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scHwarczwöLder ádám

Az országgyűlési kéPVisElőVálAsztások 
fElEtti BÍráskoDás kérDésE és Az 1901-Es 
„tisztA” VálAsztások

BEVEzEtés

Az 1901. évi országgyűlési választások előtt két hónappal konkoly-thege Miklós 
közeli barátja, gothard sándor „egy rettentően intim természetű kérdéssel” kap -
csolatban intézett levelet Ernuszt kelemenhez, széll kálmán miniszterelnök egyik 
szoros barátjához.1 Mint írta: „Dr. konkoly-thege Miklós engem a legbizalmasabb 
úton arra kért meg, tudjam meg széll kálmán őexcellenciájától bizalmas úton:  
1. óhajtja-e őexcellenciája, hogy Dr. konkoly továbbra is tagja legyen a parlament-
nek?2 (Egészen köztünk szólva konkoly Bánffynak személyes barátja volt, de most 
testtel lélekkel híve széllnek, ámbár tudtomra személyes baráti nexus nincs köztük.) 
2. óhajtja-e a kegyelmes úr, hogy konkoly tatán fellépjen? […] konkoly az esetben, 
ha a min. elnök úr nem szívesen látná a parlamentben fel sem lépne egyáltalán, bár 
szeretne képviselő maradni. […] Excellenciád a kormányelnöknek köztudomás sze-
rint legbizalmasabb barátja. Ha nem okoz valami kellemetlenséget ezen kérdés tisz-

1 gothard sándor levele Ernuszt kelemenhez, Herény, 1901. augusztus 1. Magyar nemzeti levéltár 
országos levéltára, k 467 Miniszterelnökök félhivatalos iratai (a továbbiakban: Mnl ol, k 467), 
78/1901. A ma szombathelyhez tartozó Herényben élő, mintagazdaságot kiépítő gothard sándor és 
különösen testvére, Jenő szintén foglalkozott csillagászattal, a herényi obszervatóriumot konkoly-
thege segítségével alapították 1881-ben. gothard sándor (1859–1939) egyébként a szintén Vas me -
gyei széllt is jól ismerte, mégis inkább közös barátjukon, Ernuszt kelemenen keresztül fordult  
a miniszterelnökhöz. A szombathelyi Ernuszt már 1869 óta fontos politikai tisztségeket töltött be: 
1869–1871 között Deák-párti országgyűlési képviselő, azután Vas vármegye főispánja volt. 1876–1887 
között ismét képviselő előbb a szabadelvű Párt, majd 1878-tól a Mérsékelt Ellenzék tagjaként. Egy 
intermezzót követően 1892–1896 között újfent szombathely képviselője az országgyűlésben, 1897-től 
főrendiházi tag, 1900-tól a főrendi ház egyik alelnöke. gothard és Ernuszt – széllhez hasonlóan – a vasi 
gazdasági elitnek is tagja volt. gothard sándor vázlatos életútjára lásd: Magyar Életrajzi Lexikon. 
i. kötet. főszerk. Kenyeres ágnes, Budapest, Akadémiai, 1967. 611. Ernuszt kelemenére: Ország-
 gyűlési almanach 1901–1906. Rövid életrajzi adatok a főrendiház és a képviselőház tagjairól. 
szerk. sturm Albert. Budapest, Budapesti tudósító, 1901. 149–150. (a továbbiakban: sturm, 1901.)

2 Az ekkor már széles körben ismert és elismert, többszörösen kitüntetett csillagász konkoly-thege 
Miklóst első ízben a Bánffy Dezső miniszterelnök vezette erőteljes kormányzati presszióról elhí-
resült 1896-os választások alkalmával választották képviselővé a tatai kerületben. sturm, 1901. 
296–297.
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tázása, engem Excellenciád örökre lekötelez általa. Ha van rá mód, úgy méltóztassék 
engem az eredményről értesíteni, hogy én azt konkollyal sürgősen közölhessem, és 
hogy ő esetleg a választásokra előkészülhessen,3 vagy hogy a képviselőségtől forma 
szerint visszavonulhasson.”4

Ernuszt kelemen nem volt épp a legdiszkrétebb, gothard levelét nemes egyszerű-
séggel továbbküldte széllnek, a miniszterelnök pedig egyből gothardnak írta meg 
válaszát.5 széll egyrészt sajnálta, hogy gothard miért nem közvetlenül hozzá fordult, 
másrészt azonban sietett őt megnyugtatni, „[…] hogy konkoly-thege Miklóst azok 
közé számítom, akiknek megválasztatását magam is melegen óhajtom. Politikai kor-
rektségéről, elvhűségéről és irántam6 való ragaszkodásáról teljesen meg vagyok győ-
ződve, és ezért magam is csak örülni fogok, hogyha ő az újonnan összeülő parla-
mentben helyét újra el fogja foglalni. Utasítottam is már a főispánt és gróf Esterházy 
ferencnél is már megtettem a szükséges lépéseket7 aziránt, hogy konkoly megvá-
lasztatását, amennyire az a törvények korlátai közt megengedhető, előmozdítsák és 
remélem, hogy megválasztatása nagyobb akadályokba nem fog ütközni.”8 ilyen előz-
mények után októberben konkoly-thege Miklóst 388 szavazattöbbséggel meg is 
választották tatán.9

A fenti történet több szempontból is illeszkedik a széll kálmán-féle „tiszta” vá -
lasztásként elhíresült 1901-es választási küzdelmek profiljába. konkoly-thege esete 
egyrészt jól mutatja, miszerint koránt sem volt mindegy, hogy valaki a szabadelvű 
Párt melyik csoportjához tartozott (kinek az „embere” volt). A századforduló évei-
ben, különösen a nemzeti Párt 1899. márciusi csatlakozása után, a kormánypárt 
korábban is megfigyelhető frakciókra bomlása újabb lendületet vett, a különböző 
frakciókat viszont széll közel sem azonos mértékű előnyökben részesítette. Másrészt 
pedig, bár az 1899. évi XV. törvénycikk az országgyűlési képviselő-választások 
feletti bíráskodásról új törvényi feltételeket teremtett a kampány és a küzdelem során, 
azért a miniszterelnöknek (aki hagyományosan a kormánypárt vezére is volt) maradt 
mozgástere, és akinek érdekében határozottan és személyesen szállt síkra, az jó esé-
lyekkel vághatott neki a küzdelemnek. A választások tehát nem feltétlenül tiszták, 

3 A választásokat 1901. október 2–9. között tartották meg.
4 Mnl ol, k 467, 78/1901.
5 Ernuszt kelemen levele széll kálmánhoz, olad, 1901. augusztus 2., valamint széll kálmán minisz-

terelnök gothard sándorhoz intézett levelének piszkozata, [Budapest], 1901. augusztus 8. Mindkét 
irat lelőhelye: Mnl ol, k 467, 78/1901.

