jött létre az Új Párt szegedi szervezete 1904
elején. 1903 közepén a parlament válság helyi következményeként kialakult egy kisebb
csoport a kormánypárt helyi szervezetében, mely elégedetlen volt a kormány nemzetietlennek
tartott felfogásával. A dr. Tóth Pál polgármester-helyettes vezette frakció a Szabadelvű Párt
1903 augusztus 25-i pártgyűléséről – mint láttuk – a Kossuth-nóta éneklése közepette
fizikailag is kivonult. Bár a Kossuth-nóta a korabeli politikai kultúrában a 48-as ellenzékiség
vállalására utalt, s augusztus 30-án valóban részt is vettek a Függetlenségi Párt helyi
gyűlésén,517 a pillanatnyi felindultságot azonban hosszabb távon nem a 48-as közjogi
álláspont elfogadása, hanem a 67-es ellenzékiség váltotta fel. A hivatalos pártalakulásra
azonban májusig kellett várni.
Nagyajtán is a feloszlott Szabadelvű Párt jelentette a mozgalom bázisát. A
Kolozsvárról szervezett alakuló gyűlésen a helyi református lelkész mellett a plébános is
megjelent. A Függetlenségi Párt helyi elnöke támogatásáról biztosította Bánffy pártját. A párt
elnöke a korábban kormánypárti nyugalmazott iskolaigazgató, Bedő József lett.518 Újvidéken
is a kormánypártból kilépettek adták a lassan szerveződő párt gerincét, de néhány
függetlenségi is csatlakozott hozzájuk. A pártot két ügyvéd irányította: dr. Kohn Károly és dr.
Szabó Lajos.519 A Somogy megyei szervezkedés is élvezhette a helyi Függetlenségi Párt
bizalmát, Csurgón többen át is pártoltak Bánffyékhoz és a helyi pártvezetéssel megállapodtak,
hogy az nem gördít akadályokat az Új Párt fejlődése elé, „sőt támogatja azt”.520 Az 1904.
március közepén több mint ezer választópolgár jelenlétében ideiglenesen megalakult megyei
pártszervezet elnöke dr. Müller Nándor ügyvéd lett, de az ideiglenes végrehajtó bizottságban
helyet kapott Ágoston József korábbi tabi képviselő is, meg földbirtokosok, ügyvédek,
tanárok, egy műkertész, egy hentes, egy mészáros és egy biztosítási ügynök is, ami a
kispolgári elemek súlyára enged következtetni.521
A zömmel erdélyi csoportok522 mellett elengedhetetlen volt, hogy az Új Pártnak a
fővárosban is legyenek szervezett hívei. A Bánffy-párt számított a zsidó kispolgárság
támogatására és a pesti kerületekből érkeztek is hírek az erdélyi báró híveinek

Dezsőnek, Budapest, 1895. december 23.: „Daczára hogy az előbeszédben az mondatik, hogy ezen röpiratot
többen irták, egyedül tsak én írtam.” Uo., 283. sz. ügyirat.
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szervezkedéséről.523 A VII. kerületben, az ország legnagyobb választókerületében meg is
alakult a Bánffy-párt, elnöke dr. Tausz Jakab lett.524 Ugyanakkor a pesti kerületekben az új
mozgalom nem volt képes átütő sikereket elérni. A kormánypárt és Vázsonyi Demokrata
Pártja olyan mértékben lefedték a kiegyezést bolygatni nem kívánó, liberális kispolgári
szavazói bázist, hogy ide hasonló programmal betörni nem nagyon lehetett.
A Bánffy-párt szórványos vidéki sikerei mellett néhány országos politikus, képviselő
csatlakozása jelezte, hogy valóban szükség volt egy középpártra. Bánffy újdonsült hívei közül
a legtekintélyesebb feltétlenül Eötvös Károly volt. A neves szónok és publicista – igaz, Deákpárti indulás után – a 48-asok egyik legismertebb vezetője, egy időben a párt elnöke is volt.
Számos írása mellett a tiszaeszlári vérvád során játszott védőügyvédi szerepe szerzett számára
ismertséget. A liberális politikus az egyházpolitikai törvények idején is a szabadelvűség
parancsát – és az agg Kossuth utolsó iránymutatását – követte, és a kormány mellett
szavazott. Kossuth Ferenc pártvezérségével azonban nem volt megelégedve, ezért csatlakozott
a Szederkényi-csoporthoz. A „vajda” ekkor a nemzetiségek elleni parlamenti beszédével
vétette észre magát, majd 1903 nyarán pártonkívüliként támogatta a Holló-frakciót és élesen
ellenezte a Kossuth-párt megalkuvását.525
Eötvös és Bánffy közeledését jelezte, hogy a főudvarmester kötetbe rendezett
nemzetiségpolitikai cikkeihez a 48-as politikus írt előszót. A nemzetiségek elleni erőteljesebb
fellépés kérdésében Bánffyval egyetértő „vajda” nem tagadta meg 48-as álláspontját.
Kifogásolta, hogy „Helyzetünk fonákságának alapokaira nem mutat eléggé az előkelő
könyvíró. Bizonyára készakarva nem terjeszkedik ki ezekre. S kétségtelenül jól megfontolta,
miért nem terjeszkedik ki.” De egyetértett Bánffyval abban, hogy „Nemzeti irányú
munkásságunk tetemes részét nem gátolná se Bécs, se Róma, se az uralkodó család, se
Ausztria. S amikor ezt teljes sikerrel elvégeztük: a többit hiába gátolná.”526
Bár Bánffy propagandájának talán leglényegesebb eleme mindvégig az volt, hogy
programja kormányképes, és nem ellenkezik a korona akaratával, az igazán udvarhű
személyiségek számára a volt miniszterelnök ellenzékieskedése vállalhatatlan és elítélendő
tett volt. Jellemző, hogy Fejérváry Géza báró már amiatt is magyarázkodásra kényszerült,
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amiért elfogadta Bánffy meghívását egy teljesen ártatlan, „mindenféle politikai jelentőség
nélküli” vacsorára.527
1904. február 7-én délután Bánffy budapesti villájában a párt központi végrehajtó
bizottsági ülésén Eötvös Károly ismételt hozzászólása után véglegesen megfogalmazták a
kimerítő programot és elhatározták, hogy Szózatot bocsátanak ki. Megválasztották a 15 fős
központi bizottságot is, melynek a vidéki pártelnökök is tagjai voltak. Táviratban jelentette be
csatlakozását: báró Wesselényi Miklós, Szilágy megye nemrégiben leköszönt főispánja,528
Laszkáry Gyula főrendiházi tag, a dunáninneni evangélikus egyházkerület főgondnoka,529
Óváry Ferenc pártonkívüli képviselő,530 kálnoki Gaál Gyula Kolozs megyei nagybirtokos és
Gyárfás Endre, volt képviselő, Bánffynak anyai ágon távoli rokona.531
A képviselők csatlakozásával az eddig csak mérsékelt helyi sikereket elérő új párt
„országos párttá” vált, így gondoskodni kellett klubhelyiségről is. Ezt – így is tisztelegve
Deák emléke előtt – az Angol Királynő Szállodában bérelték, és minden nap este 6 és 7 óra
között hivatalos órákat tartottak.532
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3. A párt programja
A zászlóbontás során már ismertetett követelések és a különböző helyi szervezetek
megalakulásakor megtartott beszédek programpontjai között időnként bizonyos eltérés volt,
ezért szükségesnek látszott a párt programjának végleges formába öntése. Mivel az új párt az
országos politika színterén kívánt megmérettetni, a hivatalos pártprogram elkészítése
elengedhetetlen volt. A szövegen már január végétől dolgozott egy szűkebb bizottság Bánffy
vezetésével, de vagy két hétig nem készültek el munkájukkal.533 Vitákra adott okot a párt
elnevezése is. Korábban felmerült a Független (Szabadelvű) Párt, mely a Bánffy-párt két nagy
irányzat közötti helyzetét hangsúlyozta volna. A Pesti Napló arról adott hírt, hogy a hivatalos
név Magyar Jogpárt lesz. A Magyar Közélet – hűen a párt fő programjához – a Magyar Párt
vagy a Hazafiak Pártja elnevezést pártfogolta.534 A közkeletű Bánffy-párt mellett végül a
semleges Új Párt megjelölés mellett maradtak, ami egyúttal azonban kifejezte a szervezők
szándékát a pártrendszer megújítására is.
A párt programja végül 1904. február 12-én készült el.535 A következő napon „Az Új
Párt szózata az országhoz” címen közzétették a pártalakítást megindokoló röpiratot is,536 majd
február 16-án megjelent a 14 pontba sűrített, a nép számára leegyszerűsített változat, „Mi kell
a magyar nemzetnek?” címmel.537
A párt programjának bevezetőjében bírálták a fennálló pártok gyengeségét, élettől
elzártságát és a céltudatosság teljes hiányát. „Szenvedély észlelhető a közjogi és teljes
közömbösség a nemzet nagy gazdasági kérdéseiben.” Elemezve „a magyar birodalom mai
állapotát”, sajnálattal (és bizonyos 48-as mellékízzel) állapították meg, hogy „a nemzeti,
állami és társadalmi erők tetemes része idegen czélok szolgálatára” emésztődik föl.
Hanyatláshoz vezet – mutattak rá, – ha csak a fennálló helyzet megőrzésére összpontosítjuk
erőinket. A magyar államjogi egység és szuverenitás tudatosítását és elismertetését fontos
feladatnak tartották, ezt a diplomáciai és kereskedelmi külképviseletben is biztosítani kell 533
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vallották, - mert a jelenlegi helyzet „a nemzeti önbizalmat bénítja s államunk jogát sérti.” A
program - minden korábbi ellenkező szándék és ígéret ellenére - a hagyományos sérelmi
panaszlistával folytatta: a dinasztia tagjainak legtöbb tagja érzésben, nyelvben nem azonosul a
magyar nemzettel; a hadseregből hiányzik a magyar államiság egyenrangúságának kifejezése,
„a hadsereg minden viszonylatában osztrák hadsereg”. A program szerint „gyakorlati
következményeiben” sérti a paritást a közös vámterület, mert csak Ausztriát gazdagítja. Ezért
már itt kimondták, hogy szükséges az áttérés az önálló vámterületre, de a sérelmek
csökkentése érdekében csak fokozatosan és a mezőgazdaság kárait enyhítve.
A belpolitikai helyzetet vázolva a Bánffy-párt követelte az egységes és hazafias
magyar műveltséget, az anyanyelv ápolásának tiszteletben tartásával. Az önmérséklet azonban
csak szólam volt, mert egy bekezdéssel alább már a Budapest környéki községek nem magyar
nyelvűségének megszüntetését követelték, mondván: „az idegen nyelvtől el nem tud válni az
idegen szellem”. Az egyházi önkormányzat tiszteletben tartásának ígérete mellett felléptek az
állami nyelv és a nemzeti közszellem ottani elterjedéséért is. Szükségesnek ítélték meg a
választójog „minél szélesebb rétegekre” kiterjesztését. A gyülekezési jog önkényes
korlátozását meg kívánták szüntetni, ami jellegzetesen rugalmas és semmitmondó
megfogalmazás volt, hiszen az „önkényes” korlátozás megítélés kérdése. De a nemzetiségi
tömegekkel szemben határozottabb fellépést óhajtó párt ennél többet nem mondhatott. Az
egyházaknak autonómiát és rendszeres államsegélyt kívántak biztosítani.
Ausztria viszonyaira tekintve történelmi múltjuk alapján mind a német, mind a cseh,
mind a lengyel nemzeti törekvéseket jogosnak ismerték el. Ki nem mondva arra számítottak,
hogy Ciszlajtánia föderális átalakításával már csak méreteinél fogva is megnőne
Magyarország súlya a birodalmon belül. A nemzetiségek szeparatisztikus mozgalmai ellen
határozott fellépést helyeztek kilátásba, és hangsúlyozták a dinasztia és a nemzet
egymásrautaltságát a kérdésben. Hogy egy esetleges összefogást Bécs és a nemzetiségek
között megakadályozzanak, a szeparatizmus birodalomellenességét igyekeztek kidomborítani.
Bár a kisebbségek nyelvi, kulturális és alkotmányos egyéb szabadságjogaik tiszteletben
tartását ígérték, kijelentették, hogy „nem tűrhetjük, … hogy ők akár egyházi, akár közoktatási
vagy más ürügy alatt az állami nyelv, nemzeti műveltség és hazafiasság behatása alól
elzárkózzanak.” A munkáskérdés megoldását sürgették, hogy a munkások a társadalom
nemzeti szellemű tartóoszlopai legyenek.
A bevezető rész után a Bánffy-párt 18 pontba szedte követeléseit. Rögtön az első
helyen követelték az egységes magyar nemzeti állam kiépítésére alkalmas minden
alkotmányos eszköz használatát, minden ezt gátló akadály eltávolítását. Nem véletlen, hogy

ez a pont került az első helyre, hiszen ez volt a Bánffy-párt legfontosabb célja. Mint a
Szózatban is írták, „czélunk ... a magyar birodalomnak nemzeti alapon szervezése, a magyar
műveltségnek és hazafiságnak az állam egész szervezetben biztosított uralma.”
A második pontban a külügyi egyenrangúságot követelték a nyelvhasználat és a
jelvények tekintetében. A harmadik pont az 1867. évi XII. tc. Bánffy-féle értelemezésében a
hadsereg magyar részét érintő minden intézkedést törvényhozási jognak deklarált. Ez
természetesen magába foglalta a nemzeti jelleg és a magyar nyelv érvényesülését a tiszti
oktatás, a legénységi kiképzés, a vezénylet, a szolgálat és a jelvények tekintetében. Nem
véletlen, hogy külön kiemelték a kiképzést. Ez a fogalmazás is arról árulkodott, hogy a
magyar nyelvű hadsereget elsősorban az asszimiláció szempontjából tartották fontosnak.
Magyar nemzeti közművelődési politikát és közoktatást igényeltek a negyedik pontban.
Biztosítsák az elemi oktatásban az államnyelv elsajátítását, „nemzeti szükséglethez képest
pedig fokozatos államosítást”. Mivel túlzott radikalizmussal nem akartak senkit sem
megriasztani – hiszen egy pártprogram egyik fő feladata, hogy minél több választó számára
vonzó legyen és lehetőleg senkit se taszítson el – a korábbiakhoz képest a párt programjában a
mérsékeltebb hang kapott helyet: nem követelték a teljes államosítást.
Az ellenzék többi pártjának egybehangzó elutasításával szemben az Új Párt „a nemzeti
állam egységes vezetése és szervezése okából” a közigazgatás államosítását sürgette, az
önkormányzatiság és a közszabadságok sérelme nélkül. A 67-esség bizalma a koronában
lehetővé tette, hogy a nemzetiségekkel szemben ezt a lépést is felvállalják.
A párt demokratikus jelszavakat is hangoztatott, így fellépett „a választói jognak
tetemes kiterjesztése” mellett. Az Új Pártot itt is a nemzeti szempont vezérelte: a városok
súlyát kívánták növelni, részben az igazságosság nevében, valójában azonban inkább
felismerve a városi lakosság magyar többségét. A választókerületek igazságosabb kikerekítése
mellett a cenzus leszállítását és arányosítását is követelte a párt, a fennálló anomáliák
megszüntetése érdekében. A párt városi, polgári szavazóbázisának szóló üzenetként
elsősorban is az értelmiségi cenzus kiterjesztését követelték, de a cenzussal nem bírók
választójogának rendezését is megígérték. Az 5. pont a korábbi elképzelések ellenére nem
tartalmazott semmilyen nemzetiségi cenzust, annak ellenére, hogy ez már szerepelt a
Függetlenségi Párt 1896-os programjában is.538
A középosztályi, tisztviselői réteg megnyerése érdekében követelték a tisztviselői
pragmatikát és a végleges fizetésrendezést. Az egyszerűbb és olcsóbb igazságszolgáltatás
538
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szinte közhelyszerű igénylése mellett a bírói fizetések felemelését is sürgették, különösen az
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következtethetünk. A párt bázisának urbánus jellegére utalt a 12. pont is, melyben javasolták,
hogy a városok, (lehetőleg a községek is) részesüljenek állami kompenzációban, ha állami
feladatokat látnak el. A Bánffy-párt két pontot is szentelt egyházi kérdéseknek. A római
katolikus egyháznak autonómiát kívánt adni, míg a többi felekezetet rendszeres segélyezésben
akarta részesíteni.
Az Új Párt gazdasági programjának középpontjában az önálló nemzeti bank és az
önálló vámterület követelése állt. Emellett újszerű és sikeresebb telepítési politikát sürgettek,
kizárólag nemzeti érdekből, a kisbirtok létesítésének elsőbbségével. Az elszegényedés, a
kivándorlás és a munkanélküliség visszaszorítása érdekében nagy, főleg ipari beruházásokat
vártak el az államtól. Mindkét pontban érvényesült a szociális és a nemzeti szempont
összhangja: a javasolt módszerek ugyanis nem csupán a szegénység megszüntetését, hanem a
magyarosítást is célozták. A párt az adórendszert is igazságosabbá és arányosabbá akarta
tenni. Progresszív jövedelmi adót és az életszükségleti cikkek fogyasztási adójának
leszállítását ígérték és a létminimum (közelebbről nem meghatározott) védelmét. A 16. pontba
további szociális reformok kerültek: korszerű munkásügyi intézményeket és törvényeket,
országos munkaközvetítést kívántak bevezetni. A munkásszervezetekkel egyetértőleg jóléti
intézmények létesítését helyezték kilátásba, a munkás és a munkaadó közti igazságos viszony
érdekében.
A program utolsó, 18. pontja hangsúlyozta a király és a dinasztia iránti bizalom és
szeretet növelésének fontosságát. A párt által kibocsátott szózat is elengedhetetlennek tartotta
az együttműködést: „Mi … a magyar nemzet nagybirodalmi politikájának kívánjuk
megnyerni első sorban Fölséges királyunkat és uralkodóházát, mert csak így tehetik egymást
kölcsönösen nagygyá azok, akik egymás rovására sohasem fejlődhettek: nemzet és király!” A
kölcsönös bizalom visszaállításához azonban Bánffy megítélése szerint változtatásokra volt
szükség mindkét fél részéről. A nemzet bizalmának megnyerése érdekében paritásos magyar
udvartartást kell felállítani, míg a magyar kormánypolitikusoknak fel kell hagyni hiperlojális
magatartásukkal és a királyt egyenes őszinteséggel kell tájékoztatni a nemzet igényeiről.
A párt saját programját 67 alapján álló, demokratikus, szabadelvű és mindenekelőtt
nemzeti programnak minősítette. A követelések között azonban a nemzeti elem túlsúlya
figyelhető meg. Még azoknál a pontoknál is érvényesült a magyarosítási szándék, ahol nem
erről volt szó, így a telepítés, az iparfejlesztés, a közigazgatás vagy a választójog kérdésében.
Ehhez képest a demokratikus és liberális követelések többnyire csak a jelszavak szintjén

érvényesültek. Vagy még úgy is csak kényszerűen: liberálisan megígérték a felekezeti
autonómia vagy a nemzetiségek nyelvhasználati jogának védelmét, ám mindig hozzátették,
hogy mindez nem ütközhet a nemzeti szempontokkal. A Bánffy-párt szabadelvűsége a
programban alig kitapintható, és megnyilatkozásaikból is csak egyfajta „antikonzervatív”
liberalizmus rajzolódik ki. A Bánffy-párt szabadelvűsége – különösen sajtójában – erősen
antiklerikális, a szabadelvű eszményeket leginkább csak a konzervatív támadásokkal szemben
védték. Más esetekben, így különösen a nemzetiségi kérdésben, ahol Bánffyék mögött volt a
nagyobb hatalom, ők léptek föl támadóan, a meglévő szabadságjogok korlátozására
törekedve. Az Új Párt tehát csak erősen leszűkített értelemben minősíthető liberális pártnak.
A szintén vállalt demokratikus jelzőt már több joggal használták. Bánffy lassan-lassan
felismerte, hogy az ország etnikai viszonyai megkövetelik, hogy ne csak a régi értelemben
vett magyar nemzet, ne csak a szűk politikai elit küzdjön a nemzetiségek törekvései ellen,
hanem ebben a harcban a magyarság minél szélesebb tömegei vegyenek részt. Ez a felismerés
eredményezte demokratikus irányba tett elmozdulását, de ugyanakkor korlátozta is
demokratizmusát. Mivel fő célja a magyarság szupremáciájának megőrzése, sőt hatalmának
növelése volt, a demokrácia olyan kiteljesedésébe nem nyugodhatott bele, ami ezt
veszélyeztette volna. Demokratikus követelései a magyar etnikum megerősítését célozták. Ha
a két kategória nem lenne összeegyeztethetetlen, Bánffy programját a „soviniszta
demokrácia” felé tett első lépésként jellemezhetnénk.
Bár nem emelték ki, de a program számos szociális reformkövetelést is tartalmazott. A
szociális kérdés fontosságának felismerése - legalábbis a pártprogramok szintjén - a
századelőn már nem számított újdonságnak. A katolikus Néppárt, Vázsonyi Demokrata Pártja
vagy a Függetlenségi Párt olykor sokkal konkrétabb vagy éppen messzebb menő javaslatokkal
állt elő.539 Az Új Párt programjában inkább az a figyelemreméltó, hogy Bánffy a reformok
kidolgozása során a munkásszervezetekkel együttműködve kívánt eljárni, ami a korábbi
„munkásüldöző” politikus hozzáállásának nagyfokú megváltozását jelentette.
A Bánffy-párt programja a közjogi kérdések olykor kifejezetten sérelmi típusú
feszegetésével nem váltotta be a maga által is táplált reményt, hogy egy teljesen új típusú
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pártot hoznak létre. Hiába ígérték, hogy félre fogják tenni a közjogi kérdést és a gazdasági
problémákra koncentrálnak, az Új Párt mégsem volt erre képes. Új pártként, a „semmiből”
indulva nem nélkülözhették a tömegek támogatását, és ez a század eleji magyar társadalmat
leginkább tűzbe hozó közjogi-sérelmi politika elfogadására szorította őket. Bizonyos
szempontból úgy jártak, mint a Néppárt, mely alakulásakor szintén a közjogi kérdésektől
független követelésekért lépett föl, de sikertelensége miatt egyre inkább elmozdult a nemzet
alkotmányos jogai védelmezésének gravaminális pozíciója felé. Ha a széles és erős bázissal
rendelkező katolikus Néppárt pár év alatt eljutott az obstruktív ellenzékiségig, akkor nem
meglepő, hogy az összehasonlíthatatlanul gyengébb alapokra építő Új Párt sem volt képes
függetleníteni magát a korszak általános politikai hangulatától és Bánffyéknak is válaszolni
kellett az erősebbek által diktált kérdésfelvetésre.

4. Bánffy Dezső visszatérése a politikai élet első vonalába
A Bánffy-párt megalakulása a közvéleményben nem váltott ki nagyobb érdeklődést. A
többhónapos

obstrukcióba

belefáradt

országot

jobban

érdekelte

a

Tisza-kormány

bemutatkozása, mint a volt kormányfő pártalakítási kísérlete. Bár a másfél éven át tartó
hatásos sajtókampány és a nemzetiségi politika előtérbe helyezése sokat javított Bánffy
népszerűségén, de miniszterelnökségét mégsem felejtették el. Ha az akkor okozott sebek már
nem is fájtak annyira, Bánffy akkori és mostani álláspontja között akkora volt a különbség,
hogy mindenkit ez érdekelt. Hiába volt programja vonzó, nem azzal foglalkoztak, hanem a
politikus pálfordulásával.540
Az Új Párt programjáról azt tartották, hogy nem új, hanem régebbi követelések
átvétele. Olyan szépen hangzó, de a közeli jövőben megvalósíthatatlan pontok, melyek
népszerűek ugyan, de nem eredetiek. Bánffy reményei ellenére a vonzó program csak
keveseket vonzott zászlaja alá. Éppen amiatt, hogy más pártok követeléseit vette át, szinte
senki sem érezte szükségét annak, hogy elhagyja régi pártját és Bánffy követőjének
szegődjön. Ennek megfelelően az Új Párt politikusgárdája egyrészt Bánffy személyes
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barátaiból, erdélyi ismerőseiből állt, másrészt olyan tekintélyes, de a pártpolitika kötöttségeit
nehezen viselő, több pártot is megjárt férfiakból, mint Eötvös Károly.541
Bánffy abban bízva bontotta ki zászlaját, hogy a Szabadelvű Párt és a Függetlenségi
Párt elégedetlenkedő elemeit összefogva, jelentős erejű középpártot hozhat létre. Bár mindkét
oldalról voltak átlépők, de csak kevesen. Leginkább a kormánypárt vidéki „lázadóit” tudta
megnyerni, pl. Debrecenben vagy Szegeden. A függetlenségiek azonban nem hagyták ott 48at 67 kedvéért, még egy Bánffy-féle 67 kedvéért sem. Így Bánffy maga is gyenge maradt és
kis mértékben a Szabadelvű Pártot is gyengítette. Pártalakítása a 67-es rendszer
fenntartásának esélyeit csökkentette, a kormány helyzetét nehezítette. A volt miniszterelnök
ellenzékivé válása beleillett a dualizmus század eleji válságának általános folyamatába, annak
egyik szembeötlő jele volt.
Az Új Párt szervezése lassan haladt. Újvidéken ugyan már 1904 legelején megkezdték
a párttá alakulás előkészületeit, ám a lelkesedés február végére kifulladt, hogy azután majd
csak szeptemberben kapjanak új életre.542 Kassán szintén kudarcot vallott a próbálkozás, pedig
Bánffy személyesen írt levelet a helyi előkelőségek megnyerhetőnek gondolt tagjaihoz. A
pártvezér „legfőképen a reformatusokra és izraelitákra számított”, de a kormánypárti lap, a
Felsőmagyarország erélyes állásfoglalásának köszönhetően az amúgy roskadozó helyi
szabadelvű párt meg tudta védelmezni pozícióit.543 Az első három hónapban megalakult
szervezetek közül négy Erdélyben volt, egy pedig Debrecenben. A pártvezér családi és
egyházi

kapcsolatainak

mozgósítása

után

a

mozgalom

érezhetően

kifulladt.

A

tanácstalanságot jelzi, hogy a párt programját számos értelmiséginek és a közéletben
tekintéllyel bíró személynek megküldték, kérve őket egyúttal arra is, hogy tájékoztassák az
intéző bizottságot: „kik volnának a környéken azok a befolyásos férfiak, akik pártunk
czéljainak megnyerhetők volnának”.544 Bánffy maga is igyekezett minden lehetséges csoport
támogatását elnyerni. A Magyar Közélet eleve nyitott volt a baloldali, kifejezetten szocialista
eszmék ismertetése számára is.545 Bánffy talán itteni értelmiségi hátterének javaslatára vállalta
el, hogy elvállalja az 1904-es vasutassztrájk miatt pörbe fogottak családtagjai javára rendezett
gyűjtőakció vezetését, és – bár nyilatkozatában mindkét fél felelősségéről és hibáiról beszélt –
a vasutasok érdekében álló reformokat sürgetett.546
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Ahhoz, hogy az Új Párt igazán komolyan vehető parlament erő lehessen,
nélkülözhetetlen

volt

vezérének,

Bánffynak

parlamenti

mandátumot

szerezni.

A

pártalakulástól kezdve keresték erre az alkalmat, s végül az egyik szegedi választókerület
képviselőjének polgármesterré választása adta meg a kedvező alkalmat a megmérettetésre.
Perczel Dezső, a képviselőház – majd az ún. zsebkendőszavazásról elhíresülő – elnöke,
Bánffy Dezső kormányának egykori belügyminisztere, 1904. május 10-én értesítette Szeged
Sz. Kir. Város központi választmányát, hogy Lázár György lemondása miatt a képviselőház
május 9-i határozata folytán a szegedi I. választókerületben választásokat kell tartani, és
felszólította a központi választmányt, hogy a választás kitűzött napjáról értesítse.547 A
központi választmány május 14-i, azévi 17. ülésén Lázár György polgármester elnökletével
tárgyalta meg a képviselőház felszólítását, és a választás határnapjául május 31-ét tűzték ki. A
központi választmány választási elnöknek Lázár György polgármestert, volt képviselőt jelölte
ki, helyettese Fluck Ferenc, a jegyző Rack Lipót, a helyettes jegyző pedig Kovács Oktáv lett.
Mivel a választókerület – mely Szeged három belső kerületéből és Újszegedből állt – több
mint 1500 választópolgárt tömörített, a törvény értelmében két szavazatszedő küldöttséget
hoztak létre. A második elnökévé dr. Ivánkovics Sándort, helyettesévé Véczits Lajost,
jegyzővé Ferenczy Bélát, helyettesévé Molnár Józsefet választották. Elrendelték, hogy a
szavazást a Széchenyi téren felállítandó két szavazási sátorban kell lefolytatni.548
Ahogy az egyébként szokásos volt, a helyi elit irányította és vezette le a választási
eljárást. Megfigyelhetjük, hogy mindkét szavazatszedő küldöttség elnöke a kormánypárt
fontos embere volt: Lázár polgármester 1898 és 1904 között volt a kerület szabadelvű párti
képviselője, míg Ivánkovics Sándor a helyi kormánypárt egyik vezető személyisége volt;
rokona, Ivánkovics János 1887 és 1892 között szintén szabadelvű pártiként a II. szegedi
választókerület képviselője volt.
A szegedi I. választókerület – mely a belvárost, tehát Szeged legvagyonosabb polgárai
által lakott, legszebb részét foglalta magába – a mindenkori kormánypárt számára
majdhogynem biztos kerületet jelentett. A két szegedi választókerület közül ez volt a kisebb,
valamivel több, mint fele annyi választópolgára volt, mint a függetlenségi érzelmű II.
választókerületnek, mely Szeged külső városrészeit és nagy kiterjedésű tanyavilágát foglalta
magába. Ebből kifolyólag a helyi elit is ebben a választókerületben összpontosult, amit a
választói jogosultság kategóriái is megerősítenek. A legszűkebben vett belváros (szegedi I.
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kerület) összesen 979 választópolgára közül pl. 399 értelmiségi, 537 jövedelem (tehát
valamiféle polgári foglalkozás) alapján került be az összeírásba, s az egész I. választókerületre
is igaz volt az értelmiség és polgárság túlsúlya: 46% jövedelem, 45% értelmiségi jogon
szavazhatott. Ezzel szemben a II. választókerületben sokkal inkább agrárjellegű volt: a
szavazópolgárok 65%-a földbirtok alapján voksolhatott, az értelmiségi alapon szavazók 12, a
jövedelemre hivatkozók csak 11 %-ot tettek ki.549
A kiegyezéstől a századfordulóig itt megtartott 13 választásból 11-et a Deák-párt vagy
a Szabadelvű Párt jelöltjei nyertek meg. Utoljára 1878-ban nyert itt ellenzéki jelölt, tehát
stabil 67-es és kormánypárti kerületről volt szó.550 A Szabadelvű Párt jelöltje, zombori Rónay
Jenő délvidéki vagyonos nemesi családból származott. Korábban Torontál megyében töltött
be különböző pozíciókat, s – egyébként német eredetű – családja általában is a megye egyik
vezető famíliájának számított.551 Előbb főispáni titkár, majd megyei alügyész volt, 1880-ban a
törökkanizsai járás főszolgabírája lett, de már az év végén a megye főjegyzőjévé választották,
1886 őszétől pedig a legmagasabb megyei választott tisztséget, az alispáni pozíciót töltötte
be.552 Ferenc József 1891. november 8-án Torontál megye főispánjának nevezte ki, mely
posztot 1902. február 16-ig töltötte be. Közben egy ideig (1895. december 18. – 1901.
március 27.) egyidejűleg Pancsova thj. város főispánja is volt. Rónay – Széll Kálmán
miniszterelnök bizalmának megcsappanását érezve – már az 1901-es országgyűlési
képviselőválasztások előtt is gondolkodott azon, hogy lemond a főispánságról és mandátumot
vállal, de végül Széll kérésére mégis posztján maradt, s lemondásának elfogadására így csak
az 1901. őszi választások után pár hónappal került sor.553 Rónay a Szegedtől nem messze
fekvő Észak-Torontálban volt birtokos, és minden bizonnyal arra számított, hogy győzni fog.
A Függetlenségi Párt jelöltje, Dr. Becsey Károly ebben a kerületben esélytelennek számított,
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nem véletlen, hogy „csak” őt, s nem egy nagyobb tekintélyű politikust indított a 48-as
ellenzéki párt. (Az 1906-os, elsöprő koalíciós győzelmet hozó választásokon azután az eleve
48-as érzelmű szegedi II. választókerületben szerzett mandátummal kárpótolhatta magát.)554
A választások szenzációja azonban Bánffy Dezső jelöltsége volt, aki a korábban
szokásos kétpárti (kormánypárt – 48-as ellenzék) vetélkedést döntően átalakította. Nem
csupán országos ismertségű személyéről, pártjának valódi politikai debütálásáról volt itt szó,
hanem a helyi kormánypárt stabilitásának próbájáról is. Várható volt, hogy a 67-es ellenzéki
programmal fellépő volt miniszterelnök elsősorban nem a 48-asoktól, hanem a
kormánypártiaktól csábíthatja el a szavazókat. A harmadik jelölt a választás lebonyolítását is
befolyásolta. Míg korábban a városháza épületében rendezték meg a voksolást, a központi
választmány most úgy ítélte meg, hogy ez három jelölt esetében kivihetetlen volna. (Minden
bizonnyal azért, mert az épületben nem tudták volna megoldani a három jelölt híveinek
elkülönítését.) Ezért döntöttek a főtéren felállítandó bódék mellett, melyek költségét 774
korona 93 fillérre becsülték.555
A választásokon a szavazópolgárok személyazonosságát két kirendelt városi tanácsnok
(dr. Gaál Endre az Ivánkovics-bizottságnál és Taschler Endre a Lázár-bizottságnál)
ellenőrizte, de a törvény rendelkezéseinek megfelelően mindhárom jelölt élt azzal a jogával,
hogy ún. bizalmi férfiakat delegáljon a szavazatszedő küldöttségekhez, akik az eljárás
jogszerű lefolyását ellenőrizték és a szavazók azonosságának megállapításában segédkeztek.
A Lázár polgármester vezette bizottságnál szavaztak a Szeged I. kerületében, azaz a
szűkebben vett belvárosban és a Tisza túlpartján, Újszegeden élő választópolgárok. A
szavazás reggel 9-kor kezdődött, a törvény előírásainak megfelelően. A megállapított sorrend
szerint csoportosan járultak a választópolgárok a választási küldöttség elé, felváltva Bánffy
Dezső, Becsey Károly, majd Rónay Jenő hívei. Este fél 8-kor tűzte ki az elnök a zárórát, azaz
este fél 9-ig lehetett szavazni. A leadott 673 érvényes szavazatból 352 esett Bánffyra (52,3%),
307 Rónay Jenőre, míg Becsey csupán 14 voksot kapott.556
Az Ivánkovics vezette bizottságnál – melynek helyettes jegyzője végül Scultéty
Sándor lett – szintén reggel 9-kor kezdődött a szavazás, nyilvánosan, élőszóval. Ennél a
bizottságnál a városi II. és III. kerületi polgárok voksolhattak, azaz a két körút közötti
városrészben élők. Az előzetes sorsolás itt a Függetlenségi Párt jelöltjének kedvezett: a
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csoportokban a bizottság elé vonuló szavazók közül először Becsey Károly hívei
szavazhattak, majd Rónay Jenő és Bánffy Dezső hívei következtek, természetesen felváltva.
A zárórát itt is fél 8-kor tűzte ki az elnök, így a szavazás ennél a bizottságnál is este fél 9-kor
fejeződött be. A leadott 1078 összes érvényes szavazatból 581 esett Bánffyra (53,9%), 461 a
kormánypárti Rónayra és mindössze 36 Becseyre.557
A választási bizottság összesített hivatalos jegyzőkönyve szerint tehát Bánffy Dezső az
1751 voksból 933-at kapott, s ezzel megszerezte a szavazatok abszolút többségét (53,28%át).558 Azaz megszerezte a szegedi I. választókerület mandátumát, s több mint öt év után ismét
tagja lehetett a képviselőháznak. Bánffy már 1904. június elején Szegedre utazott, hogy
személyesen vehesse át mandátumát. Éjfél után érkezett meg Hock János társaságában, és a
Tisza Szálló erkélyéről mondott köszönetet támogatóinak. Hívei a Klauzál téren éjjel fél 2-ig
ünnepelték új képviselőjüket. Másnap Bánffynak alkalma volt arra is, hogy a választókerület
vezető köreit alaposabban megismerhesse. Először természetesen Kállay főispánnál
tisztelgett, majd felkereste Lázár polgármestert, a városi tanácsnokokat, a főjegyzőt, a
rendőrfőkapitányt, de ellátogatott a MÁV üzletvezetőséghez is. Figyelemre méltó gesztus
volt, hogy részt vett a zsinagógában az izraelita istentiszteleten.559
A választásnak nem csak az adta az érdekességét, hogy Bánffy Dezső azt a Rónay
Jenőt győzte le, aki négyéves miniszterelnöksége alatt mindvégig főispánja volt, sőt, a
Bánffy-kormány nevezte ki a szerb nemzetiségi mozgalom miatt különösen ellenőrzendőnek
gondolt Pancsova főispánjának is. Sokkal fontosabb volt ennél, hogy Bánffy pártja, a 67-es
alapon álló ellenzéki Új Párt kormánypárti mandátumot hódított el. Mindez egyfelől jelezte a
Szabadelvű Párttal szemben megnyilvánuló elégedetlenséget, és azt is, hogy azok a 67-es és
mérsékeltebb elemek, akik az egyre népszerűbb Függetlenségi Párttól idegenkedtek, egy 67es ellenzéki pártra szavazva kifejezték nemtetszésüket. Az Új Párt tehát kifejezetten a
kormánypárt bázisát veszélyeztette, a Szabadelvű Párt szavazóinak kegyeire pályázott, és
Bánffy szegedi győzelme alapján úgy tűnt, komoly esélyekkel. Ne feledjük, hogy Szeged az
ország második városa volt, a korabeli sajtóban gyakran ruházták fel a „legmagyarabb város”
címmel is, így a szegedi mandátum kifejezetten rangosnak számított. Az Új Párt fellépése
azzal fenyegette a kormánypártot, hogy alig tíz évvel a korábban a mindenkori kormánypárt
stabil bázisának számító konzervatív, vallásos és a hatalomhoz általában lojális többségű
választókerületek egy részét magának megszerző Katolikus Néppárt megjelenése után most a
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liberális kormánypárt baloldalát, a demokratikus és merkantilista elgondolások felé nyitottabb
szárnyat éri olyan csábítás, mely a rogyadozó Szabadelvű Párt bázisát tovább gyengítheti.
A 67-es alapon állók „politikai piacát” ráadásul 1904 júniusában egy újabb párt is
igyekezett kiaknázni: a Szabadelvű Pártból kilépett Apponyi Albert gróf híveivel 1904. június
12-én újraalakította a Nemzeti Pártot. Tisza – Apponyi esélyeit helyesen mérve fel – nem
jósolt nagy jövőt a régi-új 67-es formációnak, sőt, erejében bízva szemlélte a fejleményeket:
„Érdekes versenyre van kilátás a Bánffy és Apponyi quodlibet fogatai között.”560
Bánffy parlamenti megjelenését érthetően nagy érdeklődés fogadta, és különösnek
tűnt, hogy az ellenzéki padsorokban foglal helyet.561 1904. július elején megtörtént ellenzéki
képviselői minőségében tartott szűzbeszéde is – ami azonnal egy éles polémiává alakult Tisza
István miniszterelnökkel. Hiába próbálta szépíteni a Magyar Közélet, Bánffy parlamenti
bemutatkozása kudarcot vallott. Tisza Bánffyt kalandor politikusnak minősítette és ízekre
szedte a volt miniszterelnök propagandáját az önálló vámterület mellett. Bánffy szegedi
programbeszédének egy fordulatába belekapaszkodva felszólította az ellenzéki vezért, hogy
tanulja meg a nemzetgazdaságtant, és általában is éreztette szellemi fölényét nem kifejezetten
mély gondolkodásáról híres ellenfelével szemben.562
Bánffyt mindez nem viselte meg túlzottan, ám politikai mozgalmának elszigeteltségét
jelezte, hogy a Függetlenségi Párt továbbra sem volt hajlandó összefogni az Új Párttal. A 48as színezetű lapok szerint „a Bánffy-pártot Bécsből kommandírozták az ellenzékre, hogy
szétzüllesszék”,563 és Kossuth Ferenc is elvetette Bánffyék együttműködési ajánlatát Tisza
ellen.564 Bár a Magyar Közélet tiltakozott a vádak ellen és megalkuvással és paktálással
vádolta a Kossuth-pártot, a volt főudvarmester (pártvezérsége és ellenzéki képviselősége miatt
Bánffy még 1904. március 5-én lemondott udvari méltóságáról) pártja nem tudott kitörni a
politikai élet második vonalából.
1904 nyarán, a Thaly-békét követő rövid nyugalmas időszakban elsősorban a galaci
osztrák-magyar konzul Debrecennek küldött német nyelvű átirata háborította fel a közjogi
ellenzékieskedésre hajlamos magyarokat. Ekli József galaci lakos, a Magyar Folyam- és
Tengerhajózási Rt. tisztviselője ugyanis azt kérvényezte a galaci konzulátus útján, hogy csak
később kelljen sorozáson megjelennie. Ebben az ügyben több átiratot is küldött a konzulátus a
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debreceni polgármesteri hivatalnak, ahol azt mindig rendesen iktatták és kiosztották a városi
tanács eljáró katonaügyosztályának. Ellenben az 1904. április 18-i 2406. sz. átiratot dr.
Vargha Elemér, a polgármester mellé titkárnak beosztott városi IV. aljegyző visszaküldte,
mint nem a magyar állam nyelvén szerkesztett hivatalos iratot. Mivel a polgármester a
korábbi német nyelvű iratokat érdemi elintézésre kiosztotta, ez az eljárása szokatlan, politikai
okokkal magyarázható tett volt.565 (Az állampolgárok közösségén esett elméleti, közjogi
„sérelem” fontosabbá vált, mint egy állampolgár konkrét ügyének szakszerű elintézése.) Az
ügyből botrány lett, amit a sajtó felfújt, s mindez az ellenzéki Új Párt szerveződésén is
lendített valamit.
A kolozsvári pártszervezet június 25-én nyilatkozatban ítélte el a „törvényesség
látszatával felruházott gyakorlatot” és az ezt szentesítő Tisza hazafiatlan magatartását.566
Szerinte a német nyelv hivatalos használata „megcsorbítja a magyar nemzeti szuverenitást és
a nemzetnek nyelvében való jogát … a velünk paritásos viszonyban álló Ausztria egy
néptöredékének nyelve miatt”. A Függetlenségi Párt közjogi sérelmeitől semmiben nem
különböző közleményt Apáthy István vezetésével a helyi pártszervezet értelmiségi és polgár
vezetői jegyezték.567 Bene Ferenc helyi jegyző javaslatára a dési szervezet is állást foglalt a
működésével „a magyar nemzeti eszmét veszélyeztető” kormány ellen.568 Debrecenben
természetesen még nagyobb hullámokat vetett az ügy: az Új Párt a városi közgyűlés elé vitte.
Köszönetüket nyilvánították Kovács József polgármesternek hazafias eljárásáért, és
javasolták, hogy a város tiltakozzon Tisza és a kormánypárt jogfeladó politikája ellen és a
magyar nyelv jogait érvényre juttató módon haladéktalanul rendezzék a közös diplomáciai
szervek magyar hatóságokkal történő levelezésének ügyét. Bár Domahidy főispán ellenkezése
miatt csak a „haladéktalan” szó kihagyásával, de sikerült elfogadtatni a határozatot,569 ami
jelzi: a kormánypárt „fellázadt” részéből alakult debreceni Új Párt a helyi közgyűlésben
irányító szerepet töltött be.
A párt legjobban működő, legstabilabb helyi csoportjai mellett a konzuli iratból kavart
botrány egy új szervezet megalakulását is lehetővé tette. Korábbi szervezkedések
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eredményeként 1904. július elején megalakult a főváros II. kerületének Új Pártja. Az
előkészítő értekezlet lebonyolításában Puky Gyula volt debreceni főispán (akit a helyi
kormánypárt „lázadása” miatt menesztett Tisza), Haypál Benő, a Szilágyi Dezső téri
református lelkész, Nósz Gyula országgyűlési képviselő és a helyi szervezkedés lelke, dr.
Kriszháber Adolf ügyvéd játszotta a főszerepet. A több mint 300 választópolgár jelenlétében
megtartott július 4-i pártalakuláson Kriszhábert ügyvezető alelnöknek választották és a
gyűlésen megjelent Bánffy is, aki lelkesítő beszédben buzdította híveit. A beérkezett üdvözlő
táviratok alapján arról is képet alkothatunk, hogy a párt hívei ebben az időben hol nyertek már
teret.

A

megalakult

szervezetek

mellett

Nyíregyháza,

Marcali,

Nagyszentmiklós,

Nagybecskerek, Miskolc, Brassó, Nagyvárad, Óradna és Marienbad (nyilván fürdővendégek)
Bánffy-követői küldtek táviratot.570 Mindez mutatta, hogy a Bánffy-párt nem volt képes
országos méretű szervezetté nőni, hiszen a táviratok mögött akár egy-egy ember is állhatott,
akiknek a helyi közéletben semmiféle befolyása nem volt. Így amikor 1904. július 17-én
megalakult az országos pártkör, sem a helyi szervezetek nagy számára, sem a csatlakozott
országgyűlési képviselők által képviselt politikai súlyra nem lehettek különösebben büszkék.
Megválasztották a vezetőséget is: az inkább szervezési feladatokkal járó elnöki posztot br.
Wesselényi Miklós volt Szilágy megyei főispán kapta, a két alelnök Degenfeld és dr. Óváry
Ferenc országgyűlési képviselő lett. A végrehajtó bizottság elnökévé a Hunyad megyei Fáyt,
alelnököknek a Somogy megyei Ágoston Józsefet és a Lipótvárosi Kaszinó vezetőségének
tagját, dr. Guttmann Emilt választották. A végrehajtó bizottság tagjai között a párt
legfontosabb szervezői mellett helyet foglaltak azok az országgyűlési képviselők is, akik
eddigre csatlakoztak a Bánffy-párthoz:Dániel László, Eötvös Károly, Győrffy Gyula, Halmai
Elemér, a Magyar Közélet szerkesztője, Hock János, Puky Gyula, dr. Strasser Imre, Szemere
Attila és természetesen maga Bánffy Dezső.571 A nyári pártszervezési lendület jegyében
augusztus elején Nyíregyházán is megalakult az Új Párt. A Budapestről oda utazók között volt
két főrend, Laszkáry Gyula és gr. Vay Ádám is, akik már a horvát útlevél-vitában Bánffyval
azonos álláspontot képviseltek.572
Bár Hock János 1918-as szereplése miatt ma is ismert történelmi alaknak számít, a
kitűnő szónok hírében álló pap-képviselőt nem igazán becsülte sokra a korabeli politizáló elit.
Pályáját kormánypárti képviselőként kezdte 1887-ben, és az 1889-es nagy véderővita idején
arra buzdította titokban helyi korteseit, hogy szervezzenek mozgalmat a törvényjavaslat
vitatott paragrafusai ellen, hogy azután erre hivatkozva ellene szavazhasson vagy legalábbis
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tartózkodhasson. A levelet azonban a Pesti Napló nyilvánosságra hozta, és Kaas Ivor báró
ellenzéki képviselő felszólítására Hock kénytelen volt elismerni a szerzőséget. A Szabadelvű
Párt értekezlete elítélte Hock magatartását és felszólították a konzekvenciák levonására. Hock
ezt meg is tette, és kilépett a pártból, de mandátumát megtartotta.573 A következő
választásokon már Apponyi híveként került a parlamentbe, egy másik választókerületben,
Csongrádon. 1896-ban is a Nemzeti Párt színeiben szerzett képviselői megbízást
Mezőkövesden, majd az 1899-es fúzióval visszatért a kormánypártba. Ugyanebben az évben
lett kőbányai plébános, és ezért az 1901-es választásokon a főváros IX-X. kerületi
választókerületében indult, s le is győzte a szintén szabadelvű programmal fellépő Springer
Ferencet,574 akiben amúgy a Fradi alapítóját tisztelhetjük.
Láthatjuk: Bánffy pártja 1904 őszéig nem volt képes magának sem kiemelkedő
politikusokat, sem jelentős tömegbázist szerezni, így a felforrósodó belpolitikai küzdelmekbe
az Új Párt csak mellékszereplőként kapcsolódhatott be. Ezen a Bánffy személyes megjelenése
hatására ismét meginduló újvidéki szervezkedés sem változtatott.575

VII. A koalíciós vezér
1. Az 1904-es házszabály-vita és következményei
Tisza István miniszterelnök 1904. október 4-én megírta híres ugrai levelét, melyben
bejelentette, hogy – a tavasz óta tartó parlamenti béke ellenére – elengedhetetlennek tartja a
házszabályok olyan rendezését, mely véget vet a parlamenti anarchiának.576 A nagy
meglepetést kiváltó levelet hamarosan követte a Tisza – pontosabban Dániel Gábor – által
beterjesztett házszabály-módosító indítvány, mely az ellenzéket a végletekig felháborította, s
az obstrukció azonnal újraindult.577 A Magyar Közélet először elbizonytalanodott, és mind az
obstrukciót, mind a revíziót időszerűtlennek deklarálta. Helyette – az Új Párt addigi
agitációjának megfelelően – az önálló vámterület és a gazdasági kérdések napirenden tartását
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javasolta.578 Ám utóbb lelkesen csatlakozott az ellenzék „élethalálharcához” a Catilinánál is
rosszabb, „kalandor” miniszterelnök ellen, akinek mániáját az alkotmány letörésére és az
abszolutizmus bevezetésére csak kényszerzubbonnyal lehetne gyógyítani.579 A Bánffy-pártot
támogató lap az obstrukció egyik fő buzdítója lett, és a mérsékelt – tehát megalkuvásra kész –
Kossuth-pártot is folyamatosan bírálta.580
Mindeközben elsikkadt a magyar nemzeti államot agitációja középpontjába állító Új
Pártot elvileg igencsak érdeklő Berzeviczy-féle törvényjavaslat581 értékelése. Bár talán a még
hivatalosan be sem terjesztett törvényjavaslat adta az ötletet Ajtay Józsefnek, hogy a
közoktatás államosítását követelje, és a nyelvhatáron koncentráltan telepített állami iskoláktól
remélje a magyar nyelv további terjedését,582 a Magyar Közéletben egyedül a nemzetiségi
kérdésről gyakran publikáló dr. Ludvig Rezső – az Új Párt egyik háznagya – írt cikket a
törvényjavaslatról. Ludvig – sok ellenzéki véleménnyel egybehangzóan – kevesellte az abban
foglaltakat. Kifogásolta, hogy a nem állami iskolák tannyelvét ezek után is az iskolafenntartó
határozhatja meg, és ellenezte a tanítóképzés államosításának elmaradását is. Javasolta, hogy
már most deklarálják: 5-10 éven belül kizárólag magyar nyelvű lesz a közoktatás. Radikális és
türelmetlen felfogását jól példázza, ahogy a törvényjavaslatban említett 20%-os szabályt
bírálta. Berzeviczy azt tervezte, hogy nem magyar tannyelvű iskolák esetében is kell magyar
osztályt indítani, ha a diákok ötöde kéri – ez Ludvignak azért nem tetszett, mert így a csak
19%-os arányban lévő magyar gyerekek esetében el kellene tűrni az idegen nyelvű és
szellemiségű oktatást.583 Az Új Párt lapjának megnyilvánulása ugyan nem teljesen, de
egybecseng a kérdésben még 1904 nyarán felszólaló Eötvös Károly álláspontjával is. Eötvös
ekkor már Bánffy pártjának tagjaként szintén kevesellte a törvényjavaslat szándékait, és
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ingyenes, kizárólag állami tanítóképzést sürgetett. Ugyanakkor leszögezte, hogy nem kíván
orosz és porosz mintára irtóháborút a nemzetiségek vagy azok anyanyelvhasználata ellen,
csak azt az elengedhetetlen feltételt akarja érvényesíteni, hogy minden magyar állampolgár
ismerje az állam nyelvét.584 Utóbb maga Bánffy Dezső is kevesellte a Berzeviczy-féle
törvényjavaslatban foglaltakat. 1905. május 6-án, a felirati vitában úgy fogalmazott, hogy
nagyon örül annak, hogy nem is tárgyalták a törvényt, mert „vannak bizonyos olyan részletei,
amelyekhez semmi körülmények között hozzá nem járultam volna”, és egyébként sem tartotta
helyesnek, hogy egy nem kellő alapossággal készült jogszabállyal talán hosszú időre
rendezzék a nagy fontosságú kérdést. Bánffy véleménye szerint alapos, „a magyar nemzeti
nevelésnek sokkal megfelelőbb törvényjavaslatot” kell készíteni, és azt akár „a
nemzetiségeknek ki nem elégítésével” is törvényerőre emelni, hiszen a cél az, hogy
„alkossunk tökéleteset nemzeti szempontból”.585
A Berzeviczy-törvény ugyanis a házszabály-vita miatt lekerült a napirendről és soha
nem lett belőle törvény, bár később legfontosabb elemei szerepeltek a nevezetes Lex
Apponyiban. Ugyanakkor maga Berzeviczy ez utóbbit úgy minősítette, hogy „csak csonka,
higított kivonata” az ő eredeti tervezetének.586 Mindenesetre 1904 őszén nem a nemzetiségi
kérdés, nem is az önálló vámterület Bánffyék által propagált eszméje, hanem a házszabályrevízió állt a viták középpontjában. Tisza ugyan igyekezett a nacionalista közvéleményt
megnyerni különböző vívmányokkal, de a házszabályok kapcsán kiélesedett vita miatt ezek a
korábban ünnepelt reformok visszhangtalanul maradtak. Hiába érte el Ferenc Józsefnél a
miniszterelnök a honvédtüzérség felállítását (az uralkodó korábban nem engedélyezte, hogy
az 1868-ban létrejött honvédségnek tüzérsége és műszaki alakulatai is legyenek), és hiába
csökkentették háromról két évre a sorkatonai szolgálat idejét. A Magyar Közélet mindezt csak
kortesfogásnak minősítette, és nem mulasztotta el kiemelni, hogy a Berzeviczy-féle
törvényjavaslat visszavonására nyilván a nemzetiségek kedvéért került sor.587 Egy ideig még
reménykedtek, hogy mivel a parlamenti ellenzék többsége vehemensen elutasítja a Tisza-féle
házszabály-módosításokat, Ferenc József leváltja erőszakos miniszterelnökét, hiszen az
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alkotmánytisztelő, istenfélő tisztes öreg nem érthet egyet ezzel – vélekedett a lap.588 De nem
lett igazuk.
1904. november 18-án a képviselőház elnöke, Perczel Dezső (Bánffy Dezső
kormányának egykori belügyminisztere) az érvényes házszabályokat megsértve szavazást
rendelt el, és a kormánytöbbség a fülsiketítő hangzavarban elfogadta a Tisza István által
javasolt házszabály-módosításokat.589 Az ülést ugyan rögtön elnapolták, de az ellenzék az
alkotmányosság elleni támadásként értékelte a történteket. Ifj. Andrássy Gyula gróf és hívei
kiléptek a Szabadelvű Pártból, s bár szám szerint nem voltak sokan, a kilépett képviselők
között olyan tekintélyes vezető politikusok is voltak mint Darányi Ignác, Wlassics Gyula vagy
Széll Kálmán.590 November 19-én az alkotmány védelmében koalícióba tömörült az összes
ellenzéki párt: a 48-asoktól Bánffy Új Pártján és Apponyi Nemzeti Pártján át a kormánypártot
most elhagyó ún. disszidensekig és Vázsonyi Vilmos Polgári Demokrata Pártjáig.
A kirobbant belpolitikai válságban Bánffy egy év után ismét memorandumot intézett a
királyi kabinetiroda vezetőjéhez, König Károly udvari tanácsoshoz. Hangsúlyozva, hogy
ellenzéki politikusként is legfőbb szempontja, hogy Ferenc József késő aggkorát lehetőleg
megkíméljék a zűrzavartól, megismételte egy évvel korábbi nézeteit. Hiba volt Tiszát
miniszterelnöknek kinevezni, mert már neve is vörös posztó az ellenzék szemében, és a
Bánffy által javasolt szürke, átmeneti kabinet békítő hatásához képest a tehetséges, de heves
vérmérsékletű Tisza politikája szerencsétlen helyzetet eredményezett. Bár elismerte, hogy
Tisza kíméletlen taktikája „talán jó szándékból eredő”, ám mindenképpen veszélyes, ugyanis
a dinasztikus érzést ássa alá. A volt miniszterelnök rossz taktikusnak festette le utódját, aki
éppen akkor lépett fel váratlan hevességgel, amikor már a közvélemény kezdte belátni –
legalábbis Bánffy szerint – a 48-as politika lehetetlenségét, és ezáltal Magyarország közelebb
került egy normális parlamenti váltógazdálkodás lehetőségéhez is. Ezzel szemben Tisza
harciassága az ellenzék példátlan taktikai egységéhez vezetett. A volt kormányfő
tapasztalataira hivatkozva különösen kárhoztatta ezt, mert Bánffy szerint a Szabadelvű Párt
korábbi sikereihez nagy mértékben hozzájárult a divide et impera „mély bölcsességű
kormányzati elvének” alkalmazása, az ellenzéki pártok közötti széthúzás felnagyítása. Tisza
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ezzel az elvvel szakítva hajszolta bele a nemzetet egy veszélyes válságba, ahonnét nem lesz
könnyű kikerülni – vélekedett az Új Párt vezetője. Ismét átmeneti, közvetítő kabinetre tett
javaslatot, lehetőleg a nemzet által is elfogadott Andrássy vezetésével, mely képes lesz
lenyugtatni a kedélyeket. Ugyan az új véderőtörvényt ez a kormány sem lenne képes tető alá
hozni, de a létszámemelést „a nemzet régi vágyaiból csak egy-kettő” teljesítésével már meg
lehetne szavaztatni. Bánffy szerint a közvetítő kormány még egy a technikai obstrukciót
kizáró házszabály-reformot is el tudna érni, mert „az ellenzék nem vágyik már á tout prix a
harczra, és szent hitem, hogy alkalmas ember igen hamar tudna kötelező erejű békét kötni”.
Azt is megígérte, hogy a maga részéről mindent megtenne egy ilyen kibontakozás elősegítése
érdekében.591
Bánffy memoranduma semmiféle különösebb reakciót nem váltott ki, legalábbis fő
célját, Tisza elejtését nem érte el. Párhuzamosan Tisza személyének befeketítésére sajtóakciót
is indított. A hozzá amúgy is közel álló Pesti Hírlap 1904. november 22-i számában 1898-99es bukását úgy állította be, hogy Tisza István volt az, aki erőszakos és törvénytelen
eszközökkel akarta az akkori obstrukciót letörni, de ő ragaszkodott az alkotmányosság
szelleméhez. Tiszát mélyen felháborította ez a valósággal nem azonos beállítás – vagy ahogy
ő fogalmazott: „lelkiismeretlen cynismus” –, ezért engedélyt kért az uralkodótól, hogy a
korabeli minisztertanácsi jegyzőkönyvek vonatkozó részének nyilvánosságra hozásával
rábizonyítsa Bánffyra a hamis vádaskodás tényét.592
Az ellenzék a házszabálysértésre igyekezett hasonlóan erőszakos ellenlépésekkel
reagálni. Olay Lajos függetlenségi képviselő révén megpróbálták rávenni a budapesti
szociáldemokratákat, hogy a kormánypárt november 20-ra tervezett népgyűlését zavarják
meg, ám Goldner Adolf az ajánlatot elutasította.593 A párt elvileg ugyan semlegességet
tanúsított, de a házszabály-revíziót ők is ellenezték, és általában is az ellenzékkel
rokonszenveztek, mivel a koalíció győzelme „több teret nyújt küzdelmünknek.” Az MSZDP
az ellenzéki pártokkal hajlandó volt együttműködni, amennyiben az egyes jelöltek ígéretet
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tettek az általános választójog megvalósításának támogatására.594 Igaz, a baloldali pártellenzék
ezt ellenezte, és kifogásolta a párt elveinek feladását.595
Ennek jegyében került sor közös ellenzéki nagygyűlésre például Szegeden is, a helyi
Új Párt kezdeményezésére. (A szegedi Új Párt vezetői amúgy is nyitottak voltak a baloldali
eszmékre.