6 A piszkozaton itt az alábbi utólagos betoldás látható: „és pártunk iránt”.
7 A tatai választókerület legnagyobb birtokosának támogatása (vagy legalábbis az, hogy ne az ellen-

jelöltet támogassa) természetesen komoly előnyt jelenthetett.
8 Mnl ol, k 467, 78/1901.
9 Budapesti Hírlap, 1901. október 4. 5.
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legfeljebb tisztábbak voltak. A tanulmány a továbbiakban az említett új törvényi sza-
bályozások megszületésére igyekszik fókuszálni, azt követően pedig egyéni reakciók 
és esetek felidézésével kíván tovább árnyalni, adalékokat nyújtani a századforduló 
„széll-csendjének” történetéhez, miközben belátja azt, hogy a rendelkezésére álló 
keretek között közel sem rajzolhat teljes képet.

Az 1899. éVi XV. törVénycikkHEz VEzEtő út  
és Az áltAlA MEgtErEMtEtt körülMényEk

széll kálmán 1899–1903 közti kormányzatát már a kortársak, illetve a történettudo-
mány képviselőinek részéről is sűrűn érte az a kritika, hogy a korábbi politikai 
pályája alapján liberálisnak ítélt széll valójában teret engedett a konzervatív (kleri-
kális és agrárius) iránynak, hagyta, sőt támogatta, hogy ők a szabadelvű Pártban 
minél nagyobb befolyásra tegyenek szert.10 A kritikusok azonban – ki jobban, ki 
kevésbé – azt is hangsúlyozzák, hogy széll kálmánnál mindez nem feltétlenül világ-
nézeti meggyőződés, hanem inkább politikai kényszer kérdése volt. Ezt a véleményt 
a magunk részéről is osztjuk. Mindez a Bánffy-kormány bukásának és széll minisz-
terelnöki kinevezésének körülményeire vezethető vissza. tömören összefoglalva azt 
állapíthatjuk meg, hogy az 1896-os választások után a 290 szabadelvű párti képvi-
selő (a képviselőház 413 főből állt) többsége a tisza-gárdának, óliberálisnak vagy 
(fenntartásokkal) merkantilnek nevezett csoporthoz tartozott. ők voltak azok, akik 
1898–99 fordulóján sokáig kitartottak az ellenzéki obstrukció által szorongatott 
Bánffy Dezső mellett (a lex tiszát 1898. december 6-án 213-an írták alá, köztük 
egyébként széll kálmán is). A tisza-gárda a szabadelvű Párt és a szintén 67-es ala-
pon álló, de konzervatívabb színezetű nemzeti Párt évek óta a levegőben lógó fúzió-
ját sem támogatta, éppen azért, mert – jogosan – attól tartott, hogy azzal az egyéb-
ként a kormánypártban is lappangó konzervatívok irányába billenne a mérleg nyelve. 
széllről azonban ismert volt, hogy a fúzió híve. Egyrészt ezért, másrészt mert sokall-
ták széll ellenzéki pártoknak az obstrukció beszüntetéséért adandó engedményeit, 
széll miniszterelnöki kinevezését sem támogatták, helyette inkább fejérváry géza 

10 A progresszívek, illetve főként Ady Endre széllel kapcsolatos kritikájára lásd: csunderLiK Péter: 
széll kálmán a „progresszió” szemüvegén át. Ady Endre és a szociáldemokraták széll kálmán-
képe. in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. szerk. ifj. bertényi iván. Budapest, széll 
kálmán Alapítvány – Mathias corvinus collegium, 2015. 369–393. Az 1960-as évek történészi kri-
tikájára például: HorvátH zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története 
(1896–1914). Budapest, gondolat, 1961. – doLmányos istván: A magyar parlamenti ellenzék törté-
netéből (1901–1904). Budapest, Akadémiai, 1963.
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kinevezését próbálták meg keresztülvinni, ferenc József azonban 1899. február 
20-án széll mellett döntött. Az újdonsült miniszterelnök néhány nap leforgása alatt 
megkötötte az elhíresült paktumot, a nemzeti Párt pedig fenntartások nélkül belé-
pett a kormánypártba.11

Miután a tisza-gárda támogatása kétséges volt, széll arra kényszerült, hogy a kor-
mánypárt velük szemben álló elemeire, például a frissen csatlakozott nemzeti Párt 
tagjaira támaszkodjon. ők azonban széll bázisának csak az egyik felét jelentették. 
legalább ugyanolyan fontos volt a kormányfő számára az ún. disszidens csoport 
támogatása. ők 1898. december elején nem voltak hajlandóak aláírni a lex tiszát, 
és elhagyták a szabadelvű Pártot. A 32 fős csoportot olyan tekintélyek fémjelez-
ték, mint ifj. Andrássy gyula, csáky Albin és szilágyi Dezső. őket pedig – enyhén 
szólva – nem lehetett klerikalizmussal vagy agrárizmussal vádolni, igaz a merkantil 
csoporthoz sem kötődtek. Ezzel magyarázható, hogy bár a széll-kormány időszaka 
alatt elfogadott gazdaságpolitikai törvények valóban inkább az agrárius lobbinak 
kedveztek (agrárvámok felemelése, őrlési forgalom eltörlése stb.), a liberális jogállam 
szempontjából fontos törvények is szép számmal születtek, mint például a közigaz-
gatási eljárás egyszerűsítéséről, a képviselői összeférhetetlenségről és a képviselővá-
lasztások feletti bíráskodást a Magyar királyi kúria hatáskörébe utalásáról szóló tör-
vények. Mindhárom jogszabály esetében ki kell emelnünk szilágyi Dezső szerepét.12

szűkebb témánk szempontjából értelemszerűen az összeférhetetlenségi és a kúriai 
bíráskodási törvények bírnak nagyobb jelentőséggel. Az 1901-ben, még a választá-
sok előtti országgyűlés által elfogadott új összeférhetetlenségi törvény (1901. évi 
XXiV. törvénycikk) megszületésének körülményei annyiban előrevetítették a válasz-
tási küzdelmeket, hogy valójában a fő frontvonal ebben az esetben sem a kormány-
párt és az ellenzék között, hanem a szabadelvű Párt frakciói között húzódott.13

11 Az események láncolatát részletesebben lásd: scHwarczwöLder ádám: széll kálmán a dualizmus 
politikai erőterében. in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán életműve. szerk. ifj. bertényi iván. 
Budapest, széll kálmán Alapítvány – Mathias corvinus collegium, 2015. 169–201. 189–195. – 
scHwarczwöLder ádám: A király válaszúton. ferenc József és a Bánffy-kormány válsága. Levéltári 
Közlemények, 2016/1–2, 61–78. (a továbbiakban: scHwarczwöLder, 2016.).