1904.

december

21-én

Szegeden

tartotta

alakuló

közgyűlését

a

Társadalomtudományi Társaság, egyebek mellett Pikler Gyula, Somló Bódog, Jászi Oszkár,
Madzsar József, Wolfner Pál részvételével. Az alelnöki posztra az Új Párt egyik vezetőjét,
Balassa Ármint választották meg.596) A Klauzál téri demonstráción Kossuth Ferenc, a
szociáldemokrata Weltner Jakab és Bánffy Dezső voltak a fő szónokok, de beszédet mondott
a függetlenségi Hentaller Lajos, illetve a helyi pártvezetők, köztük az Új Párt részéről dr.
Végmann Ferenc, dr. Balassa Ármin és dr. Szivessy László, valamennyien ügyvédek.
Hentaller kijelentette, hogy az ellenzéki pártok együtt küzdenek a szocialistákkal az általános
választójogért, míg Weltner – félretéve az osztályharcos ideológiát – hajlandónak mutatkozott
az együttműködésre a polgári ellenzékkel.597 Bánffy ugyanakkor mérsékelt hangú beszédében
elsősorban a város 67-es érzelmű polgárainak megnyugtatására törekedett, amikor kijelentette,
hogy „az alkotmány megvédelmezése után a [koalíciós] pártok szembe fognak kerülni
egymással programjuk alapján”.598
A képviselőházat 1904. december 13-ra hívták össze ismét, ám az ülésre nem
kerülhetett sor, mert a reggeli órákban ellenzéki képviselők az ülésteremben megverték és
kidobták az új házszabályok alapján szervezett parlamenti őrség tagjait, összetörték a
miniszteri székeket, és szétrombolták az elnökség emelvényét is, hiszen „innen történt a
törvénysértés”. Az akcióban maga Bánffy is részt vett, Herczeg Ferenc szerint „szürke
cilinderrel a fején egy pad tetején lovagolt és cigarettázott. Kárörvendő nevetése odafagyott az
arcára. A párduc vérszomjas nevetése volt ez.”599 A kormánybarát sajtó úgy ítélte meg, hogy
az ellenzéki pártvezér személyesen adott instrukciókat a rombolásra a helyszínen. A Magyar
Közélet ez ellen élesen tiltakozott, és azt állította, hogy Tiszáék ezzel akarják Bánffyt
befeketíteni, holott ő mindig hű volt a dinasztiához és Ferenc Józsefhez éppúgy, mint
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nemzetéhez.600 Később eljárást is indítottak e résztvevők ellen, ami ugyan jogi szempontból
érdekes kérdéseket vetett fel, de komoly politikai következménye nem lett.601 Mindenesetre
Bánffy és egykori párttársai között december 13. miatt nagyon megromlott a viszony. A
pártklubban, a Lloyd-palotában Bánffy mellszobrát az eseményekre tekintettel egy
szőnyeggel le is takarták.602
Ám mind Bánffy 1898-99-es szerepének megvilágítása, mind a képviselőház
üléstermének összetörése csak múló epizód volt az egyre inkább elmérgesedő harcban, hiszen
Tisza – belátva, hogy az ellenzék nem fogadja el az új házszabályokat és nem lehet normális
üléseket tartani – Ferenc Józseftől kérte a Ház feloszlatását és új választások kiírását. Erre
sem az 1848-as, sem az 1867-es törvények értelmében elvileg nem lett volna joga, hiszen a
következő évi költségvetés elfogadása előtt tilos volt feloszlatni a Házat. Tisza azonban –
némi

joggal

–

hivatkozhatott

arra,

hogy

éppen

az

ellenzéki

obstrukció

tette

működésképtelenné a képviselőházat, és miattuk nincs költségvetése az országnak.

2. Az 1905-ös választások
A Bánffy-párt felemás helyzetbe került. Egyrészt reménykedett abban, hogy a népszerűtlen
Szabadelvű Párt elveszíti parlamenti többségét, másfelől attól is tartottak, hogy az 1905.
január végére kiírt választásokon hosszú idő óta először ismét induló nemzetiségi pártok
képviselői jelentik majd a mérleg nyelvét. Pontosabban az ő szavazatukkal sikerül majd
Tiszának hatalmon maradni, s ez csakis a nemzetiségeknek tett engedmények révén lesz
elérhető. Azt is kifogásolták, hogy a Szabadelvű Párt – részben Tisza nemzetiségi
politikájának pozitív hozadékaként több román származású jelöltet indított, akikben az Új Párt
természetesen nem bízott.603 Másfelől a párt szervezettsége, országos ismertsége és
beágyazottsága szempontjából korán jött ez a megmérettetés, hiszen alig pár kerületben tudtak
csak jelölteket állítani. Ráadásul korlátozta őket a koalícióban való részvétel is: mind
programjukat, mind az indítandó jelölteket tekintve egyeztetniük kellett a többi, erősebb
párttal. Végül az Új Párt csak néhány választókerületben tudott jelölteket állítani.
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A választások kimenetelét erősen befolyásolta a Függetlenségi Párt jelentékeny
megerősödése 1905 elején. Nem csak az addig külön pártfrakcióban politizáló csoportok
(Ugron, Szederkényi) tértek vissza a Kossuth Ferenc által vezetett anyapártba, de Apponyi
Albert gróf is feloszlatta a Nemzeti Pártot és 1905. január 3-án belépett a Függetlenségi
Pártba. Ezzel megtette azt, amit komoly politikusok a korszakban szinte soha: a közjogi
kérdésben változtatta meg a véleményét, és került át a 67-es oldalról a 48-asra. A
közvélemény

bizonyos

meglepetéssel értesült a nagy váltásról,

még

a grófhoz

hagyományosan közel álló Budapesti Hírlap is értetlenkedett eleinte.604 Ady – némi gúnnyal –
úgy vélekedett, hogy Apponyi „díszes, tisztelt, nagy férfiú. Kellettek ehhez elvek? Ő bármely
pártot megnemesít…”605 Apponyi ellenben azzal indokolta lépését, hogy a nemzet jogainak
érvényesítésére – Tisza magabiztos fellépésének nyilvánvaló udvari hátteréből is következően
– nincs esélye, a 67-es rendszerben nem valósíthatók meg a magyar nemzeti államhoz
nélkülözhetetlen „vívmányok”, ezért a perszonálunióra kell törekedni.606
Az ellenzéki pártvezérként is a kiegyezés mellett megmaradó Bánffy nem fogadta el
Apponyi logikáját. A párt érvelésében a koalíció célja csak az alkotmánysértés megtorlása
volt, és a helyzetért felelős Tisza kezéből kell a hatalmat kivenni, mivel a magyar nemzeti
állam kiépítésére a kiegyezés adta keretek között igenis van lehetőség.607 Ugyanakkor a
koalíció keretei között kénytelenek voltak tudomásul venni a megváltozott erőviszonyokat, és
a fő ellenfél, a kormánypárt legyőzésére koncentrálva igénybe vették a 48-asok támogatását
is. Maga Bánffy régi kerületében, Szegeden a Függetlenségi Párt szavazóira is számíthatott,
miután megállapodás született arról, hogy a szegedi I. választókerületben ő, a II.
választókerületben a függetlenségi Polczner Ernő lesz a koalíció közös jelöltje.608 Hasonló
megállapodások másutt is köttettek. A főváros V. kerületében a Magyar Közélet szerkesztője,
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dr. Halmai Elemér lépett fel az ellenzéki koalíció közös jelöltjeként, ami a Függetlenségi Párt
mellett a Vázsonyi-féle demokraták támogatását is jelentette.609 (Ellenfele az Országos
Magyar Kereskedelmi Egyesület vezetője, a szabadelvű párti Sándor Pál volt, akit a lap
rendszeresen bírált az önálló vámterület kérdésében elfoglalt mérsékelt álláspontjáért.)610
Ennek viszonylag csekély ellentételezéseként a főváros II. kerületében az Új Párt nem
állíthatott saját jelöltet, hanem a disszidens Darányi Ignác mögé kellett a koalíciós
együttműködés jegyében felsorakoznia.611
Bánffyék – mint az ország többsége és maga a miniszterelnök is612 – ezúttal is arra
számított, hogy a kormánypárt megőrzi többségét, s legfeljebb megtépázottan kerül ki a
csatából. Igaz, intő jel volt, hogy a Szabadelvű Párt ellenében most először indított a
szövetkezett ellenzék a győzelemhez matematikailag is elegendő, a kormánypárttal közel
azonos számú jelöltet.613 Mégis, Bánffy Dezső reményeiben egy meggyengült kormánypárt
egy eltökélt ellenzékkel nézett volna farkasszemet a választások után, és a király – belátva,
hogy az ellenzéki pártok nem engednek – meneszti a miniszterelnököt. Az új kormány pedig
egy olyan új pártalakulás révén jönne létre, mely a Tiszához hű szabadelvűek leszámításával a
67-es elemeket tömöríti, tehát a disszidenseket, a Néppártot, az Új Pártot, és a Szabadelvű
Párt zömét. A Magyar Közélet ennek az új „guvernementális többségnek” az élén persze
Bánffyt látta, aki mindkét oldal számára elfogadható, középutas programmal lenyugtathatná a
kedélyeket.614 Ennek tudható be, hogy a párt a választások előtt több ízben is hangsúlyozta 67ességét, s érezhetően tartotta a távolságot a koalíció 48-as többségétől. Eötvös Károly 1905-ös
újévi üdvözletében előbb Bánffyt és a programot magasztalta („oly célt tűztél magad elé,
mely a legnagyobb és legszentebb minden hazafi előtt: fajunk boldogságának és dicsőségének
biztosítása; hogy nemzeti erőnk és műveltségünk szegletköve [legyen] ez országnak; hogy
minden intézményben a magyarság legyen az úr és a vezető – s hogy e célt úgy az értelmi és
az erkölcsi, mint a gazdasági téren is teljesen biztosítsuk”), majd az ellenzék többi pártjával
kötött szövetséget azzal indokolta, hogy „alkotmányunk és állami létünk védelmére” ezt meg
kellett tenniük. Válaszában a pártvezér elismerte, hogy demokratikus, szabadelvű és
609
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mindenek előtt nemzeti törekvéseinek megvalósítására most „számra nézve gyengék”, de
jelenleg nem is a fényes sikerekért, hanem az alkotmányosság megvédéséért szállnak harcba –
közösen, félretéve az egyéni érdekeket. Bánffy bízott abban, hogy a bekövetkező győzelem
után visszatérhetnek saját programjukhoz és a csakis ennek alapján lehetséges „egységes, erős
magyar nemzeti államot” is megalkothatják majd.615
A koalíció vezető ereje – már csak a képviselői mandátumarányok szempontjából is –
a Függetlenségi Párt volt. Tekintélyét tovább növelte az arisztokrata politikusok csatlakozása,
vagy szövetkezése a 48-asokkal. A korábban a rendszer fő támogatóinak számító arisztokrata
tekintélyek egy részének ellenzékbe vonulása a közvéleményben nagy hatást tett. 616 Ennek is
szerepe volt a választások végkimenetelében, de az sem volt elhanyagolható, hogy Tisza
„kissé enyhébben [alkalmazta] a választási atrocitásokat”. Ebben közrejátszott az, hogy Tisza
alapvetően félreismerte az ország közhangulatát, és azt hitte, hogy a nemzet egyszerűen nem
állhat a parlamenti rombolók mellé.617 Másrészt – így az ekkor már a Függetlenségi Pártban
politizáló Batthyány Tivadar gróf – a miniszterelnök „érezte, hogy amikor a királynak azt
tanácsolta, hogy bízza perének eldöntését a nemzetre, mégsem illett volna egész nyíltan a
legszélsőbb erőszak útjára lépni.”618 Az ekkoriban elszaporodó krajcáros újságok
kormányellenes rágalmaival szemben sem tett semmit.619 A legnagyobb hagyományú román
lap, a Gazeta Transilvaniei is úgy látta, hogy az 1905-ös volt a legtisztább választás.
Ugyanakkor a választások csak relatíve voltak szabadok, mint a Magyar Közélet utólagos
elemzéséből kitűnt. A lap szerint Tisza egyszerűen nem tudott volna mit tenni az elsöprő
fölényben lévő ellenzékkel szemben, így azokban a kerületekben, ahol egyhangú, vagy közel
egyhangú sikert ért el a koalíció, ott nem láthatta értelmét az erőszaknak és a lefizetésnek.
Ellenben kb. 50-60 választókerületben, ahol közel azonos eséllyel szállt szembe egymással a
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kormánypárt és az ellenzék, a hatalom most is élt a szokásos befolyásolási eszközökkel. Igaz,
ezeket a győzelmi mámorban úszó ellenzék könnyebben elfeledte, mint máskor – vélekedett a
publicista.620
Az 1905-ös választások ugyanis – mint ismeretes – a dualizmuskori magyar
belpolitikai élet legnagyobb fordulatát hozták és egyben óriási meglepetést váltottak ki
külföldön621 és belföldön egyaránt: Tiszának nem sikerült megőriznie a parlamenti többséget,
és a harminc éve kormányzó Szabadelvű Párt kisebbségbe szorult, csak 159 mandátumot
szerzett. A képviselőházban a legtöbb mandátumot (szám szerint 166-ot) a Függetlenségi Párt
szerezte meg, és a koalícióba tömörült pártok együttesen abszolút többségre jutottak. (A
disszidensek 27, a Néppárt 25, a nemzetiségi programmal indult jelöltek 10, a pártonkívüliek
pedig kilenc mandátumot szereztek, s bekerült a parlamentbe két szocialista és két polgári
demokrata politikus is.)
Az ellenzéki koalíció pártjainak kölcsönös támogatásának köszönhetően az Új Párt
relatíve jól szerepelt a választásokon, amennyiben jelöltjeinek nagy része mandátumhoz
jutott. A Budapesti Hírlap által közölt statisztika szerint a párt 19 jelöltjéből 13-an kerültek be
a képviselőházba, közülük négyen ellenjelölt nélkül, egyhangúan. A pártra összesen 14.388
szavazatot adtak le, ami az összes leadott közel félmillió voksnak mindössze 2,91%-a volt. 622
Igaz, éppen az ellenzék szövetkezése miatt nem lehetett bizonyosan tudni, hogy az Új Párt az
adott kerületekben valóban képes lett volna önerőből is megszerezni a mandátumot, vagy ez
csak a többi ellenzéki párt (elsősorban a 48-asok) híveinek volt köszönhető. A tucatnyi új
párti képviselő azonban így is kevés volt. Maga a pártlap is úgy érezte, magyarázattal tartozik,
és választ kívánt adni arra a kérdésre, hogy „Mit akar báró Bánffy Dezső a maga 12
emberével?” Az újságíró azzal magyarázta a szerény eredményt, hogy a koalíció miatt csak „a
kormánypárti kerületekre vethette magát” az Új Párt, s a függetlenségiektől nem hódíthatott,
pedig mind a 48-asok, mind a Néppárt szavazóit át tudta volna csábítani, és egy 40 fős, „tehát
numerikus voltánál is ponderabilis pártként jelentkezhetett volna az Új Párt a forumon”. A
párt azonban így is nagyobb szerepet játszhat valós súlyánál – vélekedett a lap –, éspedig
„politikai programjának erkölcsi erejével” képes ezt magának kivívni.623 Valóban: csekély
mandátumaránya súlytalan szerepre kényszerítette volna Bánffy mozgalmát, ha a vezér
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tekintélye és udvari kapcsolatai nem biztosítottak volna számára ennél nagyobb befolyást. A
13 képviselőhöz képest sok, három tag képviselte az Új Pártot az ellenzéki koalíció vezérlő
bizottságában (Bánffy Dezső, Eötvös Károly és Hock János), ami szintén jelezte a vezér
parlamenti befolyásánál nagyobb hatalmát.624
A párt vezetői közül Bánffy két kerületben is indult. Szegeden nem sikerült
megvédenie mandátumát: a szabadelvű párti Tallián Béla földművelésügyi miniszter
1113:837 arányban legyőzte. Az Új Párt a helyi függetlenségieknek tulajdonította a vereséget,
mert szerintük Polczner Jenő – aki korábban valóban bírálta az Új Pártot, amiért az
„kisajátította a függetlenségiek programját” – annak ellenére nem buzdította követői Bánffy
támogatására, hogy erre Kossuth Ferenc is felszólította.625 Bár azóta a helyzet sokat változott,
1904-es győzelme idején a Függetlenségi Pártnak olyan csekély támogatottsága volt Szeged
belvárosában, hogy Bánffyék vádaskodása alighanem alaptalan lehetett. A pártvezérnek
azonban nem kellett búslakodnia, ugyanis Pápán mandátumhoz jutott. Ahogy az Új Pártról
általában is elmondható, ebben a választókerületben is elsősorban a református és zsidó
szavazók megnyerésére összpontosított. Bár a város római katolikus többségű volt, a helybeli
nagyhírű református kollégium és a kereskedők révén ezek az elemek döntő mértékben
szóltak bele a mandátum sorsába.626 Január közepén Bánffy a függetlenségi Visontai Soma
felajánlott segítségét is igénybe vette a zsidó körök jóindulatának megszerzése érdekében.
Javasolta, hogy hivatkozzon náluk arra, hogy „95 nyarán én voltam a miniszterelnök, ki a
zsidó receptióról szóló törvényt keresztül vittem.”627 Bánffy kormánypárti ellenfelével
szemben meg is szerezte a mandátumot. Ám mikor Tallián szegedi mandátumáról tavasszal
lemondott (Törökkanizsán is megválasztották, s azt a mandátumot tartotta meg), az ott kiírt
pótválasztáson is jelölték helyi hívei. Mivel nem adott egyértelmű ígéretet arra nézve, hogy a
szegedi mandátum érdekében a pápairól lemond,628 a helyi Új Párt egyik vezetője, Balassa
Ármin is jelöltette magát, ám sem ő, sem Andrássy helyi híveinek jelöltje, Maróczy Géza
nemzetközi sakk-nagymester, sem a függetlenségi Herczegh Mihály nem veszélyeztette
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Bánffy győzelmét. 1905. április 13-án – alacsony, mindössze 48%-os szavazói részvétel
mellett – a voksok abszolút többségét szerezte meg.629
Az Új Párt jelöltjei közül mandátumot szerzett még Bánffy két „alvezére”, Eötvös
Károly és Hock János is. Előbbi Nagykőrösön megvédte 1887 óta birtokolt mandátumát, míg
a kőbányai plébánosnak erre nem volt módja, mert a koalíciós megállapodás értelmében nem
régi kerületében, hanem Kecskeméten, a II. választókerületben indult – és nyert.
Újraválasztották Nagyvázsonyban Óváry Ferencet630 is. A legtöbb új párti képviselő azonban
korábbi kormánypárti mandátumot hódított el: Bartha Ignác631 Csíkszentmártonban, Bene
István632 Sepsiszentgyörgyön, Dániel László633 volt Nógrád megyei főispán Szamosújváron,
Gyárfás Endre Székelykeresztúron, Szakács Zoltán634 Székelyudvarhelyen. Mindkét
kolozsvári kerületben az Új Párt győzött: az I. választókerületben Pisztóry Mór635 egyetemi
tanár, a másodikban Wesselényi Miklós báró636 volt szilágyi főispán.637 Különösen értékesnek
számított Szabó Kálmán638 debreceni győzelme: a helyi kereskedelmi és iparkamara elnöke a
korábban biztos kormánypárti kerületnek számító III. választókerület mandátumát szerezte
meg.639 Az Új Párt összesen 12 mandátumot szerzett tehát, ami a magyarországi képviselőházi
helyek 2,9%-a volt.640
Az 1905. február 15-én politikai színezet nélküli királyi leirattal megnyitott
képviselőház ellenzéki többsége törvénytelennek bélyegezte az 1904. november 18-án
történteket.641 (Azért nem került sor ennél élesebb ellenzéki akcióra, mert Tisza
miniszterelnök és Kossuth Ferenc a koalíció nevében előzetesen megállapodtak a
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képviselőház megalakulásának lefolyásáról.642) A fő kérdés azonban az volt, hogy ki vállalja
el az ország kormányázását, és főleg milyen programmal.

3. Taktikázás egy 67-es kormány érdekében
Bánffy a választások után kialakult helyzetben Tisza menesztését és egy 67-es többségű új
kormány kinevezését tartotta helyesnek, hogy elkerüljék a 48-asok hatalomra kerülését. Lapja
a 67-es elvek melletti megmaradás szükségességét hangoztatta, és úgy érveltek, hogy a
koalíciónak a közösen kivívott diadal után fel kell bomlani, hogy minden párt visszanyerve
akciószabadságát, eredeti programjának megfelelően próbálkozzon tenni valamit a
kibontakozásért.643 Maga a pártvezér is hasonló szellemben írta meg újabb memorandumát a
kabinetirodának. Bánffy önigazoló és ellenzéki magatartását magyarázó fejtegetésekkel
kezdte írását: az Új Pártot azért hozta létre, hogy legyen egy szintén 67-es alapon álló
váltópártja a Szabadelvű Pártnak, mely a mérsékeltebb 48-as elemeket megnyerve reális
alternatívája lehet a kormánypártnak, és ezzel az ellenzékiség nem kötődne a
kormányképtelen 48-asokhoz. Ám Széll engedte paktáló politikájával nagyra nőni a Kossuthkultuszt – melyet a Bánffy-kormány a választásokon jelentősen vissza tudott szorítani –, Tisza
vakmerősége pedig egyenesen megkerülhetetlenné tette a Függetlenségi Pártot. Ma már
engedmények nélkül nem lehet kilábalni a válságból, ezért a volt miniszterelnök szerint
kisebb, „a nemzeti hiúságot kielégítő” reformokra volna szükség. Kérte, hogy Ferenc József
tegye félre érthető viszolygását a 48-as politikusokkal szemben, és fogadja kihallgatáson
Kossuthot, Apponyit és Justhot is, hogy a hiú politikusokat ezzel is engedményekre bírja. A
legfontosabb, hogy a közjogi ellenzéket nem szabad kormányra engedni, hanem egy
megbízható 67-es politikus átmeneti kormányának kell megkísérelnie a felizgatott kedélyek
lecsillapítását. A katonai kérdésekben adott kisebb engedményekkel – pl. a Tisza által már
megígért kétéves szolgálati idővel – ellensúlyozni lehetne a 48-asok növekvő népszerűségét,
feltéve, ha azok a gazdasági önállóság irányában ható további reformokkal is párosulnak. Bár
jó megoldás a válságban már sajnos nincs, Bánffy javasolta, hogy ezt, azaz a legkisebb rosszat
válasszák, és ne tetézzék az eddig elkövetett hibákat újabbakkal. Óvott új választások
kiírásától, mert az ország hangulatát ismerve az csak a Függetlenségi Párt abszolút többségét
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hozhatná. Magának nem kért semmit, és biztosította Bécset, hogy őt mindig a dinasztia és
Ferenc József érdeke vezette.644
Bánffy javaslatait olvasva feltűnő a hasonlóság az 1894-95-ös válságban éppen ő
általa vezetett „ideiglenes” kormány és a javaslata szerint megalkotandó, 67-es politikus által
vezetett átmeneti kabinet között. Bár Bánffy szerénységet színlelve inkább Andrássy
miniszterelnökségét javasolta más megnyilatkozásaiban, a katonai kérdésben magát
megmakacsoló politikus elutasító válasza esetén hasonló programmal nyilván második helyen
ő maga jött volna szóba. Bánffy szerepét az 1905-1906-os politikai válságban éppen ez
magyarázza. Közvetítőként, a 67-es alap megmentőjeként kívánt kormányra kerülni, a korona
kegyéből, de hogy ne tűnjön az udvar emberének, időnként kifejezetten harcias ellenzéki
nyilatkozatokat is tennie kellett.
Bánffy lapja, a Magyar Közélet igyekezett erősíteni a pártvezér politikai programját.
Hangsúlyozták, hogy az Új Párt megmarad 67-esnek és nem csatlakoznak a 48-as oldalhoz.645
A Magyar Közélet fennen hirdette, hogy csakis Bánffy kormányképes politikus, mert „magyar
értelemben csak az a politika kormányképes, melynek a programja a koronának is
tetszhetős.”646 A függetlenségiek megnyerése végett hangsúlyozták, hogy a Bánffy-féle 67
átmenetet képez a 48 felé is, és mivel a nemzetnek az eddigi hatvanhét nem kell, a Burg meg
a 48-asokat nem fogadná el, csakis a Bánffy-féle új pártalakulás vezethet ki a válságból.647
Bár az elképzelésben volt igazság, és Bécs is hasonló elvek szerint képzelte ekkor a
kibontakozást, ám nem Bánffyban, hanem a nála befolyásosabb és felkészültebb ifj. Andrássy
Gyula grófban látták az új kormányalakulás első emberét. Bánffyék eleinte nem utasították el
Andrássy vezérségét – ám annál inkább tartottak attól, hogy más 67-es politikusok kerülnének
előtérbe. Bánffyban talán Széll Kálmán 1899 eleji szerepe rémlett fel, és a Magyar Közélet
élesen kikelt mind Wekerle, mind Széll előtérbe kerülése ellen.648 Amikor pedig Andrássy
közvetítő szerepe 1905. február végén meghiúsulni látszott, nem fukarkodtak az ő bírálatával
sem, mondván: engedményei révén hazafiassága is megkérdőjelezhető.649 Másfelől igyekeztek
magukat a koalíció 48-as többségétől is elhatárolni. Március elején úgy látták, hogy „a
koalíció … erőltetett szerelem”, és „inkább koalicitációnak lehetne elnevezni”, mert a pártok
egymás rovására kívánnak érvényesülni. Bár a lap még mindig a Bánffy-párt programját
644

Bánffy Dezső báró levele aradvári König Károly bárónak. Budapest, 1905. január 31. MOL. I 35. Daruváryhagyaték. 1. doboz. 1. csomó. Magyar parlamenti viszonyok 1903-1905. f483-486.
645
Halmai Elemér: Báró Bánffy Dezső. Magyar Közélet, 1905. február 5., 1-2.
646
Halmai Elemér: Illúziók. Magyar Közélet, 1905. február 19., 1-2.
647
Ráspoly: Darázsfészek. Magyar Közélet, 1905. február 5., 11-12.
648
Ráspoly: Darázsfészek. Magyar Közélet, 1905. február 19., 8-9.
649
Magyar Közélet, 1905. február 26., 1-2.

ajánlotta olvasói figyelmébe – „a minimumát követelni annak, amire a nemzetnek szüksége
van, és a maximumát annak, amit az uralkodó megadhat”650 – az Új Párt egyre kevésbé
elvszerű taktikázása azonban nem vezetett eredményre.
1905. március elején Bánffy is azok között a politikusok között volt, akiket Ferenc
József audiencián fogadott.651 Az 55 percig tartó megbeszélésről Bánffy azt nyilatkozta, hogy
nem koalíciós kormányt kellene alkotni, hanem azt javasolta a királynak, hogy a
disszidenseket bízza meg a kormányzással, s őket előre megállapított munkaprogram alapján
az ellenzéki pártok kívülről támogathatnák. Ugyanakkor a helyzetet borúlátóan ítélte meg,
mert szerinte tartós megoldást gazdasági és katonai engedmények nélkül a korona nem lesz
képes elérni.652 Valóban, a kibontakozás ezúttal sem sikerült. A 67-es tábor jelöltje, Andrássy
mereven ragaszkodott a katonai követelésekhez, és visszaadta a kormányalakítási megbízást.
A Függetlenségi Pártból többen is ajánlkoztak (elsőként – a vezérlő bizottság háta mögött –
Polónyi Géza), ám őket Ferenc József nem akarta kinevezni. Pedig a nyilvánosság előtt olykor
igen radikálisan fogalmazó 48-as vezérek négyszemközt sokkal mérsékeltebbek voltak. A
neves francia tudós, Louis Eisenmann 1905. márciusi budapesti beszélgetésein azt tapasztalta,
hogy például Apponyi megelégedne a Szabadelvű Párt kilences bizottságának 1903-as katonai
reformjaival. Azt is kijelentette, hogy bár csatlakozott a Függetlenségi Párthoz, a katonai
kérdésben tartja magát korábbi, még a Nemzeti Pártban elfoglalt álláspontjához. Eisenmann
beszélgetőtársai (Bánffy nem volt közöttük) nem akartak gazdasági különválást sem 1915
előtt.653
Így a bukott Tisza-kormány kénytelen volt hivatalban maradni.654 Nem lendítette előre
a dolgokat az 1905. április elején elfogadott, összességében visszafogottnak minősíthető
felirat sem.655 1905 májusában Burián István közös pénzügyminiszter utazott Budapestre, de
sem az ő közvetítő tárgyalásai nem tették lehetővé, hogy a parlamenti többség által
támogatott, új kormány jöjjön létre, sem Andrássy újabb, immár harmadik próbálkozása a
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és Rakovszky István; Dániel Ernő báró, Falk Miksa, Hodossy Imre, Láng Lajos, Zselénszky Róbert gróf
szabadelvű pártiak, Tomasics Miklós horvát politikus és a volt néppárti, ekkor pártonkívüli 67-es Zichy János
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hónap második felében.656 A koalíció igyekezett támogatottságát a szociáldemokraták
megnyerésével növelni, s ebben Bánffy különösen aktívnak bizonyult. A szociáldemokraták
az általános választójog hivatalos ellenzéki programmá nyilvánítása esetén teljes
támogatásukról biztosították a koalíciót, ám Bánffy a Függetlenségi Pártra hivatkozva ezt nem
tudta

megígérni.

Kossuthék

ugyanis

csak

részleges

választójog-bővítést

tartottak

elfogadhatónak, vagy a magyar nyelven való írni-olvasni tudás, vagy a katonai
kötelezettségek teljesítésének feltételét akarták megkövetelni. Az MSZDP-nek be kellett
látnia, hogy a 48-asok vezetése csak szavakban áll ki az általános választójog mellett, ezért
bizalmukat az Új Pártba helyezték.657 A szocialisták legfontosabb politikai követelésében, a
választójogi reformban ugyanis az Új Párt álláspontja viszonylag közel állt az övékhez. A
Magyar Közéletben arról igyekeztek meggyőzni a munkáspártot, hogy hagyjon fel doktriner
merevségével, és engedjen az általános választójog követeléséből, hiszen az – az
írástudatlanok miatt – a titkossággal nem is egyeztethető össze.658 Míg a Népszava a
választójog általános mivoltát, Bánffyék a titkosságot tartották fontosabbnak. Általános
választójog helyett az értelmi cenzus behozatalát tartották helyesnek, mert az egyharmadnyi
analfabéta megemészthetetlenül sok embert jelentene, s csak a közös ellenfélnek tartott
Néppárt malmára hajtanák a vizet a könnyen befolyásolható, tudatlan tömegek.659 A vagyoni
cenzus gondolatát azonban az Új Párt lapja is elutasította.660 Bánffy és a szociáldemokraták
1905. júniusi tárgyalásai azonban azért nem vezethettek eredményre, mert a koalíción belül
legnagyobb tekintéllyel rendelkező Andrássy is a konzervatív választójog híve volt, és
ellenezte a bővítést Tisza István is.

4. Fordulat az udvar politikájában. A „darabont-kormány” és a választójogi reform
A korona és a parlamenti többség közötti kötélhúzásban Ferenc József volt az, aki előbb
szánta rá magát a kezdeményezésre. Mivel Tisza és kormánya folytonosan sürgette a végleges
felmentésért,661 (a miniszterelnök állítólag azzal viccelődött, hogy az első cilinderes embernek
átadná helyét662) és a Szabadelvű Párt 1905. május 9-i határozata is erre kérte az uralkodót, 663
Andrássy újabb eredménytelen kísérlete után elhatározta, hogy hivatalnok-kormányt nevez ki.
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Előbb a diplomata Szécsen Miklós grófban gondolkodott, de Gołuchowski javaslatára erről
letett.664 Ekkor került előtérbe legmegbízhatóbb magyarországi híve, az ekkor már 72. évében
járó Fejérváry Géza báró volt honvédelmi miniszter, a magyar kir. darabont testőrség
parancsnoka. Bár a magyar jogrend szerint a királynak joga volt bárkit kineveznie
miniszterelnöknek, az 1905. június 18-án megbízott imparlamentáris kormányt a felfokozott
hangulatban az ellenzék felháborodással fogadta, mint annak a jelét, hogy Bécs nem hajlandó
engedményekre.665
Fejérváry – Tisza István segítségével666 – úgy állította össze kormányát, hogy a
miniszterek nem rendelkeztek sem saját politikai háttérrel, sem önálló politikai arculattal.
Ellentétben Bánffy 1895-ös kormányával, az ellenzéki sajtó által csak „darabont kormánynak”
csúfolt vállalkozás valóban az ideiglenesség minden jegyét magán viselte. A vezérlő bizottság
június 18-án elhatározta, hogy bizalmatlanságot nyilvánít az új kormánnyal szemben. Az
egyre fogyatkozó Szabadelvű Párt 1905. június 20-i értekezletén az új kormányt
vállalkozásáért ugyan dicséretben részesítették, ám bizalmat nem szavazhattak neki, hiszen
parlamenten kívüli kormányról és nem a volt kormánypárt programját felvállaló kormányról
volt szó.667 A Fejérváry-kabinet konkrét programmal nem is rendelkezett, csupán a koalícióval
folytatandó tárgyalásokra kapott megbízást. Ennek ellenére várható volt, hogy a feldühödött
ellenzék bizalmatlanságot fog nyilvánítani. Érdemes megemlíteni, hogy bár az uralkodói
jogokat konok elszántsággal védelmező tábornok honvédelmi miniszter korában szinte
állandóan az ellenzéki kritikák kereszttüzében állt, katonás egyénisége mégis bizonyos
rokonszenvet ébresztett még politikai ellenfeleiben is. Herczeg Ferenc szerint Fejérváry
„olyan pompás külsejű és egészséges lelkű magyar volt, hogy még az ellenzéki vezérek sem
tudtak rá őszintén haragudni. Egyebek közt arról is nevezetes volt, hogy biblikus korában is
élénken vonzódott a fiatal nőkhöz, és – ami igen vigasztaló momentum – a fiatal nők is
663
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őhozzá.”668 Ennek ellenére a délceg miniszterelnök számított kinevezésének várható
parlamenti következményeire, ezért a Ház elnapolását lehetővé tevő királyi kézirattal érkezett
a képviselőház június 21-i ülésére, s rövid bemutatkozása után azonnal átnyújtotta azt Justh
Gyula házelnöknek. Justh azonban a szokásoktól eltérően nem olvasta fel azonnal a királyi
kéziratot.669 A hagyományos viselkedés politikai szándékú megsértése és az uralkodói jogok
sérelme miatt a Szabadelvű Párt Tisza vezetésével kivonult az ülésteremből, így nem
hallották, amikor Kossuth Ferenc a koalíció nevében bizalmatlansági indítványt terjesztett be
az alkotmányellenesnek bélyegzett kormánnyal szemben, Bánffy Dezső pedig felszólította az
ország polgárait, hogy a törvénytelen kormány rendelkezéseit ne hajtsák végre. A többség
megszavazta az indítványokat, s a házat szeptember 15-ig elnapoló kéziratot csak ezután
olvasták fel. Az amúgy szigorúan 67-es többségű és konzervatív szellemiségű főrendiház is
bizalmatlanságot szavazott a kormánynak, a vezérlő bizottság pedig elhatározta, hogy állandó
működésben marad, és szemmel tartja a törvény- és alkotmányellenes kormány lépéseit.670
Bár felmerült, hogy ne vegyék figyelembe a bizalmatlansági indítványt, mivel azt
elvileg csak az elnapolás után szavazták meg, a kormány mégis lemondott. 671 Ám ezt Ferenc
József nem fogadta el, és megbízására a miniszterelnök július elsején magához kérette a
koalíció vezéreit, hogy megkíséreljen megegyezést elérni „azokkal a vademberekkel” – ahogy
Tisza Istvánnak írt levelében fogalmazott. 1905. július elsején fogadta a vezérlő bizottság
képviseletében Andrássyt, Apponyit, Bánffyt és Kossuthot. Apponyi a Sándor-palota
kapujában megfogadtatta az ellenzéki vezérekkel, hogy nem hajlandók tárgyalni a
törvénytelennek tartott miniszterelnökkel, s csak magánemberi minőségében állnak vele
szóba. Amikor mindezt Bánffy Fejérváry tudomására hozta, Apponyi közbevágott, hogy ez az
ő eszméje volt.672 A miniszterelnök azonban nem hederített rá az ellenzéki szempontokra,
hanem előadta ajánlatát, mely a részleges magyar nyelvű kiképzést is kilátásba helyezte. Ezt
azonban az ellenzéki vezérek visszautasították. A vezérlő bizottság igyekezett rábírni a
törvényhatóságokat, hogy ne szedjenek adót és a törvénytelen kormány minden intézkedését
bojkottálják.673
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Sokakat meglepett, hogy éppen Bánffy tette a nemzetet passzív ellenállásra buzdító
ellenzéki indítványt. Nem is csak a korábbi miniszterelnöki lojalitással fért ez nehezen össze,
hanem

inkább

Bánffy

ekkoriban

követett

középutas

taktikájával

volt

nehezen

összeegyeztethető: ha a korona bizalmából kívánt hatalomra kerülni, nem volt helyes döntés
éppen őneki nevét adnia az ellenzék radikális megnyilvánulásához. Ezt utóbb maga Bánffy is
belátta, és több évvel az események után úgy magyarázta tettét, hogy az Andrássy és Apponyi
által megfogalmazott szöveg beterjesztésére a vezérlő bizottság ülésén senki sem vállalkozott,
és Andrássy rábeszélésére vállalta el, kényszerűségből. „Mindjárt éreztem, hogy bolondot
csináltam, de már nem segíthettem rajta” – vallotta be.674 Bánffy taktikai cikk-cakkjait
időnként valóban nehéz volt követni. Bár a Magyar Közélet irányvonalán ez nem változtatott,
Halmai Elemér szerkesztő még április elején ki is lépett a pártból. Szerinte ugyanis a
taktikázással úgysem lehet eredményt elérni, a lehetséges két rossz parlamentáris út (a
Függetlenségi Pártba való beolvadás vagy a 67-es elemek fúziója) helyett ő az új
választásokban látta a megoldást.675
Az egyre élesebb ellenzéki fellépés hatására Ferenc József és a kormány is keményebb
eszközökhöz nyúlt. Mivel egyetértettek abban, hogy a vezérlő bizottság megengedhetetlen
módon „egyfajta ellenkormányt jelenít meg”, a kormány az ellenálló törvényhatóságok
kormányellenes

határozatait

megsemmisítette676

és

„Intő

szózat”-ot

intézett

a

törvényhatóságokhoz és felszólította őket, hogy hagyják figyelmen kívül a koalíció
törvénysértésre és a haza iránti kötelezettségek elmulasztására buzdító felhívásait. Bár a
közvélemény erről nem értesült, de a felhívás szövegét az Új Párthoz tartozó, s a vezérlő
bizottságban is helyet foglaló Eötvös Károly készítette, s személyesen adta át a
miniszterelnöknek, persze titokban. Bár abból nem csinált titkot, hogy a többi koalíciós
vezérrel nem különösebben rokonszenvezett.677 A ma akár „árulásnak” is felfogható tett
értékeléséhez nem árt megjegyezni, hogy a politikai ellentétek a korszakban még nem fajultak
el végletesen, s az ellentétes nézeteket valló politikusok a magánérintkezésben igyekeztek
betartani a társasági illemet.678 A koalíció pedig mindvégig élvezhette Szterényi József
kereskedelemügyi államtitkár információit és tanácsait, Fejérváry tudtával és beleegyezésével.
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A darabont-kormány kinevezése Bánffyt is újabb aktivitásra sarkallta. Andrássyhoz írt
levelében ismét a 67-es elemek összefogását javasolta, hogy megszabadulhassanak a napról
napra erősödő Függetlenségi Párt fogságából. A hosszú ellenzékiség miatt a kormányzás
felelősségének szempontjaira képtelen „hangulatpolitikusok”, Kossuth és Apponyi ellenében,
„velük szemben van egy oly többségre szükség, mely számol a helyzettel és a meglevő [azaz
a 67-es] alapon akarja a nemzet jogos, törvényes jogosult igényeit kielégíteni.” Nem a
disszidensek és az Új Párt fúziójára gondolt, hanem egy újabb pártalakulás előkészítésére, a
Fejérváry által szándékosan egyben tartott Szabadelvű Párt egyes

képviselőinek

megnyerésére. E cél érdekében kifejezetten előnyösnek látta, hogy két 67-es párt között is
választhatnak, ám gyorsan és erélyesen kell fellépni, nehogy a Függetlenségi Párt ezen a téren
is megelőzze őket. Bánffy a részletek megbeszélésére személyes tárgyalásokat javasolt,
többek bevonásával, mert „ilyen tanácskozásoknál nyolcz, tíz szem együttes látása mindig
előnyös.”679 Felújította udvari összeköttetéseit is, legalábbis Aehrenthal úgy tudta, hogy
Bánffy még ekkor is kapcsolatban áll Ischl-lel.680 Július 24-én újabb levélben ismételte meg
ajánlatát és ígérte, augusztus 3-án Tiszalucra látogat, hogy Andrássyval (vélhetően annak
tiszadobi kastélyában) találkozhasson. Beszámolt arról is, hogy Fejérváry nemhogy
felhatalmazva nincs engedmények megadására, de azokat nem is tartja valószínűnek. Ennek
ellenére bízott benne, hogy „őszre megtaláljuk a kibontakozás utját és lehetőségét annak,
hogy az 1867ik alakulás rehabilitáltassék és a dualismus jövője biztosíttassék.”681
A miniszterelnök valóban nem tartotta Bánffy tervét kivitelezhetőnek. Sőt: azon is
gondolkodott, hogy jelentésével egyáltalán „igénybe vegye-e Őfelsége drága idejét”. Az Új
Párt vezérének kibontakozási terve négy pontból állt. A magát amúgy is Andrássynak
alárendelni kívánó Bánffy először is leszögezte, hogy kitart a 67-es alap mellett. Másodszor a
koalíción belüli erőviszonyok javítása érdekében javasolta, hogy a Szabadelvű Pártból minél
többen csatlakozzanak részben az Új Párthoz, részben Andrássy disszidenseihez. A
megegyezést szeptember 15-ig úgy vélte nyélbe üthetőnek, ha Ferenc József a koalíciós
pártok elnökeit (Kossuth, Andrássy, Zichy Aladár és ő) egy konferencián fogadja, s ezen
alkotnák meg közösen az új kormányprogramot. Ebben Bánffy szerint Ferenc Józsefnek el
kellene fogadnia a magyar ezrednyelvet és „a hadkiegészítő kerületeknek a magyarosítás
679
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szempontjából kedvezőbb felosztását”. Az Osztrák-Magyar Bank szabadalmának 1910-es
lejárta után Bánffy önálló magyar bankot követelt, és a külön vámterület felé vezető lépések
megtételét, mindazonáltal az érvényben lévő külkereskedelmi szerződések sérelme nélkül.
Javasolta, hogy a majdani kormányprogram a külön vámterület bevezetéséről – az osztrák
kormánnyal kötött megállapodás függvényében – részletesebben is szóljon. Az 1867-es
kiegyezési törvényt a volt miniszterelnök úgy értelmezte, hogy bár a hadsereg nyelvének
meghatározása a felségjogok közé tartozik, annak eldöntésébe az országgyűlésnek is van
beleszólása. A program végrehajtásának sikeréhez – azaz a 48-asok obstrukciójának
megelőzése érdekében – Bánffy ezeket az engedményeket szükségesnek tartotta, de a
miniszterelnök nem osztotta álláspontját.682 Ezen az alapon nem jöhetett létre a megegyezés.
Bánffy – mint azt Fejérváry Géza a vele folytatott beszélgetés alapján jelentette – 67es mozgolódásával nagyfokú bizalmatlanságot ébresztett maga és pártja iránt a koalíció
függetlenségi politikusaiban. (Ehhez a kiszámíthatatlan Eötvös Károly is hozzájárult, aki már
július 12-én az ellenállás feladására tett javaslatot a vezérlő bizottság ülésén.) Polónyi a hónap
végén valóban megfogalmazta aggodalmait: „Bánffynak, Rakovszkynak eleitől óta a 67-es
pártoknak új alapokon való egyesítése volt a czéljuk. Ma ez a törekvés már egészen
nyilvánvaló.” „…Bánffy már csinálja is … a coalitionak ez lesz az első koporsó szege.”683
A kisebbségbe szorult Szabadelvű Pártban valóban többen hajlandóak lettek volna egy
ilyen megoldásra. Többen sürgették Tiszát, vagy adjon nyílt és világos programot, vagy
engedje őket szabadon. Werner Gyula már július elején jelezte Tiszának, hogy „az összes
temesmegyei, sárosmegyei, s még más képviselők is, még e hó végén kilépni készülnek a
pártból. Hodossy Imrét szeretnék megnyerni vezérüknek. Ha ez nem sikerül, akkor is
kilépnek, s vagy ’haladó-párt’ néven új pártot alakítanak, vagy a dissidensekhez
csatlakoznak.”684 Bornemissza Lajos szerint „nyílt levélben fel kellene egyesülésre hívni a 67eseket, s 67-es alapon új pártalakulásra tenni meg a kezdeményezést.”685 Hieronymi Károly
július végén úgy vélekedett, hogy „Ha a coalitio tagjaiból lesz a legközelebbi kormány
alakítva, ugy a dolgok mostani állása szerint az csak Bánffy kormány lehet,” s bár ugyanolyan
meddő lesz, mint az első volt, „mert Bánffy természetéből ki nem vetkőzhetik”, a Szabadelvű
Pártból sokan fognak hozzá csatlakozni. Bár a maga részéről kifejezte ellenérzéseit a
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megoldással szemben, és leszögezte, hogy nem is lenne hajlandó Bánffy pártjába belépni, pl.
a gazdasági kérdésekben fennálló különbségek miatt, mégis úgy vélekedett, hogy Bánffy
minden ellenzékisége és propagandája dacára „ha tudja, meg fogja kötni az Ausztriával való
vám szövetséget, meg fogja szavaztatni a kereskedelmi szerződéseket. Nem is fogunk ellene
szavazni, ha erre kerül a sor, de egy párton vele nem lehetünk”.686
Andrássy és Zichy ellenben – Tiszához hasonlóan – úgy ítélte meg, hogy korai és
eredménytelen vállalkozás volna egy 67-es tömörülés, hiszen a várható kudarc csak a 48-asok
népszerűségét növelné, és a dualizmus fenntartását a jövőre nézve is megnehezítené.687
Végeredményben annak megítélése körül forgott minden, hogy egy akár Bánffy, akár
Andrássy által vezetett kísérlet sikerre vezethet-e. Ezt a dilemmát augusztus elején Tisza is
pontosan látta. Szerinte ha „a megoldást biztosító alapon” lehetséges a 67-es koncentráció,
akkor a Szabadelvű Pártnak bele kell mennie az új pártalakulásba. Minden más esetben
azonban a pártnak együtt kell maradnia, hogy „magas objectív színvonalon állva az ellenzék
hivatását” teljesítse, és „szabadelvű irányú, okos, a gyakorlati szükségekkel számoló reform
politikát” kövessen, s ezzel lassan visszanyerje pozícióját. Kijelentette, hogy bár „a 67-es alap
megszilárdítására célzó minden aktióban készek vagyunk közreműködni,” de mivel jelenleg
erre nincs kilátás, ennek beálltáig együtt kell maradni.688 Tisza nézeteivel azonban nem
mindenki értett egyet. Dániel Ernő volt kereskedelemügyi miniszter csak a Szabadelvű Párt
feloszlásában, és az összes 67-es elemek egyesülésében látta annak ellenszerét, hogy az egész
ország 48-assá váljék. Ellenezte a várakozást, mert a volt kormánypárt így is a lassú
szétmorzsolódásnak néz elébe.689 Ezzel szemben Takácsy Sándor elismerte Tisza igazát.
Bevallotta, hogy korábban ő támogatott volna egy olyan megoldást, hogy Tisza személyének
feláldozása árán a Szabadelvű Párt szövetkezzen a 67-es frakciókkal, de csak akkor, ha ez
„feltétlen bizonyossággal véget vetett volna a válságának, s legalább egy időre nyugalmat
adott volna az országnak.” Ám se Bánffy törekvései, se „a Pannoniabeli urak” „zagyva
eszmecseréje” nem adják ennek garanciáját, s így mindez csak arra volna jó, hogy éppen a
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„legnagyobb legerősebb 67es párt dicstelenül, mondhatnám becstelenül felbomoljék”.690 Bár
történtek kilépések, Tiszának sikerült a Szabadelvű Párt zömét egyben tartani.
A kibontakozás érdekében Kristóffy József belügyminiszter még július közepén
engedélyt kapott politikai akciótervének elindítására. A nemzeti és hazafias jelszavakat
hangoztató ellenzéki pártokkal szemben ott igyekezett ellensúlyt keresni, ahol a hagyományos
politikai stílus és célok eleve nem voltak különösebben népszerűek: a belügyminiszter a
magyarországi szociáldemokraták felé fordult. Mivel a szocialista munkásmozgalom egyik
legfőbb politikai követelése az általános választójog volt már hosszú évek óta, Kristóffy azzal
igyekezett a kormány mellé állítani a munkásság jól szervezett tömegeit, hogy demokratikus
és szociális reformokat helyezett kilátásba. Ezzel ugyanis nem csupán tömegbázisra tett szert,
de a koalíció kezéből kivette a kezdeményezést, sőt, bizonyos zavart is keltett soraikban. Az
általános választójog követelése ugyanis nem minden párt programjában szerepelt, és igen
sokan visszariadtak a választójog lényeges bővítésétől. Úgy látták ugyanis, hogy a választójog
reformja a politikai életben való részvételre képzetlenségük, befolyásolhatóságuk vagy
hazafiatlanságuk miatt nem méltó tömegek uralmához, s ezzel az ország addigi rendjének
felborulásához is vezethet.
Kristóffy 1905. július elejétől kapcsolatban állt a szociáldemokrata vezetőkkel, és
gesztusokkal igyekezett megnyerni őket. Goldner többször is tárgyalt a belügyminiszterrel,
Garamival kettesben is. Egy ilyen alkalommal történt, hogy a belügyminiszter „véletlenül”
leejtette egy pártba furakodott besúgó havi fizetési nyugtáját.691 Később vasúti szabadjegyet
biztosított a pártvezetők számára, és állítólag készpénzzel is támogatta a munkások
szervezkedését.692 Mivel csak erre kapott engedélyt, Kristóffy magánemberként állt elő az új
programmal 1905. július 27-én, mikor Bokányi Dezső vezetésével egy pécsi bányászküldöttség kereste fel a belügyminisztériumban. A belügyminiszter kijelentette, hogy „az
országnak rettenetes helyzetén csak intenzív szociális és gazdasági politikával lehet segíteni.
Csak ilyen politika képes kiküszöbölni közéletünkből a pusztító közjogi harcokat. Ez a
szociális és gazdasági politika pedig nézetem szerint csak az általános, titkos választójogon
felépült parlamenti reform útján érvényesülhet.”693
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A koalíció azonnal érzékenyen reagált a belügyminiszter bejelentésére. A régiesebb
gondolkodású Bartha Miklós szabad folyást engedett előítéleteinek, és szinte megelégedetten
látta bizonyítottnak a két „nemzetellenes erő”, Bécs és a nemzetközi szocialisták
összefogását.694 Kristóffyt a koalíciósok ezek után gúnyosan „excellenciás szocialistának”
hívták. Sőt, kitalálták, hogy nem is magyar, hanem görög eredetű, ezért egy ideig Kristo-nak
nevezték.695 A józanabb politikusok azonban belátták, hogy a belügyminiszter nagy feltűnést
keltő bejelentése az addig inkább velük szimpatizáló munkásmozgalom átpártolását
eredményezheti. A vezérlő bizottság ezért augusztus 11-én megtárgyalta a választójog
kérdését. Öt évvel később Vázsonyi úgy emlékezett vissza az ülésre, hogy ő, Bánffy és
Batthyány Tivadar erősen pártolták azt a javaslatot, hogy a koalíció is vállalja fel az általános
választójog programját. A leghevesebb ellenzők a disszidensek voltak, de még Hadik Jánost is
sikerült meggyőzni, csak Andrássy vonakodott. Ekkor Polónyi Géza szólalt fel: „A nemzeti
mozgalom nem nélkülözheti a konzervatívok támogatását. Ezek részvételét Andrássy Gyula
gróf biztosítja a számunkra, a ki az ő vezérük. Ha már most mi, vagy velünk együtt Andrássy
Gyula gróf is radikális álláspontra helyezkednék, elveszítenők a konzervatívok támogatását s
ezzel együtt az ütközetet. Én tehát, mint az általános választójog híve, kérem Andrássy Gyula
grófot, ne fogadja el az indítványt.” Polónyival értett egyet Ugron Gábor is, míg Eötvös
Károly dühösen kifakadva faképnél hagyta az egész társaságot: „Vilmos öcsém, hagyd már a
pokolba azt az általános választójogot. Mindig arról beszéltek. A mennydörgős ménkű
csapjon bele.”696 Mások szerint Holló Lajos is a javaslat támogatói közé tartozott, s bár
Apponyi – a rá különben igen jellemző megokolással, hogy tudniillik ha a király jogot kínál a
népnek, a nemzet képviselőinek azt el kell fogadniuk – szintén hajlott a javaslat
elfogadására,697 a többség végül kitérő és általánosságokban mozgó határozatot fogadott el.
Ezek szerint mivel a koalíció együttesen nem tett ígéretet az általános választójogra, így az
nem is köti őket, ám ha többségre jutnak az egyes pártok, melyek programjában szerepel az
általános választójog, akkor azok majd megvalósíthatják. Egyúttal tiltakoztak a kormány
manővere ellen, hiszen a belügyminiszter csak taktikai eszközként vetette be a javaslatot a
nemzeti követelések leszerelésére.698
A koalíció lényegében elutasító válaszának hatására megromlott a kapcsolat a
szociáldemokraták és a függetlenségiek között. Ugyanakkor a koalíció határozata a
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demokratikus választójog híveinek felháborodását és aktívabb fellépését is eredményezte. Az
Általános Választójog Ligája 1905. augusztus 26-án állt a nyilvánosság elé azzal a céllal,
hogy a választójog kérdésében meglehetősen összekuszálódott helyzetben rendet teremtsen, s
a különböző pártok demokratikus irányultságú politikusait összegyűjtse. A liga ötlete Jászi
Oszkár és alig fél tucat ember fejéből pattant ki,699 s a koalíció azzal igyekezett a
kezdeményezés méregfogát kihúzni, hogy megpróbálta a maga képére formálni, mintegy
belülről „megszállni” a szervezetet. Jellemző Apáthy István – ekkor az Új Párt híve –
feltételekhez kötött, ám így is elfogadott csatlakozása: az általános választójognak „magam is
lelkes híve vagyok – természetesen a választókerület[ek]nek a magyar nemzeti állam érdekei
szerint való új beosztásával.”700 A koalíció köreiből végül többen is aláírták a liga felhívását,
így mások mellett Apáthy István, Barabás Béla, Benedek János, Dési Géza, Ugron Gábor,
Vázsonyi Vilmos és Benedek Elek, de az aláírók között volt a tudományos és művészvilág
számos neves alakja is.701 Bár mindenki általános választójogról beszélt, sokan különböző
megszorításokkal éltek. A Liga egyik szervezője, Gratz Gusztáv is Apáthyhoz hasonló hátsó
gondolatokkal írt a nemzetiségi kérdés és az általános választójog kapcsolatáról: „A
nemzetiségi veszély … az általános választójog behozatala esetén sem erősödnék.
Statisztikailag kimutatható, hogy az általános választójog mellett a magyarság túlsúlya
majdnem ugyanakkora volna, mint a mai választási rendszer mellett. Azt a csekély
csökkenést, a mely a magyarság túlsúlyában beállhatna, könnyű helyrehozni úgy, hogy a
máris majdnem megmagyarosított városok lakosságát a választókerületek beosztásával külön
figyelembe[n] részesítjük.”702
A Kristóffy által meglebegtetett új politikai irány véglegesítéséről azonban Bécsben,
pontosabban az Ischlben összeülő koronatanácson hozták meg a döntést. A különböző keretek
között szinte egész nap tartó tanácskozásokon magyar, osztrák és közös miniszterek egyaránt
részt vettek, formálisan is megsértve Magyarország közjogi önállóságát.703 Fejérváry Géza
három lehetséges forgatókönyvet vázolt fel. Az első szerint engedmények révén ki kell
egyezni a koalícióval. A második, amit a kormányfő leginkább pártolt, az országgyűlés
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feloszlatása, és új választások kiírása a kormány új, népszerű reformprogramjának
bevetésével. Ebben kisebb katonai engedmények, a gazdasági önállóság érdekében tett
lépések és különösen a választójog bővítése szerepelt volna.704 A magyar miniszterelnök
harmadik eshetőségként az abszolutisztikus kormányzást említette. Bár a tanácskozáson
egyértelmű döntés nem született, tanulságos volt látni, hogy Gautsch osztrák miniszterelnök
mennyire hevesen ellenzi a demokratikus választójogra alapozó taktikát. Gołuchowskival
együtt ugyanis attól félt, hogy ebben az esetben a kérdés Ausztriában is felmerül, s ott még a
magyarországinál is nagyobb válságot eredményez. Az abszolutisztikus kormányzás
bevezetésének is voltak hívei, ezért a hadsereg előrelátóan kidolgozta Magyarország katonai
megszállásának haditervét is. (Ez volt a hírhedt Kriegsfall „U”.)705
Bár az ischli tanácskozásról semmit sem tudhattak, a koalíció vezetőit megrendítette
az udvar taktikai húzása. Eötvös Károly, Bánffy és Apponyi augusztus végén lezajlott
tanácskozásán bevallották egymásnak, hogy ha Ferenc József szeptember 15-ig (a
képviselőház újabb üléséig) sem engedne, akkor „elveszítették a csatát”.706 A koalíciós
vezérek közül eleve Bánffy volt a leginkább kész a megegyezésre, így nem meglepő, hogy
1905. augusztus végén ismét kísérletet tett a kibontakozásra. és bizalmi emberét, Miklós
Gyulát küldte Gołuchowskihoz. A volt új párti képviselő-jelölt tudatta a külügyminiszterrel,
hogy hamarosan ötven mérsékeltebb függetlenségi képviselő rá fogja szorítani Kossuthot az
Apponyival való szakításra, illetve arra, hogy a pártvezetés irányvonalát közelítse Bánffy,
Andrássy és talán Zichy Aladár programjához, azaz igyekezzenek a katonai követelések
kikapcsolásával békés megoldást elérni. Az akció sikere érdekében Bánffy kérte, hogy ekkor
majd fogadja őt Ferenc József, és szólítsa fel kormányprogram kidolgozására. A
külügyminiszter azt válaszolta, hogy szívesen találkozna Bánffyval, főleg mert így pontosabb
tájékoztatással szolgálhatna Ferenc Józsefnek. Ugyanakkor négy fontos feltételt szabott. 1. A
vezényleti és szolgálati nyelv kérdését teljesen ki kell kapcsolni. 2. A Pragmatica sanctión
alapuló közös hadügy és külügy érinthetetlen. 3. A gazdasági közösség ügyében nem
elegendő a korona és Magyarország megállapodása, a megoldás csak a király által szentesített
osztrák-magyar kompromisszum lehet. 4. Mivel a kibontakozásnak csak stabil és tartós
megoldás esetén volna értelme, helyesnek tartaná az egymással szembeni jogok és
kötelezettségek kölcsönös rögzítését, az elkövetkező 25 évre előre. Miklós úgy vélte, ezek a
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szempontok megfelelnek Bánffy szándékainak, de biztonság kedvéért természetesen
Budapestre utazik tájékoztatni őt. Gołuchowski még kijelentette, hogy Bánffy fogadására
csakis a magyar politikus kérésére kerülhet sor.707
Bánffyt 1905. augusztus 28-án Schönbrunnban titokban fogadta a külügyminiszter. A
két és fél órán át tartó megbeszélésen Bánffy arra tett ígéretet, hogy ha sikerül a Gołuchowski
által felállított pontozatokat elfogadtatnia Andrássyval, Kossuthtal és Zichy Aladárral, akkor
együtt megkezdenék a kormányprogram kidolgozását, majd kérte, hogy a király is fogadja
őket. Gołuchowski még egyszer figyelmeztetett, hogy erre csakis akkor kerülhet sor, ha
elfogadják a programot és nem támasztanak külön követeléseket.708 Bár a külügyminiszter
ígéretesnek tartotta a megbeszéléseket, azokból mégsem lett eredmény. Ennek oka
valószínűleg az, hogy mivel más szálakon is folytak tárgyalások, a Bánffy által jelzett
megoldás mellett mégsem kötelezte el magát kellő számú és befolyású politikus.
Közben Bánffy azokkal a szociáldemokratákkal is felújította megbeszéléseit, akik
szeptember 15-re nagy választójogi demonstrációt helyeztek kilátásba. A tárgyalásokba
függetlenségi vezetők (Kossuth, Tóth János és Batthyány Tivadar) is bekapcsolódtak. Abban
állapodtak meg, hogy a Fejérváry-kormány bukása és az új, alkotmányos kabinet kinevezése
után be fogják terjeszteni a választójogi reformjavaslatot, amennyiben azt a vezérlő bizottság
is elfogadja majd. A Függetlenségi Párt és az Új Párt ettől függetlenül azt is megígérte, hogy
javasolni fogják parlamenti különbizottság kiküldését a kérdéses tervezet megvitatására. Ám a
vezérlő bizottság – értesülve Gautsch heves opponálásáról – elvetette a megállapodás
jóváhagyását. Bánffy azonban ezután nem szakította meg kapcsolatait a szocialista
vezetéssel.709 A vezérlő bizottság szeptember 5-i ülése egyébként is a keményebb fellépés
mellett döntött, és bejelentették, hogy a kormány vád alá helyezését fogják indítványozni. A
vád megszövegezésére kiküldött bizottságnak (Apponyi, Darányi, Zichy Aladár, Holló és
Vázsonyi mellett) Bánffy is tagja volt.
A kiéleződő belpolitikai szembenállást látva Fejérváry szeptember 8-án kérte a királyt,
hogy engedélyezze a választójogi reform kormányprogrammá emelését, ám erre Ferenc József
továbbra

sem

hajlott.