12 A széll-éra kormánypárton belüli erőviszonyainak, valamint törvényeinek elemzésére részleteseb-
ben lásd: scHwarczwöLder ádám: A széll-kormány és a törvényalkotás. in: Törvény, jog, igazság. 
Széll Kálmán életműve. szerk. ifj. bertényi iván. Budapest, széll kálmán Alapítvány – Mathias 
corvinus collegium, 2015. 233–260.

13 scHwarczwöLder ádám: Az 1901-es összeférhetetlenségi törvény megszületésének körülményei. 
in: Kutatási füzetek 20. szerk. bene krisztián – dávid ferenc – deáK Máté – Gőzsy zoltán – vitári 
zsolt. Pécs, Pécsi tudományegyetem, 2013. 177–199. A gazdasági-pénzügyi és a politikai elit 
összefonódásából származó visszaélések szabályozására természetesen szükség volt, de a törvény 
nem is annyira burkoltan a tisza-gárda egyes tagjai ellen irányult. Maga tisza istván is több, az 
állammal üzleti kapcsolatban álló bank és vállalat igazgatótanácsában szerepelt, amely állásairól 



51

Az országgyűlési kéPVisElőVálAsztások fElEtti BÍráskoDás kérDésE és Az 1901-Es „tisztA” VálAsztások

A dualizmus időszakának egyik legjelesebb ismerője, katus lászló a korszak 
három legsúlyosabb hibája, megoldatlan problémája között említi (a nemzetiségi és  
a földkérdés mellett) a politikai rendszer demokratizálásának elmaradását.14 tulaj don-
 képpen végig az 1848-as választójog és választási rendszer maradt hatályban, 1874-ben 
mindössze a megváltozott viszonyokhoz igazították (az egyenes adók alapjára he -
lyezték) a cenzust, és kizárták a választásokból az adóhátralékosokat. Ez a szabá-
lyozás korszakunk elején természetesen még nem számított elmaradottnak Euró  pá -
ban, a 20. század elejére azonban már igen (1907-től például Ausztriában is ál  ta  lános 
és titkos választójoggal rendelkeztek a felnőtt férfiak). A szűkre szabott, vagyoni-
jövedelmi vagy értelmi cenzushoz kötött (a lakosság mintegy 6%-ára, a 20 éven fe -
lüli férfiak kb. negyedére kiterjedő) választójog csak az egyik probléma volt, mivel ma -
gában a választási rendszerben is számos kivetnivalót találhatunk (például a nyílt 
szavazás, a lebonyolítás menete, a választókerületek határai, valamint az, hogy vá -
lasztókerületenként csak egy helyen, a kerület központjában lehetett voksolni).15 
A választások során elterjedtté vált a korrupció és az erőszak, amely mindkét politikai 
oldalra elmondható, de a mindenkori kormány az irányítása alatt álló közigazgatáson 
– elsősorban a főispánokon – keresztül erőteljesebben tudta érvényesítni érdekeit.16 

képviselői mandátumának megtartása érdekében le kellett mondania. Azonban például chorin 
ferenc, Weisz Bernát, Arányi Miksa vagy tolnai lajos (mindannyian az óliberális tábor oszlopos 
tagjai) inkább a képviselőségnél sokkal jövedelmezőbb állásaikat választották, és el sem indultak 
az 1901-es választásokon. szabó Dániel: ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetet-
lenség kérdése a dualizmus korában. Századvég, 2003/4, 35–58. 57.

14 Katus lászló: A modern Magyarország születése. Magyarország története 1711–1914. 3. kiadás. 
Pécs, kronosz kiadó, 2012. 570.

15 A választójog és a választási rendszer részletes elemzésére és kritikájára lásd: Gerő András: 
Az elsöprő kisebbség: népképviselet a Monarchia Magyarországán. Budapest, gondolat, 1988. 
(a továbbiakban: Gerő, 1988.) – „A XX. század elejére a magyar választójog lényegesen szűkebb 
volt, mint az európai parlamentáris rendszerekben, s alapvető funkciója nem a demokratikus rész-
vételi jogok biztosítása, hanem a dualizmus rendszerének fenntartása, illetve szűk politikai elitjé-
nek a hatalomban való megtartása volt. A magyar politikai és közjogi rendszer tehát egyik legfon-
tosabb részét, a választójogot illetően épp a dualizmus korában maradt el az európai fejlődés fő 
sodrától.” szente zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. Budapest, Atlantisz, 2011. 318–319. 
Egyébiránt a kortársak és a történészek kritikájában is felfedezhetők hangsúlyeltolódások, misze-
rint a szűk választójog és a választási mechanizmus a nemzetiségektől védte-e a magyar a parla-
mentet, vagy inkább a 48-as érzelmű magyarságtól a dualizmus rendszerét.