Ezért

Kristóffy

szeptember

9-i

németbogsáni

képviselői

programbeszédében ismét csak a maga nevében nyilatkozva tett hitet az általános választójog
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mellett, mely azonban csak a – bármilyen nyelven – írni-olvasni tudókra terjedt volna ki.710 A
kormány 11-én le is mondott, s a király másnap ezt elfogadta. Ezzel remény nyílott arra, hogy
új, a koalícióból alakuló kormány megalakítására kezdődjenek tárgyalások. Mindez jelentősen
oldotta a szeptember 15-re várható atrocitások miatt felhalmozódott feszültséget, és az ún.
„vörös pénteken” valóban minden rendben zajlott le, a több tízezres tüntető munkásság nem
okozott felfordulást. Igaz, később a fővárosban a munkások és a koalíció hívei több ízben
tettleg is összecsaptak, így 1905. szeptember 16-án az Almássy téri függetlenségi pártkör
felavatásakor, ill. szeptember 25-én, a koalíciós vezérek pályaudvari fogadtatásánál. A
koalíció segédcsapatait hagyományosan a koalícióval szimpatizáló egyetemista többség
jelentette.711 A képviselőházat ismét elnapolták, ezúttal október 20-ig.

5. Az „ötperces audiencia”. Fordulat a koalíció politikájában
Bár Ludwig Stein berni professzor szeptember 12-14-i közvetítése nem járt sikerrel,712 a
koalíció mégis úgy érezte, nyeregben van, hiszen Ferenc József szeptember 23-ra
kihallgatásra hívta Andrássyt, Apponyit, Bánffyt, Kossuthot és Zichy Aladárt. Bánffy
kifejezetten optimista volt, még megalapozatlan bécsi pletykákból is messzemenően pozitív
következtetéseket vont le. Ehhez képest annál nagyobb volt a csalódás, amikor is Ferenc
József a valójában talán ha három percig tartó, de „ötperces audienciaként” elhíresült
találkozón semmiféle engedményt nem helyezett kilátásba, hanem csak felszólította a
koalíciós vezéreket a kormány átvételére, és felolvasta öt pontból álló feltételeit,713 majd a
részletek tisztázása végett Gołuchowskihoz utasította őket. Bánffy – egészen etikett-ellenesen
– szinte felkiáltott megdöbbenésében: „Hát Gołuchowski gróffal beszéljünk?” „Igenis,
Gołuchowski gróffal, de a feltételek változtathatatlanok” – hűtötte le végleg az ellenzéki
politikusokat a király. Apponyi – legalábbis visszaemlékezései szerint – nem is állhatta meg,
hogy kifelé menet ne nevesse el magát Bánffy savanyú ábrázatán.714 Az ellenzéki vezetők
különben a nem magyar állampolgárságú közös külügyminiszterrel – aki nem szólhatott bele
a magyar belpolitikai kérdésekbe – nem voltak hajlandók érdemi megbeszéléseket folytatni.
Ferenc József gyorsan korrigált, s Cziráky Béla gróf udvari főudvarnagyot jelölte ki
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tárgyalófélnek, bár ez tulajdonképpen csak formai kérdés volt: a koalíció ezekkel a
feltételekkel nem volt hajlandó kormányt vállalni.715
Ferenc József ezek után Fejérváryékat reaktiválta, ám ezúttal már mint politikai
programmal rendelkező, magának parlament támogatást kereső kormányt. A kormány
programja,716 amit hosszas egyeztetések után maga a miniszterelnök tárt a közvélemény elé
október 28-án a Vízivárosban, első helyen az általános választójogot tartalmazta, de ezen
kívül is egy sor demokratikus és szociális reformot hirdetett. A cél egy – ha nem is többségi,
de jelentős – parlament kormánypárt létrehozása volt. A létrehozott Haladó Párt azonban nem
volt képes megerősödni, elsősorban Tisza ellenkezése miatt. Bár Fejérváryék éppen a
Szabadelvű Párt képviselőinek belépésére számítottak, Tisza oly mértékben ellenezte a
választójog reformját, hogy mindenképpen annak megakadályozására tört és híveit is erre
buzdította.717 A Szabadelvű Párt október 30-i értekezletén mondott beszédét követően még
sajtópolémiába is keveredett Kristóffyval, aki a volt kormánypártot újonnan alakult
konzervatív pártnak nevezte, és az általános választójog nagy hatását azzal is bizonyítva látta,
hogy a korábban liberális párt új ideológiai alapra helyezkedett.718
Az ötperces audiencia „a vezérlő bizottságban nagy elkeseredést váltott ki”, és első
felháborodásukban azt is felvetették, hogy nem engedelmeskednek, ha az október 10-i ülést
ismét elnapolnák,719 s az üléseket esetleg Szegeden, vagy más alföldi városban folytatnák. 720 A
rebellis hangulat azonban pár nap múlva alábbhagyott, és Andrássy, Kossuth és Thaly
rábeszélésére az addig Justh radikális indítványát pártoló Apponyi is belátta, hogy a király
elnapolási jogát „minden körülmények között respektálni kell”.721 Azonnal megpróbálkoztak
közvetítő tapogatózásokkal is, de sem a Bolgár Ferenc révén október első napjaiban indított
kísérlet,722 sem az Eduard Palmer (a K. K. Privilegierte Österreichische Länderbank
igazgatója) nevéhez fűződő október közepi közvetítés723 nem hozott áttörést.
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A koalíció ezért a küzdelem folytatása, és még erélyesebb eszközök és új módszerek
használata mellett döntött. Egyfelől igyekeztek szélesíteni bázisukat, és több gesztust tettek a
nemzetiségek, de különösen a horvátok felé. Már 1905 márciusában sor került bizonyos
tapogatózásokra, de abban a nemzetiségek politikai mozgalmainak csak egyes politikusai
vettek részt.724 A korona és a koalíció küzdelme miatt a nemzetiségi kérdés általában háttérbe
szorult, és maguk a nemzetiségek is inkább kivártak, hiszen sem a nekik korábban oly sok
keserűséget okozó 67-es szabadelvűeket nem kívánták bukásukban támogatni, sem a sok
tekintetben még Tiszáéknál is nacionalistább koalícióval nem szimpatizáltak.725 Kossuth
Ferenc és Ugron Gábor 1905. nyári próbálkozásai sem hoztak átütő eredményt. A román
nemzetiségi mozgalom egykori vezető orgánuma, a Tribuna nyíltan elutasította a
közeledést.726
Az ötperces audiencia sokkja azonban felértékelte a nemzetiségek szövetségét, és így
hamarosan megindultak, sőt, felgyorsultak a tapogatózások. A nemzetiségi törekvésekkel
szemben különben meglehetősen elutasító Bartha Miklós is leírta ekkor, hogy „kezet fogunk a
nemzetiségekkel a becsületes hazafiság keretében. Megegyezünk a horvátokkal is, ha
kívánságuk nem dönti meg a történelmi alakulást.”727 Szükség is volt a közeledésre, mert a
nemzetiségek támogatására a darabont-kormány is számított. Kristóffy belügyminiszter egy
román lapnak kifejtette, hogy nem fogja megakadályozni a románok agitációját az általános
választójog mellett, sőt, egyenesen örülne, ha minél több román képviselő kerülne be a
parlamentbe, s ott bizonyítanák hazafiasságukat.728 Kristóffy ugyan már szabadelvű párti
képviselő és Szatmár megyei főispán korában is mérsékeltebb és főleg pragmatikusabb
politikát képviselt a nemzetiségek irányában a kormánypárt többségénél, ám ekkori
megnyilatkozását elsősorban a politikai taktika diktálta. A koalíció által kiváltott heves
bírálatok hatására a kormány hamar fel is hagyott a nemzetiségek megnyerésének nyílt
kísérleteivel. Sőt, a magyar nacionalista közvélemény megbékítésére és a kormány
többségének valós nemzetiségi politikájának megfelelően Lukács György vallás- és
közoktatásügyi miniszter augusztus 15-én két rendeletet adott ki a magyar nyelv tanításának
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szabályozásáról az állami elemi iskolákban és a tanító- és tanítónő-képző intézetekben. A
rendeletek részben a parlamenti obstrukció miatt kényszerűen visszavont Lex Berzeviczyt
lettek volna hivatottak pótolni, részben a kor magyar elitjének általános felfogásának
megfelelően abból az elvből indultak ki, hogy „hazánknak minden polgára csak úgy
boldogulhat igazán, ha részese az egységes magyar nemzeti életnek és művelődésnek. Ez
pedig csak úgy lehetséges, ha az államnyelv ismerete útján rendelkezik az érintkezésnek azzal
a közös közvetítő eszközével, mely a nemzetnek faj, vallás, nemzetiség szerint széttagolt
egyedeit egy nemzettestté olvasztja össze. Nem magyar ajkú honfitársaink érdeke tehát, hogy
bírjanak a magyar állami nyelv ismeretével.”729 Az más kérdés, és inkább az illető szlovák
politikusok rövidlátását mutatja, hogy a magyar elit megnyerését célzó lépések ellenére a
Národnie Noviny egy ideig még lelkesen dicsérte Kristóffyt és kormányát.730
A magyarországi nemzetiségek hagyományos elitje az elhúzódó válságban
mindenképpen a koalíció ellen, és inkább a kormány, de elsősorban az udvar mellett foglalt
állást. Különösen a románok léptek fel élesen a koalíció ellen, hangsúlyosan hitet téve a
dinasztia mellett. A Tribuna Teodor Mihali beszédének felkiáltásával zárta mondanivalóját:
„Éljen a császár!”731 (Más kérdés, hogy a magyar közjogot semmibe vevő megnyilvánulás
ezúttal nem vont sajtópert maga után.) Miután a koalíció passzív ellenállásra hívott fel, az adó
befizetése a lojalitás látványos gesztusának számított.732 A románok is önként befizették az
adót, sőt, Hunyad megyéből a főispán arról számolhatott be, hogy a „vármegye területéről
újoncozó 64. számú gyalogezred rendes évi ujonczlétszámának megfelelő számu ujonczot az
önkéntes beállások … teljesen fedezték, sőt még más ezred létszámának is átengedett ily
önkéntes beállókat.”733
Az elzárkózás ellenére a Függetlenségi Párt 1905 végén is kísérletet tett a románok
megnyerésére. Az év végén Lumina címmel román nyelvű lapot indítottak, és mind Kossuth,
mind Apponyi békülékeny cikkekkel igyekeztek megnyerni a románok jóindulatát – hiába. A
Gazeta Transilvaniei szerint a „gőgös gróf” „szavai nem találnak befogadásra, mert hiányzik
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belőlük az igazság és az őszinteség.” Mihali kijelentette, hogy a koalíció programjában
egyetlen pont sem szolgálja a nemzetiségek javát, míg a román görögkeleti érsek lapja, a
Telegraful Român szerint a fenyegető abszolutizmusért a koalíció túlhajtott követelései
tehetők felelőssé.734
Míg a románok és a szlovák nemzetiségi mozgalom hagyományos irányzatának
megnyerésére nem volt lehetőség, a koalíció sikert aratott a délszlávokkal kapcsolatban, ha
nem is a tavasszal próbálkozó Tomašićék, hanem horvátországi ellenfeleik, a szerb-horvát
koalíció révén. A Franjo Supilo vezetésével tető alá hozott ún. fiumei rezolúció (és a
horvátországi szerbek zárai csatlakozása) szakítást jelentett a horvátok addigi hagyományos
bécsi orientációjával. Elsősorban szerb ösztönzésre álltak most Magyarország önállósodása
mellé, mert a 48-as vezetésű koalíciótól remélték saját törekvéseik támogatását is. Az akció
mögött elsősorban a szerbeket, sőt, a Szerb Királyságot kell sejtenünk, ugyanis „Belgrádban
azt akarják, hogy a magyarországi szerbek a koalíczióhoz csatlakozzanak. Nem mintha az
általános szavazati jog nem volna a szerbek politikai előnyére, hanem mert a fő ’a monarchia
megbontása’. Egy önálló Magyarország nem okoz balkángondot” – jelentette Thallóczynak
Horváth Ödön.735 A közeledést elősegítették Lovászy Márton zentai függetlenségi
képviselőnek, a Magyarország szerkesztőjének több évre visszanyúló szerb kapcsolatai is.
Lovászy ugyanis – Horváth Ödön belgrádi kormányhivatalnokok kijelentésein alapuló
véleménye szerint – „működéséért subventiót kap a szerb sajtóirodától.” Bár „Lovászy és a
’Magyarország’ barátsága lehet esetleges meggyőződés dolga is, de … barátsága nem
ingyenes – vélekedett a szerb külügyminisztérium egy hivatalnoka. – Már vagy fél éve ő
nekünk a magyar P[ester] Ll[oyd], sőt több ennél, mert az csak azért kap, hogy bennünket ne
bántson erősen – ez pedig, ennek kötelessége bennünket dicsérni.” A kor külpolitikai
eszköztárába persze másutt is beletartozott a pénzzel vagy ajándékokkal is segített
véleményformálás, de itt a szerbeknek kifejezetten az volt a célja, hogy „ilyen módon elő
fogjuk állítani a szerb-magyar barátságot.”736 Horváth információinak hitelességét még
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további kutatásoknak kell megerősíteni, de értékes adat, hogy a délszláv ügyekben
kiemelkedő tájékozottsággal rendelkező Thallóczy elfogadta őket.737
Lovászyék megítélésétől függetlenül a két ágra szakadt magyarországi szerb
nemzetiségi mozgalom radikális szárnya volt az, mely felkarolta a magyar függetlenségi
követeléseket. Az udvarhű Alexander Vaida-Voevod is úgy látta, hogy a Jaša Tomić vezette
irányzat követői „a perszonálunió feltétel nélküli hívei”, mert úgy vélik, „ezen az úton tudják
a szlávság és különösen a délszlávok érdekeit előmozdítani, abból a felfogásból kiindulva,
hogy ezek a népek a gyenge Magyarországon belül jobban megtalálják a számításaikat, mint
egy erős Habsburg-monarchiában.”738
A függetlenségiek számára azonban ezek a hátsó gondolatok vagy ismeretlenek, vagy
az adott pillanatban közömbösek voltak, s csak a kompromisszumra nem hajlandó Béccsel
szembeni szövetségest látták a felajánlkozó délszláv politikusokban. Jellemző, hogy az
Egyetértés ezzel a jelszóval üdvözölte a fiumei rezolúciót: „Theuthonum jugum de collo
excuteamus!”739 A koalíció jelentékenyen megerősödött a délszláv támogatás birtokában, 740 és
egyes vélemények szerint az addig megbízhatóan dinasztiahűnek tartott horvátok elpártolása
miatt kellett végleg levenni a napirendről a Magyarország elleni katonai beavatkozás tervét.741
Az ötperces audiencia után a koalíció a nemzetiségek felé tett tétova, és részben
sikeres lépések mellett felújította tárgyalásait a szociáldemokratákkal is. Ezúttal Polónyi Géza
találkozott Bokányival és Goldnerrel az Orient-szállóban, de kötelező erejű ígéretet az
általános választójog mellett – Andrássyra hivatkozva – most sem mert tenni. A Függetlenségi
Párt, az Új Párt és az MSZDP szegedi szervezeti azonban eljutottak idáig, és 1905. október 8án közös nagygyűlésen ítélték el a dinasztia politikáját és követelték a választójog
reformját.742 A szociáldemokratákra azonban 1905 őszén nem ez volt a jellemző, hanem a
kormány mind erősebb, olykor fenntartás nélküli támogatása.
1905 őszén a helyzet kiéleződésének hatására Nagy Ferenc vezetésével további
képviselők hagyták el a Szabadelvű Pártot. Ennek Tisza sem kormánytámogató, sem nyíltan
ellenzéki politikája mellett be kellett következnie, s nem csak azért, mert „sok [volt] a Péter,
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aki válságos időben megtagadja mesterét”.743 Tisza minisztere, Khuen-Héderváry Károly is
távolságtartóan figyelte Tisza küzdelmét pártja egyben tartása érdekében: „Budapestre bizony
nem megyek, Tisza mostani fellépésével úgy látom, szétveri a pártot, semmi szükségét sem
érzem hogy ezen aktusnál jelen legyek” – írta Thallóczynak.744 Bár a Szabadelvű Párt egyes
tagjai a Haladó Párt irányában tájékozódtak,745 a kilépni kívánók zöme az ellenzéki koalíció
elviselhetetlen agitációjának engedve746 a koalíció 67-es pártjaihoz kívánt csatlakozni.
Bár a kiválásra részben éppen Tisza merev választójogi konzervativizmusa miatt
került sor, a tanácskozásaikat a Pannónia szállóban tartó ún. új-disszidensek mégsem a
választójogi kérdésben reformokat követelő Bánffy pártjához csatlakoztak, hanem Andrássy
felé tájékozódtak. A Szabadelvű Pártot november elején elhagyó Sándor Pál hiába
hangoztatta, hogy Tisza választójogi nézeteinek „van valami feudális íze”, az őt korábban
élesen bíráló Új Pártba mégsem akarhatott belépni.747 Ugyanakkor Bánffy és Andrássy
egyaránt észlelte, hogy a helyzetet a dualizmus híveinek érdekében kell kihasználniuk, és
határozottan felléptek a 67-es alap szigorú megtartása mellett. Bánffy még azt is kijelentette,
hogy ha választásokra kerülne sor, azokon már nem a Függetlenségi Párt oldalán, hanem
inkább külön indulna. Végül az új disszidensek a régiekkel együtt 1905. november 18-án egy
új, 67-es pártot hoztak létre Andrássy vezetésével, mely az Alkotmánypárt nevet kapta.748
Eközben a háttérben ismét megegyezési tárgyalások folytak. Kossuth Ferenc maga
kereste fel Szögyény-Marich László berlini nagykövetet csóri birtokán, de ajánlatát a
diplomata elfogadhatatlannak vélte.749 (A megbeszélés „történelmi érdekessége” volt, hogy a
császárt képviselő diplomata és az ellenzéki vezér apjai hat évtizeddel korábban is az
ellentétes oldalon álltak: az 1848 előtti időkben id. Szögyény László alkancellárként küzdött
Kossuth Lajos ellen.750) Szögyénynek utóbb egyébként kellemetlensége is támadt azért, mert
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hajlandó volt fogadni Kossuth Ferencet.751 A diplomata Széll Kálmánnal is folytatott
megbeszéléseket, melyek azonban ugyanúgy eredménytelenül zárultak, mint Lukács László
volt pénzügyminiszter hosszan elhúzódó kísérlete.752 Ez utóbbinak azonban annyi eredménye
lett, hogy a koalíció a további tárgyalásokban bízva belenyugodott a parlament december 19-i
újabb elnapolásába, ugyanis ígéretet kapott arra, hogy nem lesz házfeloszlatás. A december
19-i ülés valóban nyugodtan, különösebb meglepetések nélkül zajlott le, ha csak Tisza
felszólalását nem tekintjük annak, melyben – önálló indítvány beterjesztése helyett –
csatlakozott a koalíció által benyújtott határozati javaslathoz. Tisza és a szabadelvű maradék
ekkor került a legközelebb a koalícióhoz,753 amit egyértelműen Tisza választójogi
konzervativizmusából táplálkozó növekvő kormányellenességének tudhatunk be. 1906 elején
Lukács Lászlónak még azt is felajánlotta, hogy „ha szemben a koalíció rakoncátlan elemeivel
támaszra van szükségük, ezt a szabadelvű pártnak – persze önérzetének megfelelő
modalitások között – meg kell adnia.”754
A háttérmegbeszélések közepette a vármegyék nagyobb részében egyre jobban
kiéleződtek az ellentétek a koalíciónak engedelmeskedő tisztikar és a „darabont-kormány”,
illetve az általa kinevezett új főispánok között. A megyei ellenállás 755 1905 végén és 1906
elején öltötte a legszélsőségesebb formát. Több helyen sikerült megakadályozni az új,
törvénytelennek tartott főispán beiktatását. A legrosszabbul a Debrecenbe kinevezett Kovács
Gusztáv járt, akit a feldühödött tömeg megvert és egy halottaskocsin végighurcolt a
városon.756 A debreceniek – 1849-es hagyományaikhoz híven – más tekintetben is élen jártak
az engedetlenségben. A Kovács helyébe kinevezett Boda Dezső a Debreczen c. függetlenségi
lapot be is kellett tiltsa az abban olvasható felségsértő cikkek miatt. A rendelkezés
jogosságának igazolására idézzük a lap egyik írását, mely szerint „az emberi és természeti
törvényekkel ellenkezik, hogy egy rokkant, öreg ember akarata, egy megvénhedt Habsburg
szeszélye vezesse a nemzetet olyan utakon, amelyen ez az ország haladni nem akar.” Ha a
törvények szerint nyugdíjazni kell 60 éves korában a törvényszéki bírót, akkor egy 75 éves
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öregember, „aki túl van már azon a koron, amelyben józanul, helyesen és önállóan
gondolkozni lehet, egy öreg ember korlátolt gondolkodásának, befolyásolhatóságának,
szeszélyeinek van kiszolgáltatva egy ország sorsa, egy ország boldogulása, millió és millió
ember élete.”757 (Ugyanakkor nem mindenki gondolta Ferenc Józsefről, hogy „vén, tehetetlen
ember”. A Szilágy megyei Egerházán lakó 29 éves Matyesán Vaszilika 1904. október 26-án,
szeretője hűtlenségén elkeseredve leitta magát, és hazafelé „a királyt itt reprodukálhatatlan
kifejezésekkel illette, s a szeretője elcsábítását a felségnek tulajdonította.”758)