16 Bevett szokássá vált a „lélekvásárlás”, de gyakori eljárás volt az etetés-itatás is. Az ellenfél táborát 
a legkülönbözőbb módszerekkel igyekeztek apasztani (a választói névjegyzékek meghamisítása,  
a választás napján az ellenfél szavazóinak közmunkára rendelése, stb.). A két szavazótábor közötti 
összeverekedések is napirenden voltak. A különböző praktikákra és a választásokat kísérő erő-
szakra lásd: Gerő, 1988. 75–133. – cieger András: karnevál és hadjárat – A dualizmus kori válasz-
tási kampányok. in: Parlamenti választási kampányok Magyarországon. szerk. FeitL istván. 
Budapest, napvilág, 2016. 35–57. (a továbbiakban: cieger, 2016.).
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szabó Dániel azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy „[…] miközben nem tagad-
ható, hogy esetenként egyes mandátumokat nem tiszta eszközökkel is meg lehetett 
szerezni, s az esetek többségében az ilyen választások ellen beadott petíció, melyet 
1899-ig a képviselőház mandátumvizsgáló bizottsága, azután pedig a curia tárgyalt 
meg, sikertelen maradt, […] a korszaknak nem volt olyan általános választása, ahol  
a végső győzelmet a pénz, a hivatali vagy a gazdasági rendszer határozta volna meg.” 
Ugyanis az egyes ellenzéki pártok eleve nem indítottak annyi jelöltet a választáso-
kon, hogy az elég legyen a képviselőházi többség megszerzésére.17

Mint az a fenti idézetből is kitűnik, 1899-ig a kétes tisztaságú mandátumok feletti 
bíráskodást a képviselőház illetékes, 7-7 tagból álló bizottságai látták el (a tagokat  
a plénum választotta), a kormánypártnak pedig értelemszerűen maga felé hajlott  
a keze. Bár elvben a választásokat szabályozó 1874. évi XXXiii. törvénycikk is ki -
mondta, hogy a petícióval megtámadott mandátumok ügyében a független igazság-
szolgáltatás legfelsőbb fórumának, a királyi kúriának kellene ítélkeznie, ameddig 
azonban erről nem születik önálló törvény, a jogkör maradjon a képviselőháznál.18 
Ezt követően az ellenzék többször is sürgette az ominózus törvényt, a kormányok 
pedig ígérgettek, az ügyben azonban csak szilágyi Dezső igazságügyi miniszter-
ségének idején (1889–1895) történt előrelépés.19 szilágyi a kezdetektől a kúria és 
a képviselőház közötti megosztott bíráskodás híve volt. A szapáry-kormány 1891. 
május–június folyamán több minisztertanácson is tárgyalta a javaslatot, amit szilágyi 
július 18-án a parlament elé terjesztett. A bizottsági tárgyalások is kezdetüket vették, 
azonban az országgyűlés 1892. januári berekesztéséig nem fejeződtek be. Az 1892-es, 
majd az 1896-os választások után újonnan összeülő országgyűlések munkatervében 
is szerepelt a választások feletti bíráskodásról szóló törvény megalkotása, 1899 tava-
száig és a széll-kormány kinevezésig azonban mégsem került erre sor.20 A Bánffy-

17 boros zsuzsanna – szabó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon (1867–1944). 2. kiadás. 
Budapest, EltE, 2008. 141., 156. Az egyetlen kivétel az 1905-ös választás, amikor a 48-as ellen-
zék a kerületek 54%-ában léptetett fel jelöltet.

18 cieger András: Politikai korrupció a dualizmus Magyarországán. Budapest, napvilág, 2011. 
23–24. (a továbbiakban: cieger 2011.)

19 Pauler tivadar igazságügyi miniszter 1881-es és 1882-es kezdeményezéséből, valamint Apponyi 
Albert 1887-ben beterjesztett javaslatából egyaránt nem született törvény. antaL tamás: A válasz-
tási bíráskodás dualizmuskori intézménytörténetéhez. szilágyi Dezső első bifurkációs javaslata 
(1891). in: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára. szerk. baLogH 
Elemér – HomoKi-nagy Mária. szeged, sztE–áJk, 2010. 9–29. 12. (a továbbiakban: antaL, 2010.)

20 antaL, 2010. 13–14., 17., 28. A beterjesztés előtt szilágyinak meg kellett várnia a király jóváhagyá-
sát (előszentesítését), amit ferenc József június 24-én adott meg. österreichisches staatsarchiv, 
Haus-, Hof- und staatsarchiv, kabinettsarchiv (a továbbiakban: östA, HHstA, kA), Vorträge, 
1018/1899 (karton 6.). A szilágyi által beterjesztett javaslat, valamint a miniszteri indoklás és  
a bizottsági tárgyalások részletes (elsősorban jogtörténeti szempontú) elemzését lásd: antaL 2010. 
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kormány az 1896-os választások előtt ugyan újra elővette és beterjesztette törvényja-
vaslatot, a képviselőház pedig letárgyalta és el is fogadta annak szövegét, a főrendi 
ház által javasolt módosítások megvitatására azonban már nem maradt idő a felosz-
latás előtt, így ezúttal sem született meg a törvény.21

Az 1896-os választások tapasztalataiból okulva az ellenzéki pártok a következő 
adandó alkalommal mindent megtettek a választási bíráskodási törvény kierőszako-
lásáért. Ez az alkalom 1898–1899 fordulóján érkezett el. Az obstrukció de jure a gaz-
dasági kiegyezés törvénytelen meghosszabbításának kísérlete (ischli klauzula) miatt 
indult meg, a cél azonban valójában Bánffy Dezső miniszterelnök skalpja volt.  
A költségvetési törvényre is kiterjesztették az obstrukciót, így az 1899-es év ex lex 
állapotban köszöntött az országra. Bánffy és az őt támogató tisza-gárda hajlandó lett 
volna erőszakkal is letörni az obstrukciót, ferenc József azonban inkább azok taná-
csára hallgatott, akik a békés, megegyezéses megoldást javasolták. közéjük tartozott 
széll kálmán is, akit 1899. január 23-án a király megbízott az ellenzéki pártok ve -
zéreivel folytatandó tárgyalások vezetésével. Bánffy február 15-én volt kénytelen 
benyújtani lemondását, február 20-án pedig széll kapott miniszterelnöki megbízást 
az uralkodótól. széll február 23-ra megkötötte az ellenzéki pártokkal a kompromisz-
szumcsomagot (a paktumot). Ebben – leegyszerűsítve – az obstrukció beszüntetésé-
ért, illetve a költségvetés, az 1899-re esedékes újoncok, az új házelnök, a gazdasági 

13–27. A magyarországi választási bíráskodás makroszintű elemzését (elsősorban a joggyakorlat 
szempontjából) nyújtja: ruszoLy József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848–1948. 
Budapest, közgazdasági és Jogi könyvkiadó, 1980. (a továbbiakban: ruszoLy, 1980.) különösen 
a képviselőházi bírálóbizottságok 1869–1901 közötti joggyakorlatára, számos egyedi eset tükré-
ben: 86–113.