6. Bánffy újabb ajánlatai
Miközben 1905-1906 fordulóján az ország nagy részében – elsősorban a magyarlakta
területeken, a nemzetiségi vidékek inkább passzívan szemlélték az eseményeket – a megyei
ellenállás révén a korona és a koalíció ellentéte tömegek bevonásával folytatódott, a háttérben
tovább folytak a tapogatózó tárgyalások. Ezekben Bánffy volt a legaktívabb s egyben a
legtöbb engedményre hajlandó. Egész politikai múltjából, de elfoglalt pozíciójából is
következett ez, hiszen számára csak a királlyal való megegyezés biztosíthatott utat a
hatalomba, saját támogatottsága ehhez csekély volt.
Bánffy már december közepén érintkezést keresett Fejérváryval, de a kormányfő
vonakodott találkozni elődjével, és a kabinetiroda fel is szólította, hogy „mindenképpen
kerülje el a vele való találkozást”.759 Ezért Bánffy közvetítők segítségével juttatta el újabb
javaslatait a miniszterelnökhöz 1906. január 10-én.760 A Bánffyt általában is támogató Pesti
Hírlapban január 18-án a memorandummal összecsengő vezércikk jelent meg, mely
kifejezetten a magyarosítást helyezte a középpontba. Bírálta a nevetségesen külsőséges
katonai követeléseket, és leszögezte, hogy ha már megvalósult volna a magyar nemzeti állam
és az egynyelvű nemzet, a magyar vezényszó is rég megvalósult volna már. A cikk erőskezű
kormányért és teremtő szakminiszterekért kiáltott, és a mindent megmagyarosító
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kultúrpolitika jegyében az államnyelv érvényesítését követelte minden oktatási szinten, azaz
az 1844. évi II. tc. fokozatos végrehajtását. A közigazgatás magyarosítása mellett a
választójog feltételeként is a magyar nyelvtudást helyezte kilátásba a lap, mely különben a
koalíció mágnásait is nyíltan megfenyegette: ha saját miniszterségük érdekében ingyen
leszerelnek, „őket is halottas szekérre tesszük, mint a fináncot Debrecenben.”761
Az addig Bánffy legfőbb taktikai szövetségesének számító Andrássy-csoporttal
szembeni harcias hang azzal magyarázható, hogy Lukács közvetítéseinek eredményeként a
vezérlő bizottság ekkor közel került a megegyezéshez, ami Bánffy számára a háttérbe
szorulást is jelentette volna. Ráadásul Fejérváry – az udvar jóváhagyásával – éppen azzal
intette le a választ ismételten megsürgető Bánffyt, hogy várják ki a Lukács-misszió esetleges
sikerét.762 Tehát az Andrássy miniszterelnökségét tervező tárgyalások ekkor kifejezetten
Bánffy akarata ellenére folytak, s Andrássy az adott helyzetben az Új Párt vezérének
riválisaként tűnt fel.
Bánffy további gesztusokkal is igyekezett megnyerni a korona bizalmát. Amikor a
Kossuth Ferenc lakásán folytatott megbeszélések során Andrássy felvetette, hogy a
megegyezés esetén is ragaszkodni kellene az ún. alkotmánygaranciákhoz (azaz a parlament
költségvetéssel kapcsolatos jogainak megerősítéséhez, az elnapolás és feloszlatás királyi
jogának korlátolt mivoltához), Bánffy tüntetően felállt és kiment a szobából. A tiltakozó
politikus csak akkor volt hajlandó visszatérni, mikor az utána siető Kossuth biztosította, hogy
ez csupán Andrássy személyes véleménye – s minderről persze sietett a hatalmon lévő
köröket is informálni. Hogy a szélesebb közvélemény számára is jelezze távolságtartását a
koalíciós tábortól, 1906. január közepén nyolc napra Kolozsvárra utazott, és a vezérlő
bizottság tanácskozásain nem is vett részt. Egyúttal tudatta, hogy továbbra is kész úgy átvenni
a kormányzást, hogy a katonai kérdést teljesen kikapcsolnák. Lederer doktor közvetítésével
kérte, hogy Ferenc József fogadja a négy koalíciós párt vezetőjét – s így Apponyit ne –, majd
bízza meg őt a kormányalakítással, amire ő a memorandumban foglaltak alapján vállalkozna
is. Biztos sikert ígért, mert bírta Kossuth ígéretét, hogy a Függetlenségi Párt is megszavazná a
költségvetést és az újoncjutalékot, utána pedig sor kerülhetne az új választásokra. „És ha ő
vezeti az új választásokat, akkor Bánffy báró biztos a sikerben” – jelezte Lederer.763
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Bánffy tehát elszakadt a koalíció 67-es táborának erősebb szárnyától, és a hatalomra
jutás érdekében kész volt messzemenőbb engedményeket tenni. Közben az Andrássy-Lukács
kombináció ugyan tovább folyt, és az álláspontok közeledtek is,764 de a megegyezés mégis
kútba esett, mert a koalíció egyebek mellett ahhoz is ragaszkodott, hogy az új választások
döntsenek a katonai kérdésekről, amit Fejérváry – a maga szempontjából teljes joggal –
lehetetlenségnek minősített.765 A kudarcban Andrássy és az ellenzéki politikusok túlzottnak
bizonyuló követelései mellett kis részben Bánffynak is szerepe volt. Január közepi távolléte
gyengítette a koalíció helyzetét, visszatérése után pedig a koalíció feltételeivel szemben
támasztott elégedetlenségével okozott zavart.766
A koalíció helyzete nem is volt könnyű, mert minden engedménye valakinek a
nemtetszésével találkozott. Amikor 1905 decemberében a választójog kérdésében kissé
közeledtek a szocialistákhoz, Andrássy bejelentette, hogy ő az általános választójoggal soha
nem békél meg, Kaas Ivor báró, az ekkor a Néppárthoz tartozó, változatos politikai múltú
politikus pedig 1905. december 12-én azzal az indoklással lépett ki a vezérlőbizottságból,
hogy a reformpolitikát Magyarország egységére, nemzeti jellegére és társadalmi békéjére
nézve veszélyesnek látja.767 Amikor viszont az ún. nemzeti követelésekből engedtek volna,
mint a Lukács-misszió idején, akkor a vérmesebb 48-asok tiltakoztak. Barabás Béla
vezetésével állítólag a „mezei hadaknak” csúfolt mintegy 70 képviselő még azt is kilátásba
helyezte, hogy amennyiben a vezérek az eredeti program feladásával jutnának kormányra, ők
ellenzékbe vonulnak.768 Ugron Gábor azonban nem csak fenyegetőzött, de 1906. január végén
ki is lépett a vezérlő bizottságból a koalíció túlzott engedékenysége miatt.769
A koalíció zömének Andrássy személyét ismét előtérbe helyező megoldásával
szemben Bánffy folyamatosan igyekezett saját koncepcióját elfogadtatni. Még folytak a
Lukács-féle tárgyalások, amikor Bánffy közvetítője révén ismét felajánlotta, hogy hajlandó a
kormányalakításra a korábban jelzett program alapján. Újból elismerte, hogy „a katonai
kérdést a tárgyalásokból teljesen ki kell kapcsolni”, és a legsürgetőbb kérdések (költségvetés,
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újoncjutalék, stb.) parlamenti elintézése után új választások kiírását helyezte kilátásba, melyen
a kormány az általános választójog ígéretével és a gazdasági kérdések előtérbe állításával
bocsátkozhatott volna küzdelembe. A memorandum által feltett kérdésre, hogy ezen a
választáson Bánffy képes lenne-e a kormánytöbbséget 67-es alapon megteremteni, a szöveg
egyértelmű igennel felelt.770 A kérdés azonban elsősorban nem is ez volt, hanem az, hogy
Bánffy egyáltalán megkapja-e a tervéhez nélkülözhetetlen legfelsőbb bizalmat.
A Lukács-misszió kudarca után Fejérváry – aki kormánya helyzetét már régóta
tarthatatlannak ítélte – a képviselőház feloszlatására tett javaslatot.771 Erre nem is annyira a
koalíció rugalmatlansága miatt volt szükség, hanem azért, mert így – parlament hiányában –
rendeletileg életbe lehetett léptetni a Monarchia szempontjából létfontosságú külkereskedelmi
szerződéseket, melyeknek megszavazására a működésképtelen parlamentben nem volt
lehetőség.772 Miközben a miniszterelnök már ennek előkészítésén gondolkodott, Bánffy ismét
jelentkezett nála, és kérte, hogy fogadja őt, mert a kibontakozást minél előbb sikerre kell
vinni.773 Fejérváry nem szívesen foglalkozott az újabb kérelemmel, és nem kívánt találkozni
az ellenzéki politikussal. Bizalmasain keresztül azonban Bánffy február 12-én el tudta juttatni
a miniszterelnökhöz újabb memorandumát.774
Az aláírás és datálás nélkül megmaradt memorandumban Bánffy a 67-es alapon
megalkotandó kormány programjaként négy pontban foglalta össze kívánalmait. Az általános
választójog behozatalát az esetleges ellenzéki obstrukció erkölcsi alapjának lehetetlenné tétele
szempontjából is helyeselte, és belement a katonai kérdések kikapcsolásába is, mindazonáltal
a kilences bizottság programjához és egy olyan nyilatkozathoz ragaszkodott, mely a katonai
követeléseket támasztók számára tekintélyük megóvását lehetővé tenné. Az önálló
vámterületet a külkereskedelmi szerződések lejártával akarta megvalósítani, és – rá igencsak
jellemző módon – követelte, hogy „a magyar nemzeti irányt a belső igazgatás minden
területén, és ezen belül különösen a népoktatásban érvényre kell juttatni.” Óhaját azzal
támasztotta alá, hogy a 48-as irány el is tűnik majd, mikor a közvélemény látja majd, hogy a
nemzeti célokat a 67-es uralom mellett is meg lehet valósítani. A koalíció mérsékelt elemeiből
megalkotandó kormány jóváhagyná a költségvetést, megszavazná az újoncjutalékot,
ratifikálná a külkereskedelmi szerződéseket, elfogadná a választójogi törvényt és új
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házszabályokat is alkotna, majd azonnal új választásokra kerülne sor, melyen a kormány
biztos többséget tudna szerezni. Bár a kivitelezés részleteiről nem nyilatkozott, a radikális 48asok megnyugtatása érdekében Kossuth Ferenc királyi kihallgatását is javasolta775 - erre
ugyanis Ferenc József eddig nemigen volt hajlandó.
Az 1905 nyarán megszűnő Magyar Közélet is éppen ekkor indult újra – nyilván nem
véletlenül. Bár elvileg „minden párttól és politikai iránytól független hetilapnak” nevezték
magukat, de ugyanakkor hűek is akartak maradni régi tradícióikhoz. Halmai Elemér az 1906.
február 11-i első szám vezércikkében valóban ráerősített Bánffy szándékaira: többségi
kormány megteremtését sürgette, az erre képtelen koalíció felbomlásával, a 67-es elemek
tömörítésével.776
A memorandumot közvetítő Lederer Sándor szóban további információkat fűzött a
dokumentumhoz, melyet különben Bánffy elővigyázatosságból nem írt alá.777 A politikus
kérte, hogy a képviselőház tervezett feloszlatására mégse kerüljön sor, mert ez minden
további tárgyalást meghiúsítana. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy megbízása esetén a vállalt
programot gond nélkül végre tudná hajtani. Ennek igazolására felhozta, hogy Kossuth Ferenc
támogatásáról biztosította. Bánffy egyenesen a 48-asság végleges letűnését jövendölte, hiszen
Kossuth és pártja ¾-e kívülről támogatni fogja a felálló kormányt, az ellenzékben maradók
pedig „csekély értékű elemekből állnak”, akiket a bekövetkező „harcban teljesen
felmorzsolnak majd”.778 Az 1906. februári pártviszonyok alapján a kilépések által
meggyengült Szabadelvű Pártnak már csupán 105, az Alkotmánypártnak 52, a Néppártnak 25
képviselője volt, míg a választásokhoz képest is erősebbé vált Függetlenségi Párt már 185
szavazattal rendelkezett a képviselőházban,779 ezért a 48-asok magatartása az esetleges
Bánffy-kabinettel kapcsolatban döntő jelentőségű volt, hiszen a 67-es irányzatú pártok
együttesen is kisebbségbe szorultak.
Február 14-én – talán a kabinetiroda felszólítására – a miniszterelnök meg is kérte
Heltai Ferencet, hogy kérdezzen rá Kossuthnál a Bánffynak tett ígéretre. A volt szabadelvű
párti képviselő és későbbi budapesti főpolgármester még aznap késő este felkereste Kossuthot
a lakásán. A Függetlenségi Párt vezetője kijelentette, hogy ő a koalíció háta mögött nemhogy
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semmilyen megállapodást nem kötött Bánffyval a kérdéses ügyre vonatkozóan, de még csak
megbeszéléseket sem folytattak erről, egy, csupán elméleti jellegű magánbeszélgetéstől
eltekintve, mely azonban csak arra szorítkozott, hogy kívánatos lenne a megegyezés.780
Vagyis Kossuth dezavuálta Bánffyt, amit Fejérváry Géza azonnal tudatott is Béccsel,781
mindazonáltal kidolgozott egy részletes programot is, amit Bánffynak el kellett volna
vállalnia.782
Bár úgy tűnik, hogy Ferenc József mutatott némi hajlandóságot a Bánffy-kombináció
elfogadására, a Fejérváry által együttesen felküldött iratok (Bánffy memoranduma, Lederer
szóbeli kiegészítései, Fejérváry pontozatai és Kossuth Ferenc cáfoló nyilatkozata) csak arról
győzhették meg a királyt, hogy Bánffynak nem lenne esélye a sikerre, ezért a házfeloszlatás
mellett döntött. Felmerülhet a kérdés, hogy Bánffy miért tett olyan ígéretet, ami mögött nem
volt valós fedezet és hogy miért gondolta, hogy úgy kaphat megbízást, hogy kijelentéseinek
valóságtartalmáról előzőleg nem győződnek meg. Sőt, sarkított fogalmazásban: miért akarta
becsapni a királyt? Bár Bánffy taktikai ügyeskedéseiről volt nevezetes, mégsem tarthatjuk
valószínűnek, hogy idáig merészkedett volna. Ha viszont valóban léteztek a Kossuth-féle
ígéretek – amit Kossuth egész politikai karrierjének békülékenysége, s a válság alatti,
többnyire engedékeny magatartása is sugallna –, akkor a 48-as vezér miért tagadta le őket?
Erre két eltérő választ is adhatunk. Kossuth megrémülhetett saját pártja várható
reakcióitól annak kiderülése esetén, hogy a párt programjának feladásával titokban paktált egy
67-es többségű kormány megalkotása érdekében. A Fejérváry Géza által formulázott – és szó
szerint felolvasott – kérdés kifejezetten erre döbbenthette rá Kossuthot, talán nem is
véletlenül.783 Másfelől Kossuth egyszerűen meggondolhatta magát, például annak belátásával,
hogy Bánffy sem személyében, sem a mögötte álló politikai erőt tekintve nem a
legalkalmasabb ember a kibontakozás levezénylésére. Felmerülhetett benne, hogy a koalíció
leggyengébb pártjának vezérét vajon követnék-e az erősebbek, és a meglehetősen mérsékelt,
jóformán teljes kapitulációt jelentő programot elfogadnák-e éppen Bánffytól.
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7. A parlament feloszlatásától az április paktumig
A kibontakozási tárgyalások kudarca után Ferenc József 1906. február 19-én katonai erőt
igénybe véve feloszlatta az országgyűlést. Mivel újabb választásokról nem történt intézkedés,
elvileg – és a koalíció szerint – beköszöntött az abszolutizmus. A kormány megszigorította az
ellenzékkel szemben alkalmazott eljárást is: a képviselői beszámolóknak álcázott ellenzéki
gyűléseket nem engedélyezte, az ellenálló törvényhatóságok végleges letörésére királyi
biztosokat rendelt ki, a belügyminiszter betiltotta a lapok utcai árusítását. A koalíció nem mert
és nem is akart erőszakosan fellépni, de nyilatkozatokban tiltakozott az alkotmányos
megsértése ellen. A legfontosabb ezek közül a február 27-én kibocsátott „A magyar
nemzethez” intézett manifesztum volt, amit Bánffy is aláírt.784
Ám pár nap múlva döntő lépésre szánta el magát. 1906. március 3-án nyílt levelet
intézett szegedi választóihoz, melyben a régi Új Párt programjának felelevenítésével
javasolta, hogy a kibékülés és az alkotmányos rend helyreállítása érdekében akár „elvi
áldozatok mellett is”, de a magyar nemzetnek a hadseregre vonatkozó jogát nem feladva
tegyék félre az „ez idő szerint észszerűen tovább nem erőltetendő” közjogi harcokat. A
közfigyelmet a gazdasági és szociálpolitikai reformok felé kívánta terelni, így igazságosabb és
progresszív adózást hirdetett, a munkanélküliség és a kivándorlás visszaszorítása érdekében
nagy ipari beruházásokat sürgetett és az ipar érdekében a külkereskedelmi szerződések
lejártával az önálló vámterület életbe léptetését, továbbá az 1910-ig tartó bankszabadalom
lejártával az önálló magyar jegybank felállítását. Hitet tett az általános választójog mellett,
ami azonban nála is csak a cenzus leszállítását és arányosítását jelentette, mindazonáltal
javasolta, hogy „a czenzussal nem bírók szavazatjoga is külön rendeztessék”. Programjában a
nacionalista elem természetesen ezúttal is hangsúlyosan szerepelt. A választókerületek új
beosztását „a nemzeti érdekeknek megfelelő” módon, így pl. a (magyar többségű) városok
előnyben részesítésével kívánta megvalósítani. Az addigi, eredményt nem hozó telepítésre
nagyobb állami áldozatokat szánt, és az akciót „minden melléktekintet nélkül és csupán
nemzeti érdektől irányítottan” akarta fokozottan folytatni. A nemzeti nevelés teljes
érvényesülése érdekében erős magyar közművelődési politikát, a magyar államnyelv
elsajátításának biztosítását, és a népoktatás fokozatos államosítását is követelte.
A kibékülésre akár engedmények árán is kész Bánffy számára a királlyal és a
dinasztiával ápolt jó viszony nem csupán frázis volt. Engedékenysége annak belátásából eredt,
784

Dolmányos 1976, 272-276. Vö.: MOL. I 35. Daruváry-hagyaték. 1. doboz. 2. csomó. Kormányzati válság
1905-1906. f858-864, f884-936, f944-949.

hogy „a magyar államnak állami jövője, sőt területi integritása is a Habsburgok jogara alatt
[állhat] legbiztosabban … ellent kívülről jövő csábításoknak vagy támadásoknak.”785 Bánffy
tehát a kiegyezés megalkotóinak logikájához ragaszkodva tette félre Béccsel szembeni
kívánságait, és tért vissza a hagyományos Habsburg-hű állásponthoz.
Ez azonban a koalícióban nagy felháborodást váltott ki, és a vezérlő bizottság arra
készült, hogy ülésén elítélik Bánffy defetistának minősített akcióját. Bánffy azonban nem volt
hajlandó eleget tenni a bírósági idézéssel felérő meghívónak, és Kossuth Ferenchez intézett
újabb nyílt levélben bejelentette, hogy kilép a koalícióból. Bírálattal illette a sikerben nem
bízó Kossuthot éppúgy, mint a szociáldemokratákkal megköthető szövetséget 1905
szeptemberében elutasító Függetlenségi Pártot. Elhatárolta magát az „alkotmánytipró
haladóktól” és a Tisza István vezetése alatt álló, „magukat lejárt” és „megtévelyedett”
Szabadelvű Párttól is, s ezzel – bár valójában az udvarral történő minél gyorsabb megegyezés
volt a célja –, magát az alkotmány és az általános választójog radikális harcosának kívánta
feltüntetni.786 Ez utóbbi magyarázza, hogy a Népszava helyeselte lépését, mert Bánffy
szakítását a koalícióval saját koalícióellenes harcuk igazolásaként fogták fel.787
A Függetlenségi Párt ellenben hazaárulásnak minősítette Bánffy leszerelését, és a
radikális hangvételű A Nap „kétszer meghalt embernek” nevezte el. A kilépést hevesen bírálta
az Andrássy-párti Magyar Hírlap is, mely ugyan a felvázolt programot helyeselte, sőt, azt a
lap által évek óta képviselt irányának ismerte el, de úgy látta, hogy annak megvalósítását az
adott helyzetben Bánffy akkor sem tudná kivitelezni, ha „maga volna a Marxba oltott Deák
Ferenc”. A Szabadelvű Párt ugyanakkor üdvözölte Bánffy szakítását a koalícióval.788
A félrevezető körítés miatt a koalícióban nem feltétlenül tudatosult, hogy Bánffy a
koronával való egyezkedés reményében cselekedett. Kilépésével nagyjából egyidejűleg
Eduard Palmer bankigazgató közvetítését igénybe véve titokban újból felajánlkozott a
királynak. Utalva a szegedieknek írt nyílt levelében is említett fordulatra, figyelmeztette
Ferenc Józsefet, hogy mindenképpen kerüljön sor az alkotmányos előírásoknak megfelelő
módon az új választásokra, mert különben a 67-es alapot nem lehet többé megmenteni. A
Fejérváry-kormány által levezényelt választások gondolatát is elvetette, mert úgy gondolta,
hogy a gyűlölt „darabontokkal” szemben a 48-as eszme nagyarányú győzelmet aratna.
Ehelyett maga ajánlkozott, hogy a szegedi program alapján helyreállítja az alkotmányos
rendet. Kérte a királyt, hogy hívassa volt miniszterelnökeit, és közülük adjon neki
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megbízatást, hiszen csak ő képes „a választásokat úgy csinálni, hogy az egy erős és homogén
67-es többséget eredményezzen”. Kinevezésére mielőbb szükség volna, mert így lesz csak
elegendő idő a megfelelő előkészítésre és szervezésre. A Pro memoria brutális nyíltsággal
fogalmazta meg a siker Bánffy-féle receptjét: „A választások megcsinálásához Bánffynak
hatalomra és pénzre van szüksége.” Az előbbit Ferenc József kinevezése biztosítaná, míg a
pénz megszerzését Bánffy magára vállalta. Bár „legkevesebb 10 millió korona szükséges”, ezt
sem látta megoldhatatlannak, hiszen koncessziót lehetne adni egy Duna-Tisza-csatorna
megépítésére, egy magyarországi fegyvergyár létrehozására, vagy akár az állami vasművek
eladásával is lehetne pénzt szerezni.789
Az újabb felajánlkozás során tett ígéretei felfedték Bánffy módszereinek cinizmusát és
politikájának brutalitását. A szétmálló Új Párt vezetője sajtókapcsolatait is mozgósította, hogy
megragadja a lehetőséget a hatalom megszerzésére. A Pesti Hírlap igyekezett felhívni az
ellenzéki közvélemény figyelmét a nemzetiségek dinasztiahű magatartására, annak érdekében,
hogy ezzel rádöbbentse a koalíciót saját gyengeségére és behelyettesíthetőségére.790 A
feloszlatott parlament román képviselői memorandumukban ezzel szemben – miközben a
magyarok helytelen nemzetiségi politikáját ostorozták – kitértek Bánffy mesterkedéseire is, és
természetesen megpróbálták a királyt Bánffy ellen hangolni.791
Ferenc József ugyan március 16-án maga is elolvasta Bánffy pro memoriáját, ám a
javaslatok nem nyerték el a tetszését. Így Bánffy elszigetelődött, pártja felbomlott. Bánffy
után az Új Párt második embere, Eötvös Károly is szakított a koalícióval. A meglehetősen
szuverén politikus az elmúlt hónapokban sem mindenben követte vezérét, és most is más, de
nem a nyilvánosságra tartozó okokat emlegetett kilépése okaként.792 Az Új Párt többi
képviselője azonban nem követte a két vezért, hanem többnyire a Függetlenségi Párthoz
csatlakoztak. A tíz további képviselő többsége így tett, egyedül a szamosújvári mandátum
birtokosa, Daniel László tartott ki még tavasszal is az Új Párt eredeti programja mellett.793 A
nyílt levélben megszólított szegedi Új Párt sem követte Bánffy szándékosan homályban
hagyott intencióit, és fenntartották a szövetséget a Függetlenségi Párt helyi szervezetével.794
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A veszélyesnek ítélt március 15. utáni napon a kormány feloszlatta a vezérlő
bizottságot, a királyi ügyészt pedig felhatalmazta valamennyi sajtótermék előzetes
vizsgálatára. A koalíció vezetői közül Kossuthnak inába szállt a bátorsága, és nem merte
társait többé lakására hívni, ezért a tanácskozások ezután Andrássynál folytak. A kormány
kemény intézkedései megpuhították a koalíciót, és – bár ezt végül egy ideig sikerült
elleplezniük – beadták a derekukat. Ennek érdekében bizonyos nyomást a partvonalra szorult
Bánffy is kifejtett, amennyiben az Egyetértésben a miniszterelnök felelősségévé tette, hogy a
királyt ne hozzák törvénysértő helyzetbe. Az 1906. április elején létrejött titkos paktumhoz a
polgári radikális értelmiség is hozzájárult, elsősorban Méray-Horváth Károly közvetítése
révén, aki régebbi aradi ismerőse, Barabás Béla útján eljuttathatta tervezetét Kristóffyhoz, aki
viszont a függetlenségi politikus gimnáziumi osztálytársa volt. (Végül a hatalomra került
koalíció hálája a korábbi párbaja miatt fél karjára béna Méray-Horváth nem maradt el:
Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter öt éven át évi 10.000 koronás „tanulmányi
segélyt” utalt ki számára, méltányolva – „a szocziologia tudományos irodalma terén már
eddig is kifejtett érdemes tevékenységét”…795) A megegyezésben végül a koalíció engedett: a
hatalomra kerülésért cserébe vállalta a katonai kérdések kikapcsolását, a költségvetés és az
újoncjutalék megszavazását, a rendelettel életbe léptetett külkereskedelmi szerződések
utólagos szentesítését és az általános választójog bevezetését.796
Megállapodtak az új kormány összetételéről is. A koalíció függetlenségi tagjai
Apponyit, Kristóffy Bánffyt javasolta volna, és közvetítő szerepének elismeréseként felmerült
Széll Kálmán neve is, de végül Ferenc József kívánságainak megfelelően a 67-es
meggyőződésű, és leginkább Andrássy csoportjához közel álló Wekerle lett a miniszterelnök,
aki elvállalta a pénzügyminiszterséget is. A többi tárca közül hatot töltöttek be magyar
politikusok, és ügyeltek arra, hogy mindegyik koalíciós párt vezére miniszter lehessen,
ugyanakkor a Függetlenségi Párt és a 67-es pártok között egyensúly legyen. Így a három
függetlenségi miniszter (Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter, Polónyi Géza
igazságügyi miniszter és Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter) mellett tárcát kapott a
Katolikus Néppárt elnöke, Zichy Aladár (ő lett a király személye körüli miniszter), és ketten
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az Alkotmánypártból: Darányi Ignác (földművelésügy) és Andrássy, aki a belügyi tárca
birtokában a kormány legfontosabb embere lett a miniszterelnök után.797
Bánffy Dezső, mint a győzedelmeskedő koalíciót eláruló politikus, semmilyen
szerepet nem kapott, és valóban igaz lett rá a függetlenségi napilap megjegyzése: „Másodszor
is meghalt.”

VIII. Epilógus. Bánffy Dezső utolsó öt éve
1. A koalíció ellenzéke
Az 1906-os választások előtt Tisza István feloszlatta a Szabadelvű Pártot, hiszen az új
rendszerbe nem lettek volna képesek beilleszkedni. (Ahogy valaki gúnyosan megjegyezte:
Tisza Istvánnak kellett volna obstruálnia Lengyel Zoltán ellen.) Így az 1906. április végén és
május elején megrendezett választásokon a koalíció szinte ellenfél nélkül vett részt, ezért
megengedhette magának, hogy a szokásos állami nyomásgyakorlás eszközeivel ne, vagy alig
éljen. Ebben amúgy is nehézségei lettek volna, hiszen idő hiányában ehhez szükséges
előkészítés nélkül vágtak bele a kampányba, s a főispáni kar egy része is még az előző kurzust
képviselte. De nem is volt szükség a szavazók presszionálására, hiszen az ország a koalíció
diadalának – alaptalan – örömében élt, s a szövetkezett pártok a legtöbb választókerületben
előre meg is egyeztek, hogy ki legyen a közös jelöltjük. Ennek megfelelően azután a koalíció
fölényes győzelmet aratott. A Függetlenségi Párt egymaga megszerezte a mandátumok több
mint 60%-át. A második helyen Andrássy Alkotmánypártja végzett, ahová a politikától Tisza
módjára visszavonulni nem kívánó szabadelvűek és az erdélyi szászok is beléptek. 85
képviselőjük mellett a koalíció másik 67-es ellensúlyát a Katolikus Néppárt 33 mandátuma
jelentette. A három kormányzó párt a mandátumok 90%-át birtokolta, így az ellenzék teljesen
súlytalan volt, ámde annál fontosabb: utoljára az 1860-as években szereztek ilyen sok
mandátumot a nemzetiségi programmal induló román, szlovák és szerb jelöltek. 26
képviselőjük közös nemzetiségi klubba tömörült, melyben a vezető szerepet a Román
Nemzeti Párt politikusai játszották. Az ellenzéki oldalon foglalt helyet 15 pártonkívüli
képviselő is, zömmel volt szabadelvűek, de ide tartozott a szegedi mandátumát megőrző
Bánffy Dezső is.798 Az MSZDP jelöltjeinek ezúttal sem termett babér: csak 31 jelöltet voltak
képesek indítani, s összesen 571 szavazatot kaptak.799 Igaz, a munkásság választójoga
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hiányában nem is a győzelem volt a céljuk, hanem az agitáció: választások idején a
gyűlésezésre nagyobb teret engedtek nekik a helyi hatóságok.800
Bánffy ellenzéki képviselőként is hű maradt soviniszta felfogásához. Már a felirati
vitában szóvá tette, hogy a horvát képviselők miért horvátul tették le az esküt és miért horvát
keresztnéven szólítja őket az elnök. Felszólalásának ennél magvasabb részében ellenezte a
nemzetiségi képviselők feliratának túlzottan elméleti és elfogadhatatlan irányát, és büszkén
emlékezett vissza saját kormányfőségére, amikor a parlamentben ilyen felszólalások nem
hangozhattak el. Ismételten kifejtette, hogy „csak a nemzeti államoknak van létjogosultságuk
Európában”, és meghirdette a nemzetiségi képviselőkkel szembeni harc szükségességét.801
Bánffyt követően Iuliu Maniu emelkedett szólásra, és kijelentette, hogy amióta Bánffy leírta,
teljes tájékozatlanságot elárulva a néppszichológiában, hogy az erdélyi szászoknak
Németország érdekében magyarrá kell válniuk, azóta nem áll szóba vele a nemzetiségi
kérdésről. Maniu egyúttal gúnyosan megköszönte Bánffynak, hogy az egész világ figyelmét
felhívta arra a tényre, hogy „nem kell, hogy a jogot érvényesítsük, hanem mindenekelőtt
tűzzel-vassal meg kell csinálni az országban a nemzeti államot ”.802 Bár a magyar képviselők
nagy része egyetértő bekiabálásokkal fogadta Bánffy – kissé egyoldalúan idézett – gondolatát,
Wekerle miniszterelnök jónak látta felszólalni. Tulajdonképpen megvédte elődjét, mert
kijelentette, hogy „Bánffy is legfeljebb azt akarja, hogy [a nemzetiségek] magyarul is
tudjanak, de nem akarja azt, hogy románul, tótul, szerbül ne tudjanak. Senki sem akarja
önöket magyarizálni, kipusztítani.”803
A parlament hangulatából már ekkor látszott, hogy a jövőben gyakran kerül majd sor
összecsapásra a nemzetiségi képviselőkkel. Bánffy maga is gyakran szólalt fel ebben a
témában, mindig a szigort és a kemény fellépést követelve. 1906 őszén például egy
hazafiatlansággal vádolt román esperes megbüntetése ürügyén a nemzetiségi egyházak
szigorúbb ellenőrzését sürgette.804 A képviselők között népszerű volt ez a felfogás, Szabó
Károly szekszárdi függetlenségi képviselő nyíltan meg is mondta, hogy a nemzetiségi
politikában „br. Bánffy Dezső van a helyes úton” és kérte a „gyengéd és kíméletes” bánásmód
helyett az ő eszközeinek alkalmazását, így pl. helyeselte minél több állami népiskola
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felállítását a nemzetiségek lakta vidékeken, a magyar állam tekintélye és a magyarság
szupremáciája védelmében.805
Bár Bánffy a politikai élet partvonalára szorult, nem adta fel a küzdelmet. A Magyar
Közélet 1906 után is rendre pozitívan nyilatkozott róla, így pl. kiemelték, hogy – Vázsonyi
mellett – egyedül ő volt mindvégig híve az általános választójog eszméjének. 806 Ugyanakkor a
lap egyre kisebb teret és figyelmet szentelt a politikának, és inkább irodalmi jellegű
folyóirattá vált. 1906 végén távozott Halmai Elemér is, s a felelős szerkesztő Szabó Kálmán
lett.807 A Magyar Közélet már nem lehetett Bánffy olyan erős támasza, mint 1903 és 1905
között. A lap állásfoglalásai különben sem voltak minden esetben kellőképpen
végiggondoltak. Andrássy plurális választójogi tervezetét például először még üdvözölték,808
majd később kifogásolták, hogy miért nem a magyarul írni-olvasni tudás lett a cenzus alapja,
és remélték a tervezet elbukását, mert különben „pusztítaná a magyarságot”.809
Bánffy ugyan többnyire csak a nemzetiségi kérdésre szorítkozott képviselőházi
felszólalásaiban, de időnként a politikai élet más területein is kifejtette véleményét. 1907
elején a Szabadelvű Párt példáját idézve, mely a Nemzeti Párttal tető alá hozott fúzió révén
került válságba, a Magyar Közélet a koalíció belső egyenetlenségeit nyílt szakadással kívánta
felszínre hozni, mert szerinte „az a parlament, amelyben az ellenzéket a nemzetiségek
képviselik, egészségtelen, beteg.”810 Bánffy ekkor maga is azt pártolta, hogy a Függetlenségi
Párt vegye át a kormányzást egymaga, és a 67-es elemek vonuljanak ellenzékbe. 811 Az
ellenzéki politikus minden bizonnyal úgy gondolkodott, hogy a névleg 48-as vezetés,
rákényszerülve a 67-es politikára, hamar népszerűtlenné válna, s akkor a dualizmushoz hű
erők, s köztük ő maga is, megerősödve visszatérhetnének a hatalomba.
Ez a nosztalgia az egykor (persze csak viszonylag) erős Új Párt iránt a későbbiekben is
megmaradt. A jellemző módon „A multkori hatvanhetes” álnéven író szerző 1908 elején – a
realitásoktól elrugaszkodva – a Magyar Közélet hasábjain azt javasolta, hogy a Függetlenségi
Párt mondja ki megszűnését, és olvadjon fel egy olyan radikális programú 67-es pártban,
„mint amilyen báró Bánffy Új Pártja volt”.812 A gondolatra a következő számban is
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visszatértek, és azon ábrándoztak, hogy milyen jó lenne egy a királlyal egy alapon lévő,
nemzeti, haladó, radikális és szabadelvű párt a koalíciós kormányzás helyett.813
Bánffy másik kedvelt témája a „klerikális veszély” emlegetése volt. A Katholikus
Népszövetség zászlóbontásakor ismét „felekezeti riadót fújt”,814 és 1908. március végén a
képviselőházban is szót emelt a klerikalizmus terjedése ellen.815 Fő feladatát azonban továbbra
is abban látta, hogy képviselőházi elszigeteltsége ellenére igyekezzen megakadályozni
minden olyan lépést, ami az „egységes magyar nemzeti állam” megalkotását lassítja. Ő
javasolta először önálló magyar görögkeleti egyház létrehozását is a képviselőházban az
1907. évi költségvetési vitában.816 A magyar nemzeti állam érdekében nyújtotta be
interpellációját Andrássyhoz a soproni törvényhatóság nyelvhasználata tárgyában. A
soproniak ugyanis – amennyiben nem tudtak magyarul – felszólalhattak a városi közgyűlésen
németül is, s ezt a gyakorlatot a belügyminiszter jóváhagyta. Bánffy vitatta, hogy a
nemzetiségi törvény feljogosítaná erre a soproniakat. Beszterce-Naszód megyei főispán
korában kialakított álláspontjához hűen csak annyit ismert el, hogy a csak németül beszélő
képviselő felszólalhat anyanyelvén, ám erre a tisztviselőt szerinte már nem lehet kötelezni.
Ráadásul Bánffy „magasabb szempontjából” nézve is káros volt a belügyminiszteri
engedékenység, hiszen mindez „az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének rovására”
történhetett csak.817 A belügyminiszter figyelmeztetése ellenére – hogy tudniillik a németség
iránt tanúsított szűkkeblűség politikai szempontból nem kifizetődő a leghűségesebb
nemzetiséggel szemben – Bánffy fentebb idézett elvei miatt nem fogadta el Andrássy
válaszát.818 A Bánffyt következetlenséggel megvádoló függetlenségiekkel szemben a Magyar
Közélet védte meg: a lényegben Bánffy következetes, mert „taktikájának éle mindig a
nemzetiségek ellen volt.”819 A lap 1908 tavaszán is hitet tett egykori vezére mellett: „Mi báró
Bánffy Dezső tanítványai vagyunk”, mert ravaszságával ő volt a Bécs ellenében a legtöbb
eredményt elért miniszterelnök és mert számára is a néppárt és a nemzetiségek voltak a fő
ellenfél.820
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2. Bánffy bécsi kapcsolatai
Bár Bánffy politikai súlya a koalíció éveiben minimális volt, néhányan a koalíció elleni
terveikben vele is számoltak. A darabont-kormány egyik legfontosabb tanácsadója, Vészi
József 1907 elején, Polónyi Géza igazságügyi miniszter korrupciós botrányának
kirobbanásakor memorandummal fordult az udvarhoz, és a gyenge és népszerűségéből
rohamosan veszítő koalíció helyébe átmeneti kormány kinevezését javasolta az általános
választójog megvalósítása céljából. A kormányt Vészi szerint a minden kormányt kiszolgálók,
a kormány segítsége nélkül mandátumhoz nem jutók s (Tisza és pár konzervatív kivételével) a
volt szabadelvű pártiak is támogatnák, de ha a parlament csökönyösnek mutatkozna, fel kell
oszlatni. A határozott embert kívánó miniszterelnöki posztra Vészi Csáky Albin, Vörös
László és Láng Lajos mellett Bánffy Dezsőt is alkalmasnak találta. Bár a terv nem valósult
meg, sőt, utóbb Vészi is közeledett a koalícióhoz, a 48-asokkal, de még Andrássyval szemben
is komoly ellenérzéseket tápláló Ferenc József legalább olyan szinten eljátszott a gondolattal,
hogy a tervezetet megmutatta Fejérváry Géza bárónak is, aki Lángot „gerinctelennek”, Vöröst
pedig „túl megbízhatatlannak” tartotta, míg a másik két névvel kapcsolatban nem volt
megjegyzése.821
1907 közepén régi kedves ismerősén, Palmer bankigazgatón keresztül Bánffy is
memorandummal fordult az udvarhoz,822 mert aggodalommal töltötte el a horvát és a
nemzetiségi kérdés kiéleződése. Javasolta a koalíciós kormány elbocsátását, mert annak
helyzete megjavíthatatlanul ingatag. Egy meg nem nevezett függetlenségi politikust idézve
abban látta a koalíciós kormány alapvető problémáját, hogy „míg lefelé és felfelé is ugyanúgy
hazudnak, addig a korábbi idők kormányainak csak olykor kellett felfelé füllentenie, míg a
lefelé való hazudozást ráhagyhatták az ellenzékre.” A Szabadelvű Párt uralmát pontosan és
szellemesen leíró hasonlatnál elgondolkodtatóbbak voltak a memorandum azon fejtegetései,
melyek a majdan bekövetkező trónváltozásról szóltak. Bánffy szerint a dinasztiának és a
nemzetnek is közös érdeke, hogy ekkor rendezett viszonyok uralkodjanak, mert ezt
fenntartania a mostani trónörökösnek könnyű lesz, ellenben a zavaros helyzet könnyen
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eredményezheti az új uralkodó veszedelmes kísérletezését. Ezért a stabil belpolitikai helyzet
kialakítása érdekében a király aktív szerepvállalását kérte, és a Hohenwart–Schäffle-kormány
mintájára a királytól várta az új kormány programjának összeállítását. (Ebben különben saját,
1895-ös kabinetje is példa lehetett.) Ugyanakkor az idősödő politikus konkrét javaslatokkal és
programmal ezúttal nem állt elő, sőt, egy megjegyzésében elárulta, abban sem biztos, hogy
beadványa nem fogja a papírkosárban végezni.823
Bánffy valóban kritikusnak látta a helyzetet, és úgy érezte, hogy „már-már a nemzeti
megsemmisüléshez közeledünk”824 – írta egykori harcostársának, Apáthy Istvánnak
Kolozsvárra. Ám semmi ereje és lehetősége nem volt a változatásra, hiszen nem volt „aktuális
ember”.825 Bánffy Dezső kilépése a koalíció vezérlő bizottságából 1906 márciusában
tulajdonképpen politikai karrierjének végét jelentette. Bár addig sem tartozott az ország első
számú vezető politikusai közé, mégis rendelkezett egy speciális előnnyel: miközben
programja népszerű volt „lefelé”, személye elfogadható volt „fölfelé” is. Bár komoly
támogatottságot még legnagyobb sikerei idején sem tudott az Új Párt révén maga mögött
tudni, befolyása ennél nagyobb volt. 67-es politikusként eleve nagyobb reménnyel
számíthatott a miniszterelnöki megbízásra, mint a bármennyire is népszerű 48-as vezérek.
Bánffy miniszterelnöki megbízatása tehát elvileg – akár egy kisebbségi vagy hivatalnokkormány élén – többé-kevésbé mindig a lehetséges megoldások között szerepelt. Lehetséges
volt 1906 tavaszán is, de fölösleges. A koalíció behódolása és a Wekerle-kormány működése
ugyanis bizonyította azt a régi igazságot, hogy „Ferenc József király alatt százféleképpen
lehet beszélni, kormányozni azonban csak egyféleképp lehet”,826 és egy elvileg 48-as
dominanciájú magyar kormányzat is megadta a császárnak, ami a császáré.
Bánffynak akkor jött volna el az ideje, ha a dinasztia rászánja magát a gyökeres
reformokra, ha a Magyarországon évtizedek, de tulajdonképpen évszázadok alatt kialakult
uralmi rendszert és hatalomgyakorlási technikákat radikálisan meg kívánja változtatni. Ha
bevezetik az általános választójogot, ha a „magyar oligarchia” hatalmát megszüntetik vagy
jelentős mértékben csökkentik, s ezzel párhuzamosan a nemzetiségek elitjének is részt
juttatnak belőle. Ennek a programnak a megkezdésére, tudjuk, a konzervatív és a radikális
változásoktól alkatilag is idegenkedő Ferenc József nem vállalkozott. Kifejezetten
magyarellenes színezettel Ferenc Ferdinánd trónörökös képviselte, ezért Bánffy számára egy
Ferenc Ferdinánd-féle reformpolitika jelenthette volna azt, hogy politikai mondanivalója
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ismét fontossá válhat, a trónváltozás, és az azt várhatóan követő politikai irányváltás értékelte
volna fel programját és személyét.
Nem meglepő ezek után, hogy Bánffy igyekezett kapcsolatba kerülni a trónörökössel.
Alexander Vaida-Voevod már 1906 őszén arról tudósította Ferenc Ferdinándot, hogy az
erdélyi kálvinista magyarok körében elterjedt: a koalíció és Bécs kiegyezését valójában
Bánffy hozta tető alá, mert röviddel a béke megkötése előtt Bécsben találkozott a
trónörökössel, aki feltétlenül megbízik benne. A szállongó mendemondák szerint Ferenc
Ferdinánd megígérte Bánffynak, hogy trónra jutása után a magyarok minden kérését
teljesíteni fogja, ha hajlandók feleségét, az udvarban kitaszított Chotek Zsófiát magyar
királynévá koronázni.827 A kissé fantasztikusan hangzó ajánlat megkérdőjelezi nemcsak a
történet egészének hitelét, de még azt is, hogy Bánffy valóban kapcsolatba lépett a
trónörökössel. Ennek ellentmondani látszik az is, hogy mikor 1908 tavaszán Ferenc Ferdinánd
fogadta Miron Cristea nagyszebeni görögkeleti érseki tanácsot és Augustin Bunea balázsfalvi
görög katolikus kanonokot, Cristea emlékirata szerint a következő párbeszéd zajlott le.
„Cristea: …A báró Bánffy-kormány idejében a belügyminisztériumban [valójában a
miniszterelnökségen] a nemzetiségeknek egy ügyosztálya volt, amely a román vidékekre
kétes egzisztenciákat küldött, hogy ott beszédeket tartsanak és lázadást szítsanak, hogy aztán
a lapokba azt írhassák: íme, fellázadtak a románok! A főherceg: Igen, igen. De már senki sem
hiszi el ezeket a dolgokat. Bánffy a románok között élt, és értett hozzá, hogyan kell
összegabalyítani a kérdéseket. Meg akarta semmisíteni a román népet. Én azonban jóváteszem
a dolgokat, mert szimpatizálok a horvátokkal, románokkal és tótokkal.”828A magyarokkal
szemben a románokat pártoló trónörökös és Bánffy között a harmonikus kapcsolat valóban
nehezen képzelhető el, különösen hogy Vaida nem mulasztotta el, hogy negatív képet fessen
a volt miniszterelnökről.829 Másfelől viszont Friedrich Funder, a bécsi keresztényszociális
Reichspost szerkesztője, aki valóban Ferenc Ferdinánd tágabb köréhez tartozott,830
határozottan állította, hogy Bánffy Linder György volt országgyűlési képviselő831 útján
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többször eljuttatott hozzá politikai tervezeteket, igaz, csak 1909 után.832 Bánffy és a
trónörökös kapcsolatára csak Ferenc Ferdinánd hagyatékának átvizsgálása révén derülhet
fény.833