21 gratz gusztáv és Horánszky lajos is úgy vélte, hogy a kúriai bíráskodási törvény beterjesztése 
annak az alkunak a része volt, amit Bánffy 1895–1896 fordulóján a nemzeti Párt vezéreivel, 
Apponyi Alberttel és Horánszky nándorral kötött. Ennek értelmében a millenniumi ünnepségek 
alatti ellenzéki önmérsékletért cserébe Bánffy a soron következő választásokon a kormányzati 
presszió elmaradását, ennek garanciájaként pedig a választási bíráskodási törvényt ígérte. gratz 
gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. i. kötet. Budapest, Magyar szemle 
társaság, 1934. 397. (a továbbiakban: gratz, 1934). – HoránszKy lajos: Tisza István és kora. 
i. kötet. [Budapest], tellér kiadó, [1994]. 267. (a továbbiakban: HoránszKy, 1994.). Horánszky 
lajos – Horánszky nándor fia – véleménye szerint Bánffy szándékosan rendezte úgy, hogy a vá -
lasztások előtt ne születhessen meg a törvény. Ezt később Bánffy állítólag nyíltan közölte is 
Horánszky nándorral. HoránszKy, 1994, 267–268. Bánffy ekkor már valóban javában készült 
a választási harcokra, melyeknél egyáltalán nem tervezte az erőteljes kormányzati nyomás mellő-
zését, sőt az 1896-os képviselőválasztás mint a korszak leginkább erőszakos választása ment át  
a köztudatba. ifj. bertényi iván: „A lelketeket adjátok az ördögnek, ha a kormánypártra szavaz-
tok!” Adalékok az 1896-os választások történetéhez. in: Natio est semper reformanda. Tanulmányok 
a 70 éves Gergely András tiszteletére. szerk. anKa lászló – Kovács kálmán árpád – Ligeti Dávid 
– maKKai Béla – scHwarczwöLder ádám. Budapest, l’Harmattan, 2016. 320–334. 328–331. 
(a továbbiakban: bertényi, 2016.)
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kiegyezés ideiglenes meghosszabbításának megszavazása és a házszabályok részle-
ges módosítása fejében széll kötelezettséget vállalt az ellenzék felé a kúriai bírás-
kodási törvény benyújtására, ráadásul az 1896-os változatnál szigorúbb formában.22 
A megállapodást széll február 25-én mutatta be ferenc Józsefnek, aki rábólintott 
arra, így 26-án sor kerülhetett a széll-kormány kinevezésére.23

A kúriai bíráskodási törvény tehát sarkalatos pontja volt a kompromisszumnak, 
az ezzel kapcsolatos megállapodásokat a paktum B. mellékletében foglalták össze. 
Az alku olyan részletekre is kiterjedt, hogy a törvény tárgyalása a költségvetési tör-
vény elfogadása után, de még a gazdasági kiegyezés ideiglenes meghosszabbítása 
előtt következzék, és törvényerőre emelkedése az új házszabályokkal egyidejűleg 
történjék. széll és az ellenzéki pártok vezetői részletesen megállapodtak a leendő 
jogszabály szövegében, melyhez lényegtelen módosításokat nem számítva tartották 
is magukat.24

A széll-kormány új igazságügyi minisztere, Plósz sándor 1899. március 27-én 
küldte a törvényjavaslatot a királyhoz előszentesítésre. Utalt arra, hogy a király egy-
szer már 1891-ban, azután 1896-ban is hozzájárult a törvényjavaslat beterjesztésé-
hez, azóta azonban fontos, a paktumba is foglalt változások történtek a törvényjavas-
lat szövegében. ferenc József nem kívánt érdemleges változtatásokat és megadta 
hozzájárulását.25 Plósz április 13-án nyújtotta be a törvényjavaslatot a képviselőház-
ban, az igazságügyi bizottság április 24-re készült el jelentésével, a javaslat tárgyalá-
sára pedig április 27. – május 5. között került sor. általánosságban április 28-án, rész-
leteiben május 5-én fogadta el a képviselőház és átküldték a főrendi házhoz.26 Ez az 
idő, különösen, ha figyelembe vesszük a törvényjavaslat hosszát (182 §), nem számít 
hosszúnak, amit egyértelműen az előzetes megállapodásokkal magyarázhatunk. Mi -

22 A paktum szövege mellékleteivel együtt fellelhető: östA, HHstA, kA, Vorträge, 2948/1899 
(karton 16.). 

23 Az itt csak vázlatosan ismertetett eseményeket és azok hátterét, különös tekintettel a ferenc József 
– Bánffy Dezső – széll kálmán viszonyrendszerre részletesen lásd.: scHwarczwöLder, 2016. 
67–74. – Az elhúzódó tárgyalásokra ld. a disszidens csoport egyik vezetője, csáky Albin feljegy-
zéseit: scHwarczwöLder ádám: csáky Albin feljegyzései az ellenzék és a kormány közötti tár-
gyalásokról (1899. január–február). in: VERITAS Évkönyv 2015. szerk. ujváry gábor. Budapest, 
VE  ri  tAs–Magyar napló, 2016. 33–61.

24 Az 1899. évi XV., az országgyűlési képviselő-választások feletti bíráskodásról szóló törvénycikk 
szövege: https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=6743 (letöltve: 2016. február 23.)

25 östA, HHstA, kA, Vorträge, 1018/1899 (karton 6.)
26 Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. (a továbbiak-

ban: kn), XXi. kötet, 461., XXii. kötet, 39–40., 68–89., 99., 212. Az általános vitához egyik párt-
vezér sem szólt hozzá. A részletes tárgyalás során természetesen voltak viták egyes paragrafusok 
körül, nagyobb horderejű változások azonban nem történtek a szövegben. A képviselőház közben  
a paktumban foglaltak értelmében az új házszabályok tárgyalását is megindította.
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után a főrendi ház is elfogadta a törvényjavaslatot, ferenc József június 7-én szen-
tesítette azt.27