3. Az általános választójog prófétája
A koalíciós kormány 1909-re teljesen ellehetetlenült. Sem a választójog kérdésében nem
tudták kiegyenlíteni az ellentéteket, sem Béccsel szemben nem voltak képesek sikert
felmutatni. Az önálló magyar jegybank kérdésében a Függetlenségi Párt kettészakadt, a
radikálisabb Justh-párti többség és a Kossuth Ferenc és Apponyi Albert által képviselt
mérsékelt irányzat egymással is szembefordult. A Wekerle-kormány szinte állandóan
lemondásban volt, s ez a 67-es irányzat esélyét és népszerűségét növelte meg. 1910. január
17-én Ferenc József Khuen-Héderváry Károly grófot nevezte ki miniszterelnöknek, aki
ugyanolyan parlamenten kívüli kormány élén állt, mint annak idején Fejérváry Géza báró. Ám
a teljesen lejáratódott koalíció által meghirdetett újabb nemzeti ellenállás jóformán
visszhangtalan maradt, s a kormány helyzete stabilizálódott. Februárban megalakult a
Nemzeti Munkapártra keresztelt kormánypárt, mely a 67-es elemek összetartó tömörüléseként
vágott bele a politikai küzdelembe.
A legfontosabb kérdés az általános választójog ügye volt. A kormánypárt konzervatív
csoportja Tisza Istvánnal az élen ugyan ellenezte a radikális bővítést, de a választási győzelem
érdekében mégis kitartottak az általános választójog mellett állást foglaló miniszterelnök és a
radikális bővítés híveként ismert Lukács László mellett. Az ellenzéki pártok álláspontja sem
volt teljesen egyértelmű: a Justh-párt és a Katolikus Néppárt támogatta a javaslatot, Andrássy
és feloszlatott Alkotmánypártja zömmel nem, és a Kossuth-párt álláspontja is inkább
mérsékeltnek volt mondható. A kérdésben a baloldali, radikális értelmiségiek is hallatták
hangjukat, s 1910. április 21-én este 6 órakor a budapesti Új Városházán alakuló gyűlést
tartott a Választójog Országos Szövetsége. Megnyitó beszédében Bánffy a „a demokratikus,
liberális polgári Magyarország” érdekében a „kicsinyes párt-, osztály, és felekezeti
szempontok” félretételével összefogást sürgetett „a konzervatív irányzatnak koalíciójával
szemben … az általános, egyenlő és titkos választói jog érdekében”. A régi célját ebben a
ellátta: Kemény G. Gábor. Budapest, 1956, Tankönyvkiadó, 419. Linder György egyébként a Károlyi-kormány
rossz emlékezetű hadügyminiszterének, Linder Bélának az apja volt.
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álmértékletességével, bölcsességével akar hatni, hanem a jogok egyenlősítésével teszi
lehetővé a jogosult igények teljes kielégítését, anélkül, hogy az egységes magyar nemzeti
állam fejlődésének utjait elzárná.”
Az első felszólaló a neves belgyógyász-farmakológus, dr. Bókay Árpád egyetemi tanár
volt, aki az általános választójogtól várta, hogy megszülessenek a XX. század szelleméhez
méltó demokratikus reformok. A szabadkőműves mozgalomban is vezető szerepet játszó
tudós szerint csakis a nyugat-európai típusú megújulással válik lehetővé, hogy „itt, Európa
szívében, Magyarország mint magyar állam megmaradhasson és szét ne morzsolódjék.” Az
általános választójog ellenzőinek érveivel vitázva hangsúlyozta, hogy az írni és olvasni tudás
elegendő biztosíték az új választópolgárok műveltségére nézve, mind az ipari munkásság,
mind a parasztság esetében. Ellentétben a fennálló választójogi szabályozással, mely olyan,
„mintha akarattal a magyarság ellen csinálták volna”, „a 24 éves korhoz és az írni-olvasni
tudáshoz kötött általános és egyenlő választási jog még a mai igazságtalan és rossz kerületi
beosztás változatlanul hagyása mellett is tetemesen fel fogná szöktetni a magyar többségű
kerületek számát.” Az 1910-ben is érvényes rendszerben 229 magyar többségű kerület volt,
míg a reform után Bókay számításai szerint ez 243-ra emelkedett volna. Sőt, ha minden
választókerületben azonos lenne a választópolgárok száma, akkor 300-nál is több lenne a
magyar többségű kerületek száma, hiszen a magyarok körében több az írni-olvasni tudó. A
választójogi reform mellett Bókay az oktatás magyarosító hatását is fontosnak tartotta:
„Állítsunk fel minél több állami iskolát, minél jobb állami iskolákat minden vonalon, minden
fokozatban és ez az ország magyar marad, sőt magyarabbá lesz, mint volt valaha.”
Sándor Pál felszólalásában kijelentette, hogy bár a közeljövőben nem remél sikert,
mert „Gróf Tisza István hatalmas alakja előtérbe jutott”, de elengedhetetlennek tartotta „a
klerikalizmus és feudalizmus törekvései” elleni küzdelmet. A Justh-párti Éber Antal úgy
vélekedett, hogy aki ennek a pártnak tagja, annak okvetlenül az általános, egyenlő és titkos
választójog hívének kell lennie, hiszen „a választói reform megerősíti majd a parlamentet,
ezáltal a nemzetet jogai kivívásához segíti.” A polgári demokraták csatlakozását bejelentő
Leitner Adolf szerint a gyakorlati szempont is szükségessé teszi az általános választójogot,
mert ha csak egymillió választó van, azt könnyebb terrorizálni és vesztegetéssel befolyásolni,
mint sokmilliót. A titkosságot is a gyakorlatiasság követeli, meg azt is, hogy kötelező legyen a
választójog gyakorlása. Jászi Oszkár is a korrupciót említette, s ezért a nagyurakat tette
felelőssé, akik arra hivatkozva nem akarnak választójogot adni a népnek, mert nem ismerik

Hobbes vagy Spencer teóriáit. Jászi szerint ugyan ezeket „a gróf urak se ismerik”, de nincs is
rá szükség, hiszen az a fontos, hogy a nép saját életérdekeit fel tudja fogni. Garami Ernő a
szociáldemokraták nevében nagy örömmel és belső elégtétellel üdvözölte a tanácskozást, és
kifejezte reményét, hogy az általános választójog eszméjéért küzdő szociáldemokrácia a
polgárságban erős fegyvertársa talált. Az ülés végén dr. Messinger Simon javaslatára
kimondták az általános, egyenlő és titkos választójogért küzdő liga megalakulását és
megválasztották a tisztikart.834
A szociáldemokrata vezéreket (Buchinger Manó, Garami Ernő, Kunfi Zsigmond) és
polgári radikális értelmiségieket (Jászi Oszkár, Zigány Zoltán) is magában foglaló szervezet
elnöke Bánffy Dezső lett, alelnökké Bókayt, Messingert és Sándor Pált választották, míg a
titkári feladatokat a polgári radikális Rácz Gyula látta el.835
Jogosan merül fel a kérdés, hogy a nemzetiségek visszaszorítását első számú politikai
céljának valló Bánffy hogyan vállalhatta el az általános választójogért küzdő szervezet
vezetését, amikor világosnak tetszett, hogy a nemzetiségi tömegek választójoggal történő
felruházása a politikai erőviszonyokat is jelentősen módosíthatja, a magyarság kárára. (Bár
legalább ilyen indokolt kérdés, hogy a baloldal miért éppen a miniszterelnöksége idején a
munkásmozgalommal szemben olykor kifejezetten durva rendőri intézkedésekkel fellépő
Bánffyt választotta elnöknek.)
A Bánffy öregkori pályája szempontjából kulcsfontosságú kérdés megválaszolásánál
több tényezőt kell figyelembe vennünk. Egyrészt a választójogi szövetség nem volt egységes,
hiszen tagjai között a mai fogalmaink szerinti, valóban általános választójog hívei mellett
megtalálhatók voltak azok is, akik nemzeti érdekekre hivatkozva bizonyos korlátok közé
szorították volna a jogkiterjesztést. Bánffy elnökként igyekezett a két tábor között
egyensúlyozni, ám ez nem volt könnyű. Amikor 1910 májusában Ungváron tartott beszédében
áthidaló megoldásként „az általános, egyenlő és titkos választójogot … föltétlenül, de –
nemzeti biztosítékokkal” követelte, a munkapárti Az Ujság gúnyosan, de némi joggal tette
hozzá: „Ennél könnyebben csak egyetlen épp oly súlyos problémát oldottak meg, akkor,
mikor a legjobb kormányformának a köztársaságot deklarálták, a nagyfejedelemmel az
élén.”836
A belső viták ellenére a központból kiküldött szónokok segítségével a liga egyre több
városban építette ki szervezeteit.837 Ugyanakkor a taktikusnak szánt megfogalmazásokkal nem
is lehetett leplezni a szervezet belső törésvonalait. A liga zombori fiókjának alakuló ülésén
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például az előkészítő bizottság nevében dr. Gál Rezső azt az elvi nyilatkozatot tette, hogy
„nem azonosítja magát Bánffy bárónak azon kijelentésével, hogy a nemzetiségeknek
kevesebb, a magyaroknak pedig több mandátumot kell juttatni.” Az országos központ
küldötte, dr. Barta Imre szintén azt az álláspontot képviselte, hogy „ha valóban csak
jogfosztás árán tudja az állam hegemoniáját fentartani a nemzetiségek között, nincs-e igaza
akkor Scotus Viatoroknak és Björnsonoknak? Ily áron szerzett hegemoniára nincs
szükségünk, mert ha az alkotmány sáncaiból kizárt jogtalan milliók szavazati joguk révén
részt fognak vehetni az alkotmányos életben, akkor is diadalmasan fog a magyar hegemonia
kiemelkedni.”838
Bánffy érezhetően a nem teljesen általános választójog híve volt, s ha nem is
képviselhette a csak magyar nyelven írni-olvasni tudók számára biztosított szavazati jog
koncepcióját – gondoljunk csak a Bánffyval ekkor egy szervezetben működő Jászi Oszkár
nevezetes kijelentésére: „nem lehet ötven százalékra demokráciát csinálni”839 –, de az etnikai
vagy anyanyelvi cenzus helyett valamiféle műveltségi cenzust a nemzetiségi elfogultság vádja
nélkül is megfogalmazhatott. Márpedig az akkori műveltségi viszonyok között ez is a
magyarság fölényét eredményezte volna. Az egykori Új Párt képviselője, az 1910-es
választásokon pártonkívüli 67-es programmal indult Daniel László – szintén a Választójog
Országos Ligája tagja – azt is kiemelte, hogy „az általános választójog emeli a magyar és
városi, tehát művelt és magyarosodó választók számát”.840 A Kristóffy-féle választójogi
tervezethez készített statisztikai adatok alapján elmondható, hogy ha az 1874. évi XXXIII.
törvény helyett a bármilyen nyelven írni-olvasni tudás lett volna a szavazati jog feltétele, a
magyarok aránya 56,2%-ról 61,5%-ra nőtt volna, míg a nemzetiségi szempontból
legveszedelmesebbnek tartott románok aránya 11,2%-ról még tovább, 7,4%-ra csökkent
volna. (Vö.: 2. táblázat)
A választójog bővítése tehát egy viszonylag demokratikus műveltségi cenzus alapján
is a magyarok javát szolgálta volna, hiszen a németek mellett a magyarság volt a
legműveltebb etnikum. Ha mindezt kiegészítik a választókerületi beosztásnak olyan
módosításával, mely szintén a magyarlakta vidékeket helyezte volna előnyösebb helyzetbe,
837

Rácz Gyula titkár május 28-i beszámolója szerint eddig az ország különböző részeiben kb. 20 nagygyűlést
tartottak és kb. 50 nagyobb városban tettek előkészületeket a helyi fiókok megalakítására. A választójog. Az
Ujság, 1910. május 29., 13. Az első vidéki szervezet Bánffy kerületében, Szegeden alakult meg. Szeged az
általános választói jogért. Magyarország, 1910. április 27., 6-7.
838
A választójogi liga zombori fiókja. Bácska. Megyei közérdekű politikai közlöny Zomborban, 1910. október
18., 1-2
839
Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője. A Galilei Kör 1911. január 28-i ülésén tartott
előadás. Idézi: Jászi Oszkár publicisztikája. Válogatás. Vál., szerk. és a jegyzeteket készítette: Litván György és
Varga F. János. Budapest, 1982, Magvető Könyvkiadó, 174.
840
Magyarország, 1910. április 20., 4.

akkor a választójogosultak számát akár kétszeresére is bővíthették volna anélkül, hogy abból a
nemzetiségek jelentős előretörése lett volna várható. Sőt, egy megfelelően radikális bővítés a
XX. század elején kifejezetten előnyösnek tűnt a magyarság szempontjából.
Hogy Bánffyt ez vagy hasonló gondolatmenet vezette-e a választójogi reformmozgalomba, nem tudjuk. Taktikázó természetéből kiindulva valószínűnek tarthatjuk, hogy
más, politikai okok is szerepet játszhattak egyértelmű demokratikus fordulatában. Talán ezzel
is a bécsi igényeket kívánta kielégíteni, s Ferenc József – vagy Ferenc Ferdinánd? –
szándékainak akart megfelelni. Ez utóbbit valószínűsíti, hogy az 1910. november 9-én
megalakult Országos Reformklubban már nem csak régebbi munkatársaival, Jászi Oszkárral,
Szende Pállal, Ady Endrével, Haypál Benővel, Wesselényi Ferenccel, (vagy éppen korábbi
ellenfelével, Sándor Pállal vagy Justh Gyulával), hanem Kristóffy Józseffel, a trónörökös
legfontosabb magyarországi bizalmasával is együttműködött.841

4. Bánffy halála
Bánffynak az 1910-es választásokon nem kellett ellenjelölttel megküzdenie, így egyhangú
választással védte meg szegedi mandátumát.842 A képviselőházban meghirdette demokratikus
jellegű programját, melyben a nemzeti vívmányok mellett az általános és titkos választójog, a
kötött és szabad latifundiumok szétosztása és a sajtószabadság is szerepelt. Bánffy
hangsúlyozta, hogy már nem a közjogi kérdés, a 48-as – 67-es szembenállás a fontos, hanem a
modern demokrácia megvalósításáért kell küzdeni.843
Bánffynak azonban nem maradt már sok ideje erre a küzdelemre. A már 67 éves
politikus ekkor már gyakran betegeskedett, és bár egy influenza 1911 elején hosszú hetekre
ágyában tartotta, február 22-én „csukott kocsiban egy órára a szabad levegőre”
merészkedett.844 Javuló állapotán felbátorodva 24-én is kimozdult a Bimbó úti villából, s a
parlamentbe látogatott, majd Thallóczy Lajost kereste fel.845 Már hazafelé tartott, amikor a
kocsiban agyvérzést kapott. Miután lefektették, már tudta, hogy betegsége végzetes. Felesége
odaadóan ápolta, és bár gyakran teljesen öntudatlan állapotban volt, a báró időnként
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kifejezetten érdeklődött a politikai hírek iránt, ezért felesége és kislányuk, Dóra felolvasta
neki az újságokat. Bár az agyvérzést orvosai szerint kiheverte, május 18-án a három hónapos
fekvéstől tüdőgyulladást állapítottak meg nála, s állapota egyre rosszabbra fordult. Halálos
ágyánál megjelentek gyermekei és öccse, Bánffy Ernő főrendiházi tag is. Május 24-én hajnali
2 óra 20 perckor hunyt el.
A részvéttáviratok között ott volt Ferenc Józsefé és Khuen-Héderváry Károly gróf
miniszterelnöké is. Haláláról megemlékezett Berzeviczy Albert és Csáky Albin gróf, a
képviselőház846 illetve a főrendiház847 elnöke; a budapesti közgyűlésen Fülepp Kálmán
főpolgármester és Vázsonyi Vilmos; a Választójog Országos Szövetsége és a Reformklub;
Kolozsvár, Szeged és az erdélyi református egyház több testülete. Személyesen fejezte ki
részvétét az özvegynek Justh Gyula, Batthyány Tivadar, Darányi Ignác és Heltai Ferenc is.
Bárczy István polgármester megbízásából Antal Gyula tanácsos kondoleált és közölte, hogy
Bánffy
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adományozott. Gyászolt a Bánffy által életre hívott Szamos-völgyi vasút, a Lipótvárosi
Kaszinó, az Országos Erdészeti Egyesület, melynek Bánffy 12 éven át elnöke volt, és a
szegedi városházán is gyászlobogót lengetett a szél.
A temetést megelőzően, Bánffy utolsó kívánságának megfelelően május 25-én a
Szilágyi Dezső téri református templomban került sor Bánffy Dóra konfirmációjára. A
szertartást Haypál Benő végezte.848 Ugyanezen a napon került sor a Választójog Országos
Szövetsége és a Reformklub közös megemlékezésére, ahol Justh Gyula beszédében kiemelte:
az egyik legnemesebb, legjelesebb és legszabadelvűbb ember halt meg, s úgy vélte: az a tény,
hogy éppen Bánffy Dezső állt a Liga élén, a legélénkebb cáfolata annak, hogy az általános
választójog veszélyes a magyarságra. Rövid búcsúbeszédben emlékezett meg az elhunyt
elnökről Bókay Árpád, Messinger Simon, Sándor Pál, Nagyatádi Szabó István és Leitner
Adolf,

míg

a
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párt

nevében

dr.

Kunfi

Zsigmond

fejezte

ki

megilletődöttségét.849
Bánffy temetésére május 26-án került sor. A Kálvin téri református templomban
Kenessey Béla püspök búcsúztatta a halottat. Az istentiszteleten a királyt Pálffy Miklós
herceg udvarnagy, József főherceget Szápáry József gróf főhercegi főudvarmester képviselte.
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Megjelent a miniszterelnök, Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, a két
házelnök, és a képviselőház két alelnöke, Mailáth Gusztáv erdélyi római katolikus püspök,
továbbá Széll Kálmán, Wekerle Sándor, Tisza István volt miniszterelnökök, Wlassics Gyula,
ifj. Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Vörös László és Láng Lajos volt miniszterek, továbbá
több tucat, a legkülönbözőbb pártállású országgyűlési képviselő. Küldöttség élén tisztelgett a
halott emléke előtt az összes református egyházkerület püspökeik és főgondnokaik
vezetésével. A temetésre a Kerepesi temetőben került sor, s a főváros által adományozott
díszsírhelyen Haypál Benő református lelkész, Ballai Lajos, a Lipótvárosi Kaszinó alelnöke, a
Justh-párt nevében Batthyány Tivadar gróf, valamint dr. Bókay Árpád egyetemi tanár a
Választójogi Liga és a Reformklub nevében búcsúzott a volt miniszterelnöktől. Régi szokás
szerint Bánffyt, mint volt házelnököt Návay Lajos alelnök külön is elparentálta. 850
Az életében oly sok heves vitában résztvevő Bánffy halála után azonnal újabb vitát
váltott ki. A bécsi Reichspost május 27-i számában „Bánffy Dezső politikai végrendelete”
címmel megdöbbentő írás jelent meg. Ebben a szerző azt fejtegette, hogy Deák szándékosan
hagyott jó néhány kérdést elintézetlenül a kiegyezési tárgyalások során, mert azt remélte,
hogy a magyar nemzet megerősödve kedvezőbb helyzetet lesz képes teremteni. Ám az eltelt
időre visszatekintve megállapítható – így az írás – hogy „soha még a nemzet nem állott oly
távol követeléseitől, melyeket 1867-ben ápolt, mint most”, és „a dinasztia akkor
diadalmaskodik Magyarországon, amikor csak akar.” Mindezért a saját érdekében az
uralkodóval állandó konfliktusokat gerjesztő arisztokrácia és a nekik segédkező dzsentri a
felelős – állította a szöveg írója, – ezért az ő hatalmukat megtörő választójogi reform
elengedhetetlen. Csak így vezethető vissza az ország saját érdekeinek útjára, mely a
dinasztiával való szoros szövetségben áll. Egyedül a magyaroknak nincsenek külföldi
rokonai, ezért egyfelől a legalkalmasabbak a dinasztikus politikára, másrészt ügyelniük kell a
nemzetiségek megbékítésére. Ehhez a választójogi reform mellett a megyei adminisztráció
államosítása kell, a közigazgatás minőségének javítása végett, mert a jelenlegi dzsentri
tisztviselők csak kártyázni tudnak. Ha a nemzetiségi parasztság meggyőződik arról, hogy a
magyar állam tesz is értük, nem kell tőlük a jövőben tartani, és lehet akár 40-50 román
képviselő is a parlamentben. Éppen ezért a választójog reformjára minden áron szükség van,
akár a parlament megkerülésével is – fejeződött be a szöveg.851
Azonnal hatalmas vita robbant ki, hiszen Magyarországon senki nem hitte el, hogy a
nemzetiségekkel egész életében szemben álló Bánffy tollából származhatna a szöveg. Az
850

Bánffy Dezső báró halála. Budapesti Hírlap, 1911. május 25., 5-6. és Bánffy Dezső báró. Magyarország,
1911. május 25., 4-5.
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Magyarul szó szerint leközölte: Bánffy politikai végrendelete. Budapesti Hírlap, 1911. május 28., 4-5.

özvegy is azt nyilatkozta, hogy Bánffy betegsége óta sem nem tudott írni, sem nem fogadott
olyan látogatót, akinek diktált volna. Friedrich Funder, a Reichspost szerkesztője ezzel
szemben azt a történetet adta elő, hogy Bánffy még 1909. júniusi megismerkedésük
alkalmából jelezte neki, hogy majd egy fontos iratot szeretne elküldeni neki, s ezt, tudniillik a
politikai végrendeletet, 1911. február 22-én Linder útján el is juttatta a szerkesztőnek. Végül a
bécsi külföldi tudósítók szakmai szövetsége 1911. július 6-án elküldte Fundernek ítéletét:
eljárása makulátlanul tiszta volt, és a tényeknek megfelelően járt el, mikor Bánffy Dezső
politikai végrendeleteként jelentette meg az anyagot. A bizottság elnöke Steed (The Times)
volt, tagjai pedig Dr. Hugo Ganz (Frankfurter Zeitung) és Julius Seress (Pesti Napló).852
Nehéz eldönteni az eredeti szöveg nélkül, mi az igazság, de a politikai mondanivaló
annyira távol áll Bánffy egész pályától, hogy még abban az esetben sem tarthatjuk
valószínűnek az ő szerzőségét, ha tapasztalható volt az utolsó években bizonyos fordulat
Bánffynál – de nem a nemzetiségi kérdésben. Ráadásul a szöveg aktuálpolitikai fejtegetései,
melyek a dzsentriuralmat visszaállítani szándékozó Tiszától óvták a dinasztiát, olyannyira
egybevágnak a Ferenc Ferdinánd körül csoportosuló ausztriai politikusok véleményével és
érdekeivel, hogy inkább gondoljuk az állítólagos végrendeletet politikai célokból elkészített
hamisítványnak.
1. táblázat: A magyar állam elleni támadásaik miatt a postai szállítás jogától a Bánffykormány által megfosztott kiadványok a minisztertanácsi jegyzőkönyvek alapján

A lap neve
Voci latine
Dela Frati la
Frati
Functionarul c.
hírlap
Lumca Nona c.
folyóirat
Calendaru
romanii c.
naptár
Vointa Craiovei
c. folyóirat
Les Roumains
de Transylvanie
c. röpirat
852

A megjelenés
helye

Az indoklás

A kormányülés
időpontja

államellenes irredentisztikus ill.
socialdemokratikus irány

1895. I. 31.

Bukarest

Craiova
Párizs

Friedrich Funder: i. m., 404-405. és 408.