Az 1901. évi XV. törvénycikk a választások feletti bíráskodást kísérleti jelleggel 
nyolc évre28 a legfelső független bíróság, a királyi kúria hatáskörébe utalta, bizo-
nyos „bírói eldöntésre alkalmatlan”29 esetekben azonban továbbra is a képviselőhá-
zat illette meg az ítélet joga. A törvény összesen 27 érvénytelenségi okot nevezett 
meg. Már tíz választópolgár indítványozhatta a választás eredményének felülvizsgá-
latát, amennyiben letétbe helyezték a nem kevés, 3000 koronás eljárási díjat. A tör-
vény különbséget tett abszolút és relatív érvénytelenségi okok között. Abszolút kizáró 
ok volt például, amennyiben maga a képviselő(jelölt) követett el visszaélést (veszte-
getés, fenyegetés, erőszak, hivatallal való visszaélés, vagy akár a „szokásos vendég-
látáson” túlmutató etetés-itatás), vagy ha az egyházi ünnepeket, alkalmakat politikai 
célokra használta fel. Ha ezen tevékenységek valamelyike bizonyítást nyert, akkor  
a kúria illetékes tanácsa megsemmisítette a mandátumot. Amennyiben azonban  
a visszaéléseket más magán- vagy hivatali személyek követték el a képviselő(jelölt) 
tudta és részessége nélkül (vagy legalábbis ezt nem lehetett rábizonyítani), akkor az 
csak relatív érvénytelenségi oknak minősült. ilyenkor csupán a „fertőzött” szavaza-
tokat vonták le a végeredményből, és csak akkor semmisítette meg a bíróság a man-
dátumot, ha az arányok így lényegesen megváltoztak. Ehhez értelemszerűen az kel-
lett, hogy az eljárás során ténylegesen bizonyítható számszerű adatokat találjanak, 
ami a választási rendszert tekintve nem volt egyszerű feladat. Azokban az esetekben, 
amelyekben ilyen, számszerűen bizonyítható csalást nem talált a bíróság, a döntést 
visszaadta a képviselőház kezébe. Pozitívumként értékelhető, hogy a törvény meg-
szüntette az adóhátralékosok kizárását,30 szigorított az visszaélések büntetésén, vala-
mint az ésszerűség határain belül legalizált bizonyos, a kampány, illetve a választá-
sok során felmerülő kiadásokat, mint például zászlók és pártjelvények készítése,  
a szavazóknak a szavazás helyére történő elszállítása, ottani ellátása, „ha az a szoká-
sos vendéglátás határain túl nem terjed” (ebbe a bíróság szerint fejenként 2–3 szivar 
kiosztása például még belefért).31

27 östA, HHstA, kA, Vorträge, 1761/1899. (karton 10.)
28 Végül 1918-ig maradt a kúriánál az ítélkezés joga.
29 gratz, 1934. 397.
30 főként ezzel magyarázható, hogy az 1901-es választásokon a korábbinál jóval több állampolgár 

szerepelt a választói névjegyzékekben és a ténylegesen részt vevők száma is 1 025 259-re nőtt az 
1896-os 889 714-ről. pap József: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történe-
téből. Budapest, Akadémiai, 2014. 22. (a továbbiakban: pap, 2014).

31 Vö.: ruszoLy, 1980. 45–46. – cieger, 2011. 24–25. – cieger, 2016. 47–53.
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gratz gusztáv szerint „a törvény kétségkívül javította a magyar választási erköl-
csöket”.32 ruszoly József véleménye szerint viszont jelentős hiányossága, hogy még-
iscsak életben tartotta a visszaélések lehetőségét, különösen a tág megfogalmazá-
soknak („szükséges”, „szokásos”, „jelentős” mértékben) köszönhetően.33 könnyen 
belátható, hogy a kúria illetékes bírói testületei ezeket a mértékeket nem minden eset-
ben ítélték meg ugyanolyan szigorral. Erre a következtetésre jutott Horánszky lajos34 
is, aki szerint „[…] megállapítható, hogy a reform, mint erkölcsi alap, helyes volt.  
A választási visszaéléseket meggátolni, s oly rendszabályokat alkotni, melyek a maga-
sabb nemzeti érdekek kockázata nélkül az erkölcstelenségek, a szélsőségek és a visz-
szaélések meggátlására szolgálhatnak, oly erkölcsi álláspont volt, melyet két  ségbe-
vonni nem lehetett.” Azonban „[…] a kúria bíráskodása, belevonva a választási reform 
megoldásába, sem célszerűnek, sem üdvös hatásúnak nem bizonyult, nem is szólva 
arról, hogy az új törvény kapcsán a magasabb bírói tekintély kockázatától is tartani 
lehetett.35 […] Mindenki tudta, hogy a kúria tanácsokra osztva, minő különböző fel-
fogások szerint ítélkezik. Az egyik tanács kérlelhetetlen szigorral ragaszkodva a tör-
vény betűihez hozta meg ítéletét, viszont a másik engedékenyebbnek és belátóbbnak 
bizonyult azoknak a szokásoknak és hagyományoknak a megítélésében, melyek a vá -
lasztási hadjáratok rendszerével és szellemével régóta összefor  rottak.”36

Egyéni sorsok és rEAkciók Az 1901-Es VálAsztási 
küzDElMEk kAPcsán

A választási eredményeket összegezve megállapítható, hogy bár a szabadelvű Párt  
a választások során 671 ezer szavazattal, 277 helyet szerezve a lehetséges 413-ból 

32 gratz, 1934. 398.
33 ruszoLy, 1980. 46. 
34 Horánszky eleve elnéző a választási rendszerrel és a visszaélésekkel kapcsolatban, mert szerinte 

a magasabb érdekek – mint például a magyarság számára előnyös dualista rendszer, vagy a magyar 
nemzetállam – védelme miatt, mint szükséges rossz, végső soron elfogadható a kormányzati nyo-
más. HoránszKy, 1994. 382–390. A kormány ugyanis „[…] erőkifejtésben többre volt kötelezve [az 
ellenzéknél] a magyarsággal szemben, mely a demagóg jelszavak politikájának mindig könnyeb-
ben esett áldozatul.” Uo., 390. A törvény további negatívumaként hozza fel, hogy „azok az érdek-
szempontok, melyek abban kifejezésre jutottak, főleg az ellenzéki irányzatok javára estek”, ezért 
egyoldalú volt. Uo., 391.

35 Ettől egyébként a törvény szövegezésének fő atyja, szilágyi Dezső is tartott, csakúgy, mint a kép-
viselőház függetlenségének csorbulásától. Ezért ragaszkodott végig a kúria és a képviselőház meg-
osztott bíráskodásához. gratz, 1934. 397.