Brote Jenő: Die
Rumänische
Frage in
Siebenbürgen
und Ungarn c.
röpirat
Glagovranu
(szerk.): Marsul
Liga Romane
Vietata c.
folyóirat
Jiul c. folyóirat
Gazeta
Poporului c.
folyóiratok
Stari Prijatelj c.
lap
Sloboda c.
hírlap
Solidarieta
latina c.
folyóirat
Adevarul853

A lap neve

Berlin

Die Kritik.
Wochenschau
des öffentlichen
Lebens c.
folyóirat

853

1895. IV. 11.

államellenes tartalmuk miatt

1895. IV. 25.

Bukarest
Tirgu Jiu
Bukarest
Belgrád
San Francisco

mert a hasonlóan büntetett Novi
Beogradski Dnevnik irányát követi
mert a dynastikus és hazafias
érzelmeket sérti

1895. V. 2.
1895. V. 30.

Bukarest

a magyar állameszme ellen izgató
iránya miatt

1895. IX. 14.

Bukarest

„a memorandum perben elítéltek
megkegyelmezése alkalmából Ő
Felsége legmagasabb személyét sértő
czikke és egyébként is ellenséges
irányzata miatt”

1895. X. 31.

A megjelenés
helye

Az indoklás

A kormányülés
időpontja

a magyar állam és nemzet elleni
izgatása miatt

1895. X. 31.

Mesagerul
national c.
? (Románia)
politikai hetilap
Erkelenzer
? (Poroszország)
Kreisblatt
Uskok

„államellenes tartalmuk miatt”

Belgrád
Berlin

a dinasztikus és hazafias érzelmeket
sértő magatartása miatt
mert a szlávokat a Monarchia ellen
izgatja
„az oláh kérdésben a magyar nemzet
irányában tanúsított ellenséges iránya
miatt”

1896. I. 22.
1896. I. 29.
1896. II. 26.

Pedig csak szűk két hónapja, 1895. szeptember 5-én oldotta fel a minisztertanács a lap ellen korábban
elrendelt tilalmat azzal az – ezek szerint elhamarkodott – indoklással, hogy iránya megváltozott.

Cestiunea
nationale.
Discus rostit de
D. A. Sturdza c.
nyomtatvány
Bosanszki
Hercegovacski
Glasznik

Vremea c.
hírlap
az egyetlen
számban
megjelent Jos
Milenul c.
hírlap
Liga Romana c.
lap
Il
Collaboratore
della Senola c.
időszaki lap
Ungarns
Tausendjährun
g im deutschem
Lichte c.,
könyvalakú
nyomtatvány
Jedinstvo c.
hetilap

A lap neve
Neue Züricher
Zeitung und
Schweizerische
s Hausblatt
Ivan Pop
Florentin:
Avram Jancu
regele
carpatilor c.,
könyv alakú
nyomtatvány
854

Bukarest

a magyar nemzet és állam elleni
izgatásai miatt

Belgrád

Monarchia-ellenes iránya miatt

Craiova

a magyar állammal szemben ellenséges
iránya miatt

1896. V. 9.

1896. VI. 4.

? (Románia)

a magyar állam ellen irányuló tartalma
miatt

1896. VI. 16.

Bukarest

a magyar állam elleni magatartása
miatt

1896. VIII. 23.

Torino

az osztrák-magyar monarchia elleni
magatartása miatt

1896. IX. 16.

München

„a történeti tényeknek s Magyarország
jelen állapotának irányzatosan
elferdített feltüntetése” miatt

1896. X. 15.

Spalato

„a magyar és a horvát-szlavón
országos kormány ellen intézett
ellenséges támadásai miatt”

1896. XI. 18.

A megjelenés
helye

Az indoklás

A kormányülés
időpontja

Zürich

„a magyarországi belviszonyokat
gyűlöletes színben feltüntető czikkei
miatt”854

1896. XI. 18.

„a magyar állam és nemzet ellen
irányzott gyűlöletes izgató tartalma
miatt”

1896. XI. 25.

Bukarest

A minisztertanács a postai szállítás tilalmát 1897. február 10-én megszüntette, mert a szerkesztőbizottság
elnöke kijelentette, hogy a kifogásolt cikk csak az ellenőrzés hiánya miatt jelenhetett meg és a jövőben a
Monarchiával szemben barátságosak lesznek.

Hrvatska Misao
B. B. Steareanu:
Preseurtare am
Istoria
Romanilor (?)
Der moderne
Völkergeist c.
időszaki lap
Kikeriki c.
élclap és
Deutsches
Volksblatt c.
napilap
Alldeutsche
Blätter.
Mittheilungen
des
Alldeutschen
Verbandes c.
időszaki lap
Szrpszki
Preglad Boszne
i Hercegovine
c. lap
Delavec c.
szlovén
időszaki lap

A lap neve
a horvát
nyelven
megjelenő
Chicago
Sloboda c.
újság
Kvety Mladosc
(?) c. időszaki
folyóirat
Weser Zeitung
Schultheisz Fr.
Guntram
855

anarchisztikus és szocialisztikus lap, és
a magyar állameszme ellen is izgat

1897. V 26.

Bukarest

„a történelmet túlzó magyarellenes
felfogással tárgyalása miatt

1897. VI. 12.

Berlin

a dinasztikus és hazafias érzelmeket
sértő magatartása miatt

1897. VI. 23.

1897. VII. 14.

Bécs

„a magyar államot és nemzetet folyton
sértő és kíméletlenül támadó czikkei
miatt”

Berlin

„az osztrák-magyar monarchia
irányában tanúsított ellenséges
magatartása miatt”

1897. VII. 22.

Belgrád

mert a bosnyák kormányzattal
ellenséges irányú

1897. X. 20.

Bécs

a socialdemokratikus irányú lapnak a
horvát-szlavón kormány és a fennálló
közjogi kapcsolat elleni támadásai
miatt

1897. XI. 3.

A megjelenés
helye

Az indoklás

A kormányülés
időpontja

?

szocialista
Chicago

iránya

Horvátország

miatt,

ügyeit

a

és

mert

kormány

politikájával és a fennálló közjogi

1898. I. 19.

helyzettel ellenséges módon tárgyalja
Prága
Bréma
München

wegen ihrer ultra böhmisch-nationalen
Richtung
antidinasztikus, és az osztrák-magyar
monarchiával szemben ellenséges
iránya miatt855
„a magyarországi viszonyoknak
elferdítése és ellenséges irányú

1898. I. 26.

1898. II. 9.

A brémai Weser Zeitung szerkesztőségének kérésére 1898. december 28-án a minisztertanács ismét megadta a
lapnak a postai szállítási engedélyt.

(szerk.):
Deutschthum
und
Magyarisierung
c. munka
Novodoba
(HOBOДOБA)
c. havi folyóirat
Kann sich die
oesterreichisch
e Armee den
Einflüssen der
Nationalitäten
Kämpfe
entziehen c., I.
F. Lehmann-nál
megjelent
röpirat
Opivia c. hírlap
a május 15-én
csak egyszer
megjelent
Campul
libertate c.
hírlap
Revolutea
sociala c. hírlap

A lap neve

feltüntetése miatt”

Prága

„a fennálló államjogi viszonyok ellen
folytatott izgatásai miatt”

1898. III. 9.

München

„wegen der in derselben enthaltenen
unwahren Daten, zielbewußten
Verdrehungen und gefälligen
Ausbrüche”

1898. V. 26.

Bukarest

a magyar állam egysége és a magyar
nemzet ellen ellenséges magatartást
követ

1898. VI. 29.

? (Románia)

„irredentisticus s a magyar állam
integritása ellen agitáló irányzata
miatt”

1898. VII. 13.

Craiova

magyarellenes iránya miatt

1898. VII. 27.

A megjelenés
helye

Az indoklás

A kormányülés
időpontja

? (Románia)

irredentisztikus és magyarellenes
irányuk miatt

Naialul (?)
Roman és
Ordinea c.
hírlapok
Nevesinje c.
hetilap

Niksics
(Montenegro)

Epoca c. lap

Bukarest

Rohmeder
Vilmos: Aus
der
Vergangenheit,
Gegenwart und
Zukunft der
Siebenbürger
Sachsen c.
röplap
Srpski Odjek c.
hírlap

1898. VII. 27.

mert a megszállt tartományok
integritása és igazgatása ellen izgat
a magyar állammal ellenséges iránya
miatt

1898. VIII. 23.
délután

Berlin

„hazai viszonyainknak rosszindulattal
és elferdítve feltüntetése miatt”

1898. XI. 23.,
második

? (valószínűleg
Belgrád)

mert az ugyanígy büntetett Odjek
helyébe lépett és ugyanazt az irányt

1898. XI. 30.

Novi Adjek c.
radikális lap

követi
mert a hasonlóan büntetett Adjek ill.
Srpski Adjek irányát követi

Belgrád

1899. II. 22.

2. táblázat: A Kristóffy-féle választójog megalkotása során felhasznált
statisztikai adatok856
1.) Az 1874. évi XXXIII. tc. értelmében választásra jogosultként összeírtak száma
nemzetiségenként 1904-ben
magyar
német
szlovák
román
ruszin
szerb
horvát
egyéb
összesen

589.738
133.127
119.644
117.468
30.980
29.512
12.107
16.400
1,048.976

56,2%
12,7%
11,4%
11,2%
2,9%
2,8%
1,2%
1,6%
100,0%

2.) A 24 éven felüli férfiak és a közülük írni-olvasni tudók száma és aránya nemzetiségenként
anyanyelv
magyar
német
szlovák
román
ruszin
szerb
horvát
egyéb
összesen

24 éven felüli férfiak
2,015.445
450.126
433.445
684.265
84.193
108.194
44.154
75.719
3,895.541

51,7%
11,6%
11,1%
17,6%
2,2%
2,8%
1,1%
1,9%
100,0%

24 éven felüli írástudó
férfiak
1,608.779
61,4%
387.440
14,8%
301.965
11,5%
188.599
7,2%
11.139
0,4%
59.445
2,3%
31.543
1,2%
32.984
1,2%
2,621.894
100,0%

3.) A 20 éven felüli férfiak és a közülük írni-olvasni tudók száma és aránya nemzetiségenként
anyanyelv
magyar
német
szlovák
román
ruszin
szerb
horvát
856

20 éven felüli férfiak
2,248.166
494.350
477.268
756.374
92.260
121.758
48.960

52,3%
11,4%
11,0%
17,4%
2,1%
2,8%
1,1%

20 éven felüli írástudó
férfiak
1,820.410
61,5%
428.405
14,4%
339.713
11,5%
219.587
7,4%
13.285
0,4%
69.297
2,3%
35.764
1,2%

MOL. I 35. Daruváry-hagyaték. 1. doboz. 2. csomó. Kormányzati válság 1905-1906. f262-264.

egyéb
összesen

83.823.
4,322.960

1,9%
100,0%

37.746
2,964.207

1,3%
100,0%
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946. csomó (1912), XXV. tétel (Magyarországi nemzetiségek)
995. csomó (1914), XXV. tétel (Magyarországi nemzetiségek)
1034. csomó (1915), XII. res. tétel (Nemzetiségi vonatkozású ügyek)
1072. csomó (1916), XII. res. tétel (Nemzetiségi vonatkozású ügyek)
K 27 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek
55-64. doboz (Bánffy-kormány)
73-76. doboz (első Tisza-kormány)
77-78. doboz (Fejérváry-kormány)
99-107. doboz (második Tisza-kormány)
Belügyminisztériumi Levéltár
K 148 Elnöki iratok
44. csomó (1876), III. tétel, Főispáni iratok
55. csomó (1879), III. tétel, Főispáni iratok
62. csomó (1880), III. tétel, Főispáni iratok
69. csomó (1881), III. tétel, Főispáni iratok
85. csomó. (1883) III. tétel, Főispáni iratok
91. csomó (1884), III. tétel, Főispáni iratok
97. csomó (1885), III. tétel, Főispáni iratok
106. csomó (1886), III. tétel, Főispáni iratok
114. csomó (1887), III. tétel, Főispáni iratok
115. csomó (1887), III. tétel, Főispáni iratok
122. csomó (1888), III. tétel, Főispáni iratok
129. csomó (1889), III. tétel, Főispáni iratok
135. csomó (1890), III. tétel, Főispáni iratok
141. csomó. (1891) III. tétel, Főispáni iratok
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142. csomó. (1891) III. tétel, Főispáni iratok
148. csomó (1892), III. tétel, Főispáni iratok
149. csomó (1892) III. tétel, Főispáni iratok
149. csomó (1892), III.A tétel: Képviselőválasztások
155. csomó. (1893) III. tétel, Főispáni iratok
155. csomó. (1893) III.A tétel, Az országgyűléssel kapcsolatos ügyek
158. csomó. (1893) XVI. tétel. Nemzetiségi ügyek
162. csomó. (1894) III. tétel, Főispáni iratok
163. csomó. (1894) III. tétel, Főispáni iratok
163. csomó. (1894) III. A. tétel, Az országgyűléssel kapcsolatos ügyek
170. csomó. (1895) III. tétel, Főispáni iratok
171. csomó. (1895) III. tétel, Főispáni iratok
172. csomó. (1895) III. tétel, Főispáni iratok
174. csomó. (1895) XVI. tétel. Nemzetiségi ügyek
182. csomó. (1896) III. tétel, Főispáni iratok
183. csomó. (1896) III. tétel, Főispáni iratok
183. csomó. (1896) III.A tétel, Az országgyűléssel kapcsolatos ügyek
186. csomó. (1896) XVI. tétel. Nemzetiségi ügyek
192. csomó. (1897) III. tétel, Főispáni iratok
193. csomó. (1897) III. tétel, Főispáni iratok
194. csomó. (1897) III. tétel, Főispáni iratok
194. csomó. (1897) III.A tétel, Az országgyűléssel kapcsolatos ügyek
202. csomó. (1898) III. tétel, Főispáni iratok
218. csomó. (1899) III. tétel, Főispáni iratok
219. csomó. (1899) III. tétel, Főispáni iratok
226. csomó. (1900) III. tétel, Főispáni iratok
237. csomó. (1901) III. tétel, Főispáni iratok
240. csomó. (1901) Választási ügyek
247. csomó. (1902) III. tétel, Főispáni iratok
248. csomó. (1902) III.B. tétel, Választási ügyek
253. csomó. (1902) XV. tétel. Nemzetiségi ügyek
259. csomó. (1903) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
273. csomó. (1904) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
274. csomó. (1904) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
275. csomó. (1904) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
275. csomó. (1904) 13. tétel: Az országgyűlés és az Országos Levéltár ügyei
276. csomó. (1904) 13. tétel: Az országgyűlés ügyei
280. csomó. (1904) 33. tétel: Nemzetiségi ügyek
289. csomó. (1905) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
292. csomó. (1905) 33. tétel: Nemzetiségi ügyek
301. csomó. (1906) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
302. csomó. (1906) 11. tétel: Főispánok, kormánybiztosok
307. csomó. (1906) 33. tétel: Nemzetiségi ügyek
K 149 Reservált iratok
1. doboz (1877), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek) és 6. tétel (Politikai mozgalmak)
2. doboz (1878), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek)
4. doboz (1879), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek)
5. doboz (1881), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek) és 6. tétel (Politikai mozgalmak)
6. doboz (1882), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek) és 6. tétel (Politikai mozgalmak)

42. doboz (1911), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek)
49. doboz (1913), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek)
55. doboz (1910), 2. tétel (Nemzetiségi ügyek)
K 150 Általános iratok
486. csomó (1876)
K 467 A miniszterelnökök félhivatalos levelezése
4. csomó: 1891-1892 Szapáry Gyula, 1893-1895 Wekerle Sándor, 1895 Bánffy Dezső (I.
rész)
5. csomó: Bánffy Dezső, 1895
6. csomó: Bánffy Dezső, 1896
7. csomó: Bánffy Dezső, 1897 és 1898 (I. rész)
8. csomó: Bánffy Dezső, 1898 (II. rész)
9. csomó: Bánffy Dezső, 1899 és Széll Kálmán, 1899
K 721 Wlassics Gyula iratai
4. csomó, 2./F. tétel; 4. tétel; 5. tétel
P-szekció
Andrássy-család levéltára (P 4)
1. doboz
233/b: Nemzetiségi kérdés
233/c: Munkáskérdés
233/d: Munkáskérdés
233/e: A választójogi mozgalmak Belgiumban (1908. szeptember 21.) Dr. Gáspár Artur
233/f: Választójogi kérdés.
233/g: Az ausztriai választókerületek beosztása tekintettel a párt- és nemzetiségi
szempontokra. Az osztrák választási törvény és hivatalos mellékletei alapján
Bánffy Dezső iratai (P 15)
Darányi Ignác iratai (P 1441)
1. doboz. 12. tétel. (Képviselőségével kapcsolatos iratok)
1. doboz. 13. tétel. (A dunamelléki református egyházkerület főgondnokságával kapcsolatos
iratok. 1892-1927 és év nélkül)
1. doboz. 14. tétel. (Darányi Ignác levelezése. 1882-1912)
Fejérváry Géza báró hagyatéka (P 1707)
1. csomó. (1. Személyi iratok 1859-1912)
1. csomó. (3. Hivatali működésével kapcsolatban keletkezett iratok, fogalmazványok 18761912)
Kaas Ivor báró iratai (P 336)
1. csomó (1: Személyi iratok, 1853-1906; 2: Naplói, jegyzetei és levélfogalmazványai)
3. doboz (9: Hozzá írt levelek)
Kállay András iratai (P 1604)

2. csomó, 7: Kállay Andráshoz írt levelek, 1851-1919
2. csomó, 10 [ill. 44]: Kállay András cikkei
2. csomó, 11 [ill. 49]: Részvétlevelek Kállay András halála alkalmából
Kállay Béni hagyatéka (P 344)
1. doboz B a.) Kállay Bénihez írt levelek
2. k. B b.) Kállay Béni levelezése
44. csomó (A: Levelek; B: Feljegyzések 1-2)
Khuen-Héderváry Károly gróf iratai (P 427)
2. doboz
I.6./b - Khuen-Héderváry Károly grófhoz írt levelek (1880-1925)
I.6.b (külön csomag) - Khuen-Héderváry Károly grófhoz írt keltezetlen levelek
I.6.c - Khuen-Héderváry Károly grófhoz küldött táviratok
I.6.d - Khuen-Héderváry Károly gróf levelei
I.6.e - Névjegyek, újságkivágatok
I.6.f - Az Aranygyapjas renddel kapcsolatos iratok
A Procopius-család iratai (P 544)
1. doboz, 10. tétel: Br. Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter iratai a millennium idejéből
Radvánszky Béla báró iratai (P 576)
1. tétel: Radvánszky Béla személyi iratai
2. tétel: Radvánszky Bélához címzett levelek
3. tétel: Radvánszky Béla főispáni működésével kapcsolatos iratok
A Rakovszky-család iratai (P 584)
7. csomó, 9. tétel: Id. Rakovszky György országgyűlési képviselő iratai
7. csomó, 10. tétel: Ifj. Rakovszky György személyi iratai
Skerlecz Iván személyi iratai (P 606)
2. csomó. 9. tétel
Szilágyi Dezső iratai (P 634)
1. csomó, 1. tétel [Levelezés]
1. csomó, 2. tétel: Református egyházi ügyek
1. csomó, 3. tétel: Országgyűléssel kapcsolatos iratok
1. csomó, 4. tétel: Házassági törvényjavaslat
2. csomó, 8. tétel: Közigazgatási reform
2. csomó, 10. tétel: Határőrvidék. Szláv, román ügy
2. csomó, 13. tétel: Beszédfogalmazványok
2. csomó, 15. tétel: Tanulmányok idegenekről
Tarkovich József iratai (P 1457)
Ujfalussy Sándor iratai (P 1562)
1. csomó: Személyi és hivatali iratok
2. tétel: Ujfalussy Sándorhoz írt levelek
4. tétel: Beszédeinek kéziratai

Wlassics Gyula báró személyi iratai (P 1445)
I. A. 2. Fizetési könyvek (1903-1920)
I. A. 3. Díszebédek, meghívók, étrendek (1867-1918 és é.n.)
I. A. 4. Önéletrajz és életrajzi adatok
5. doboz. 26. tétel (Wlassics Gyulához írt levelek)
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára
44.a. fond. Tisza István iratai.
2. doboz. 7. tétel. Tisza-iratok 1901-1903-ból.
2. doboz. 8. tétel. 1904-es iratok.
3. doboz. 6. tétel. Félhivatalos levelezés.
3. doboz. 9. tétel. 1905-ös iratok.
3. doboz. 10. tétel. 1906-os iratok.
44. fond: Tisza István iratai
20. doboz, 40. csomó: Dátum nélküli iratok 1902-1916-ból
23. doboz, 46. csomó: Tisza-iratok 1917
47. csomó: 1. Tisza I. iratok: 1914-1917 év közötti beszédei. 1-133. számozott iratok
2. Tisza I. iratok: 1914-1917 évek közti beszédei. 1917-18-as évek közötti beszédei. Tisza
beszédek VI-VII. k. 1-85-ig számozott iratok
51. csomó: Fénymásolt Tisza-iratok más gyűjteményekből
46. fond: Balogh Jenő iratai
1. doboz: Családi iratok 1781-1950
III. csomó: Hivatali és magán iratok, 1899-1920 (172-467. szám)
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára
Levelestár
Kállay Béni levelei Khuen-Héderváry Károly grófhoz
Tisza István levelei ifj. Andrássy Gyula grófnak
Tisza István levelei Bárczy Istvánnak
Tisza István levelei Csató Jánosnak
Tisza István levelei Görgely Istvánnénak
Tisza István levelei Herczeg Ferenchez
Tisza István levelei id. Hlatky Endrének
Tisza István levelei Ipolyi Arnoldnak
Tisza István levelei Klebelsberg Kunónak
Tisza István levelei Kozma Andornak
Tisza István levelei Lázár Lajosnak
Tisza István levelei Nikolits Dánielhez
Tisza István levelei Ponori Thewrewk Emilnek
Tisza István levelei Plósz Sándornak
Tisza István levelei Szász Károly püspöknek
Tisza István levelei Teleki Ferenc grófnak
Tisza Kálmán levelei Trefort Ágostonnak
Zichy Nándor gróf levelei Nyáry Jenő báróhoz

Levelestár. Gyulai-hagyaték. 1911/18
Tisza István levelei Gyulai Pálnak
Irodalmi levelestár
Tisza István levelei Werner Gyulának
Fond IV/442 Kállay Béni levelei Falk Miksához
Fond IV/471 Khuen-Héderváry Károly gróf levelei Falk Miskához
Fond IV/911 Tisza István levelei Falk Miksának.
Fond IV/912 Tisza Kálmán levelei Falk Miksának.
Fond IV/970. Wekerle Sándor Falk Miksához
Fond V/593. Tisza István levele Jókai Mórnak
Fond 5/162 Tisza István levelei Révai Mórhoz
Fond XI/73. Bánffy Dezső báró levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/105. Berzeviczy Albert levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/442. Horánszky Lajos levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/540. Khuen-Héderváry Károly gróf levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/540. Khuen-Héderváry Károlyné grófnő levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/549. Klebelsberg Kunó levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/584. Kristóffy József levelei Thallóczy Lajosnak
Fond XI/1003. Tisza István levelei Thallóczy Lajosnak.
Fond XI/1075. Wekerle Sándor Thallóczy Lajoshoz
Fond 32/265. Tisza István levelei gróf Széchenyi Imrének
Fond 37/41 Tisza István levelei Teleszky Jánosnak
Fol. Hung. 1677/2. Néhai Dr. Thallóczy Lajos osztályfőnök hátrahagyott iratai stenographált
részének átírása.
VIII. csomó 4. füzet (1912. I. 1. – 1912. IV. 30.; No 1478-1556)
VIII. csomó 5. füzet (1912. III. 9. – 1912. VII. 24.; No 1557-1670)
VIII. csomó 6. füzet (1912. VII. 26. – 1912. X. 31.; No 1671-1769)
VIII. csomó 7. füzet (1912. XI. 1. – 1912. XI. 24.; No 1770-1792)
VIII. csomó 8. füzet (1912. XI. 25. – 1912. XII. 31.; No 1793-1825)
IX. csomó 1. füzet (1913. I. 1. – 1913. V. 31.; No 1826-1953)
IX. csomó 2. füzet (1913. VI. 1. – 1913. VII. 25.; No 1954-2006)
IX. csomó 3. füzet (1913. VII. 27. – 1913. VIII. 30.; No 2007-2038)
c.) A dr. Jaszenovics Gézától átvett füzet átírása (1913. VIII. 31. – 1913. XI. 12.; No 31413166)
IX. csomó. 4. füzet. (1913. XI. 13. – 1914. I. 1.; No. 2039-2080)
IX. csomó 5. füzet (1914. I. 2. – IV. 28.; No. 2007-2190)
IX. csomó 6. füzet (1914. IV. 29-től 1914. VI. 29-ig; No 2191-2252)
Fol. Hung. 1677/3. Néhai Dr. Thallóczy Lajos osztályfőnök hátrahagyott iratai stenographált
részének átírása.
X. csomó 1. füzet (1914. novber 23. – 1915. febr. 17.; No 2410-2499.)
X. csomó 2. füzet (1915. II. 17. – 1915. IV. 23.; No 2500-2559)

X. csomó 3. füzet (1915. IV. 23. – 1915. VI. 24.; No 2560-2621)
X. csomó 4. füzet (1915. VI. 25. – 1915. IX. 25.; No 2622-2717)
X. csomó 5. füzet (1915. IX. 26. – 1915. XII. 31.; No 2718-2809)
XI. csomó 1. füzet (1916. I. 1-től 1916. VII. 24-ig; No 2810-3014)
XI. csomó 2. füzet (1916. VII. 24-től 1916. XI. 10-ig; No 3015-3123-ig)
XI. csomó 3. füzet (1916. XI. 11-től 1916. XI. 27-ig, No 3124-3140)
Oct. Hung. 1121. Tisza István: Vegyes jegyzetek
Quart. Hung. 2459/3. Khuen-Héderváry Károly gróf levelei Kállay Béni közös
pénzügyminiszterhez. Tartalmi kivonatok Thallóczy Lajos naplójából
Quart. Hung. 2459/18. Thallóczy Lajos naplói. (1910. V. 16. – IX. 1.)
Quart. Hung. 2459/20. Thallóczy Lajos naplói (1913. VIII. 31. – XI. 12.)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár
Levelezések. MS 4427/12.
Ráday-levéltár
C/33. Lécfalvi Gyárfás-család iratai.
III/d. Kéziratok. Gyárfás Pál fia István iratai.
Csongrád Megyei Levéltár (Szeged)
Szeged Város Központi Választmányának iratai.
IV. B. 1403/a.: A Központi Választmány üléseinek jegyzőkönyvei
3. doboz (1899-1913 jegyzőkönyvek), 1901-1904-es csomó
IV. B. 1403. b.: A Központi Választmány üléseinek jegyzőkönyvei
8. doboz (1905, 1-50)
IV. B. 1403/d: Választói névjegyzékek
4. doboz
Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
IV.401./a. Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város főispánjának bizalmas iratai
1-2. raktári egység (1892-1897)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (Kecskemét)
IV./1901/b
Kecskemét város főispánja. Általános iratok 1875-1944 (1947)
5. doboz
Kecskemét város főispánjának iratai 1894/95
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Levéltára (Debrecen)
IV.B.901/a Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város főispánja iratai. Elnöki iratok19111943
1. doboz: 1911-1913

Somogy Megyei Levéltár (Kaposvár)
IV.401./a. Főispáni bizalmas iratok, 1896
Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium Levéltára (Debrecen)
II. 7. A gimnázium iratai 1797-1984.
f.) Beiratási naplók 1853-1970.
1. kötet: Tanulók névsora anyakönyvi adatokkal, 1853-1878.
k.) Érettségi vizsgai jegyzőkönyvek és anyakönyvek, 1853-1951.
3. kötet: 1870-1883.
Österreichisches Staatsarchiv
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kabinettsarchiv
Direktionsakten
Karton 15. (1899-1902)
Karton 16. (1903-1906)
Karton 17. (1907-1908)
Karton 18. (1909-1911)
Karton 19. (1911, 2. Teil – 1912)
Karton 20. (1913-1914)
Kabinettskanzlei. Geheimakten
Karton 19. (Denkschrifte und Berichte, etc. 1887-1894)
Karton 20. (1895-1905; 1913-1915; 1916; 1917-1918)
Karton 21.
Karton 26. (1908-1912)
Kurrentbillete, 1894-1900
Politisches Archiv
I. Allgemenies. 2. Geheime Akten
Karton 460. Liasse XIII. (Verhandlungen mit Rumaenien 1883-1890)
Karton 476. Liasse XXXIII./1-20. (Varia 1895-1901. Aeußerungen Kaiser Wilhelm’s über die
k. u. k. Armee)
I. Kabinett des Ministers
Karton 653. IX/h. (Personalia. Transleithanische Persönlichkeiten)
IX/i. (Personalia. Gemeinsame Regierungs-Persönlichkeiten)
Karton 660. XIV/1-110 (1896-1902)
III. Preußen
Karton 148. (Varia 1896, Weisungen 1896-1897, Varia 1897)
Karton 149. (Berichte 1897)
Karton 160. (Berichte 1903. IX.-XII., Weisungen, Varia 1903-1904)
Karton 161. (Berichte 1904, Weisungen, Varia 1905)
Karton 162. (Berichte 1905, Weisungen, Varia 1906)
Karton 163. (Berichte 1906)
Karton 171. (Berichte, Weisungen, Varia 1914, Berichte 1915)

IV. Bayern
Karton 52. (Berichte, Weisungen, Varia 1896-1899)
XVIII. Rumänien
Karton 26. (Berichte, Weisungen, Varia 1893 und 1894)
Karton 44. (Berichte 1912, Weisungen, Varia 1910-1912)
Karton 45. (Berichte, Weisungen, Varia 1913)
XL. Interna
Karton 56. Vorschläge und Ah. Handschreiben
Kriegsarchiv
Archiv der Militärkanzlei des Erzherzogs Franz Ferdinand (III.)
Karton 33. (1910 res.: Pb Ungarn; Pc Bosnien-Herzegovina; Pd Fremde Staaten; Pe
Zeitungen)
Karton 50. (Pö26-[74]; Pu)
Karton 81. (1912 Pu)
Karton 198. (a. Delegationen 1910, 1913, 1914. b. Zeitungen)
Karton 205. (Innere Politik: Ungarn)
Karton 208. (Nichtprotokollierte Stücke 1898-1914)
Qualifikationslisten
Karton 88. (Bandat – Banhidy)
Karton 3476. (Tekavcic – Telle)
Karton 3509. (Tischer, Johann – Tiszay)
Österreichische Nationalbibliothek. Handschriftensammlung
444/34-1
Fejérváry Géza báró levele ismeretlenhez (Budapest, 1904. február 4.)

Nyomtatásban megjelent források és válogatott irodalom
ADY Endre összes prózai művei. I. kötet. 1897-1901. Budapest, 1955, Akadémiai Kiadó.
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