36 HoránszKy, 1994. 391–393. A kúria ítélkezési gyakorlatát számos példán keresztül, részletesen 
bemutatja: ruszoLy, 1980. 325–391.
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megőrizte fölényét a képviselőházban, ez mégis visszaesés az 1896-os 290 mandá-
tumhoz képest. tovább rontja az eredményt, hogy az 1896-ban 33 mandátumot meg-
szerző nemzeti Párt időközben belépett a kormánypártba. A szabadelvű Párt és  
a nemzeti Párt szavazatait együttesen számolva 1896-ban is 670 ezret kapunk, a man-
dátumok száma 1901-ben tehát úgy csökkent 45-tel, hogy a kapott szavazatok száma 
tulajdonképpen változatlan maradt. Mindez a szavazók megnövekedett számával is 
magyarázható. figyelmet érdemel továbbá a jelentős fluktuáció: a képviselőház 
35%-a (146 fő) volt újonc az 1901-es parlamentben.37

nemcsak Horánszky lajos vélekedett kritikusan az új választási bíráskodási tör-
vényről – az a szabadelvű Párt régebbi, a tisza kálmán-éra gyakorlatán szocializá-
lódott tagjai többségénél sem aratott osztatlan sikert. Ez számos egyéni reakcióban 
tetten érhető. Példaként említhető széchényi Pál38 és csáky Albin39 levélváltása 
a választási küzdelmek hajrájában. személyesen egyikük sem volt érintett – szé -
chényi Pál már 1892 óta nem kívánt tagja lenni a Háznak, csáky Albin pedig 1900 
őszétől a főrendiház elnöke volt –, így békésen eldiskurálhattak a választási ered -
ményekről. széchényi szerint bár imponálóak a kormánypárt eredményei, „[…] de  
a kúriai bíráskodási törvény inkább ártott, mint használt. Haszna csak annyiban van, 
hogy a recriminativoknak [vádaskodásoknak] veszi elejét. Visszaélés majdnem annyi 
volt, ahány választás, és igen jó lesz, ha a megtámadott mandátumok száma nem lesz 
igen nagy”.40 Válaszában csáky – aki aktív szereplője volt 1899 februárjában a pak-
tum (és így a kúriai bíráskodási törvény) megszületésének – némileg kedvezőbben 
ítélte meg a helyzetet. „A képviselőválasztások eredményében csak személyeket 
illetőleg találtam meglepetéseket, a pártarányokban éppen nem, mert a szélsőbalnak 
felszaporodása41 természetes következménye egyrészt a Bánffy eszközei mellőzésé-
nek másrészt az osztrák zavaroknak, amelyek szükségszerűleg a közjogi ellenzék 
malmára hajtják a közvélemény vizét. […] A néppárt, mint előre láttam, kudarcot val-
lott, mert az általa elért eredmény valóságosan nevetséges az általa öt éven át szaka-
datlanul kifejtett agitációhoz képest.42 Ennek örülök egyébiránt leginkább. A kúriai 
bíráskodás tényleges folyományaira nagyon kíváncsi vagyok, de teljesen biztos az, 

37 pap, 2014. 21–22.
38 1882–1889 között földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter. 
39 1888–1894 között kultuszminiszter, korábban szepesi és sárosi főispán.
40 széchényi Pál gróf levele csáky Albin grófhoz, lábod, 1901. október 7. östA, HHstA, son-

derbestände, familienarchiv csaky, familie, 19. und 20. Jahrhundert, Albin graf csaky, karton 
235/14.

41 Az 1901-es választások során a két 48-as párt (a kossuth ferenc és az Ugron gábor vezette frakció) 
összesen a korábbi 61-ről 92-re növelte mandátumainak számát.

42 A katolikus néppárt 1896-ban 18, 1901-ben 25 helyet szerzett a képviselőházban. 
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amit te is említesz, hogy a kormánypárt a recriminációktól és az ódiumtól menekül, 
ami már magában is jelentékeny egy előny.”43

A katolikus néppárt csáky által is említett gyengélkedését nem tekinthetjük 
puszta véletlennek. Az 1896-os választások során Bánffy által alkalmazott „terror” 
éle – bár a 48-asokat sem kímélte – elsősorban a katolikus néppárt és a nemzeti Párt 
ellen irányult.44 A teljesen más mentalitású, konciliáns széll vezetésével sokkal ke -
vésbé nyílt módon, de az 1901-es választások során is igyekezett a kormány a nép -
párttal szemben fellépni. Például thallóczy lajos naplófeljegyzéseiben beszámol egy 
lukács lászló pénzügyminiszterrel folytatott 1901. márciusi beszélgetésről. Ebben 
lukácsra hivatkozva leírja, hogy a kormány tart a választásoktól, elsősorban a pa -
poktól és a nemzetiségektől.45 

különösen tanulságos egy kecskeméti katolikus káplán, Pofusz gábor esete 1901 
tavaszán. A kecskeméti polgármester, kada Elek emelt panaszt ellene a főispán-
nál, Beniczky ferencnél. Eszerint „[…] a választási mozgalmak már most elkezdőd-
tek, s habár semmi zavart nem okoznak, a néppárt működése mégis oly irányba van 
te  relve, amely ellen intézkedés volna teendő. Pofusz gábor helybeli r. k. káplán 
ugyanis, mint a néppárt központi vezetőségének megbízottja, olyan aláírási íveket 
bocsátott ki, amelyeken a választók becsületszavukkal kötelezik magukat, hogy  
a néppárt jelöltjére szavaznak. Ezen kívül nevezett káplán ellen oly panaszok is 
merültek fel, hogy szükséges egyházi bizonylatokat csak oly feltétel mellett állított ki 
egyes feleknek, hogy azok a néppárt jelöltjére való szavazásra kötelezték magokat. 
Habár nevezettnek eme kortes működését illetőleg pozitív adatok nincsenek is  
a kezemben, de személyes megfigyelésem alapján több jelenségből azt következte-
tem, hogy nevezett – habár ez idő szerint még titokban – izgat és attól lehet tartani, 
hogy ezen izgatás belbékénket megzavarja. Ennek alapján kérem nagyméltóságo -
dat, hogy nevezettnek elhelyezése iránt intézkedni és odahatni kegyeskedjék, hogy 
helyette politikával nem foglalkozó egyén helyeztessék hozzánk.”46 A főispán a pol-
gármester levelét továbbította a miniszterelnöknek, azzal a megjegyzéssel, hogy 
„[…] nevezettnek áthelyezése azért lenne sürgősen kívánatos a következő választá-
sok előtt, nehogy az áthelyezés később magyarázgatásokra adjon okot”.47 széll is 

43 csáky Albin gróf levele széchényi Pál grófhoz, szepesmindszent, 1901. október 10. országos 
széchényi könyvtár, kézirattár (a továbbiakban: oszk kt.), fonD 32/267.

44 bertényi, 2016. 332. természetesen számos esetben a katolikus néppárt agitációja sem volt kor-
rekt. Uo. 322–327.

45 thallóczy lajos naplófeljegyzései, oszk kt., Quart. Hung. 2459. i. kötet, f598–599.
46 kada Elek kecskeméti polgármester levele Beniczky ferenc Pest–Pilis–solt–kiskun vármegye 

főispánjához, kecskemét, 1901. április 28. Mnl, ol, k 467, 43/1901.
47 Beniczky ferenc főispán levele széll kálmánhoz, Budapest, 1901. április 30. Mnl, ol, k 467, 

43/1901.
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hitelt adhatott a kecskeméti polgármester „személyes megfigyelésének”, mert bár  
a káplán ellen eddig felhozott vádakra semmilyen bizonyíték sem állt rendelkezé-
sére, mégis Pofusz gábor sürgős áthelyezését kérte csáky károly váci püspöktől. 
„igen megbízható helyről vettem az értesülést, hogy Pofusz gábor […] már most kor-
teskedik, ugyanis szóvátehető módon gyűjti az aláírásokat s politikai téren általá-
ban olyan magatartást tanúsít már most is, hogy aggodalommal várható az ő későbbi 
szereplése, amidőn majd a választási küzdelmek hevében agitatorius működése meg-
zavarhatná a közbékét s nemkívánatos következményekkel járna a kecskeméti pol-
gárság társadalmi és politikai viszonyaira nézve. […] kívánatos volna, ha nagy  mél -
tóságod őt már most másfelé diszponálná s olyan egyénnel helyettesítené, aki inkább 
magasztos hivatásával törődnék, semmint a politikával […]”.48

Bár nem tekinthető tipikusnak, arra is láthatunk példát, hogy az 1901-es választá-
sokon olyan kerületben, ahol nem indult kormánypárti jelölt, a néppárti indulóval 
szemben burkoltan inkább a 48-as jelöltet támogatta a kormány. Így történt például 
Pincehelyen, ahol a kerület aktuális, 48-as párti képviselőjével, rátkay lászlóval 
szemben a néppárt színeiben a pincehelyi segédlelkész, szücs József lépett fel. 
feltűnést keltő módon Pincehely volt az egyetlen, ahol nem kormánypárti, hanem 
48-as érzelmű elnök került a választási bizottság élére. Pincehely azonban inkább 
arról híresült el, hogy itt került sor a választások legtragikusabb eseménysorára.  
A szavazás napján a néppárt szavazótábora egyre erőszakosabban inzultálta az 
ellentábort és az őket szétválasztani igyekvő csendőröket, mígnem a rendfenntartók 
közéjük lőttek, aminek következménye öt halott és számos súlyos sebesült lett.49

károlyi Mihály esete egyrészt szintén arra enged következtetni, hogy széll maga 
sem ragaszkodott foggal-körömmel az új szabályokhoz, másrészt a szabadelvű Párt 
frakcióinak egymás elleni pozícióharcát is szemlélteti. A politika iránt ekkor még 
nem igazán érdeklődő fiatal károlyi Mihály csakis nagybátyja és mentora, a kor-
mánypárton belüli konzervatív agráriusok egyik vezéralakjának számító károlyi 
sándor kifejezett óhajára indult el a választásokon, hogy győzelme esetén az ő tábo-
rukat erősítse. A zilahi körzetben viszont megbukott, visszaemlékezései szerint azért, 
mert kortesei kívánságai ellenére a kampány során nem volt hajlandó többet költeni 
szavazóira a törvény által megengedett 15 000 koronánál. zilahról „[…] egyik távirat 
a másik után sürgette az »alkotmányos költségeket«. Egy ilyen táviratot megmutat-
tam széll kálmánnak, és megkérdeztem tőle mitévő legyek? »Hát fizess!« mondta  
a választások tisztaságáról szóló törvény ünnepelt szerzője. […] ne bolondozzak, 

48 széll kálmán miniszterelnök levelének piszkozata gróf csáky károly váci püspökhöz, [Budapest], 
1901. május 5. Mnl, ol, k 467, 43/1901. 

49 Az esetet részletesen bemutatja és elemzi: Csekő Ernő: két választás Pincehelyen. Az 1901. évi 
véres országgyűlési képviselőválasztás. Levéltári Szemle, 1999/1. 22–29. 
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mert be kell kerülnöm a parlamentbe. […] nem sokan lehettünk az országban, akik 
ezt a törvényt komolyan vettük. én bizony komolyan vettem, nem fizettem és meg is 
buktam.”50

saját bőrén érezte a kúriai bíráskodási törvény nyomán kialakult új körülménye-
ket a teleki-família – és egyben a szabadelvű Párt „régi motorosnak” számító – két 
tagja, teleki Domokos és teleki sándor is.51 teleki Domokos 1901-ben szerzett man-
dátuma volt az első, amelyet ellenfele petíciójának nyomán a kúria 1902 januárjában 
megsemmisített. Az eset jól szemlélteti az új rendszer Horánszky által is említett 
gyengeségeit, hiszen miként is kell értelmezni a „szokásos” vendéglátást? teleki 
Domokos mandátumát azért semmisítették meg, mert a választás reggelén a kastélya 
előtt elvonuló, kortesei vezette csapatot „régi idők szokása szerint” egy-egy pohár 
pálinkával kínálta meg.52 rokona, teleki sándor szerint ráadásul nem is ő maga 
itatta meg híveit. naplójában az alábbiakat jegyezte fel az esetről 1902. január 29-én: 
„Döme mandátumának megsemmisítése a kúria által egyike a legnagyobb abszur-
dumoknak. Minden választásnál történik olyas valami, aminek az alapján szigorú 
vizsgálatnál megsemmisítést vagy szavazat leszámítolást lehet eszközölni. Így volt 
ez a dési választásnál is, sok minden történt, csak az nem, hogy Döme maga itatott 
volna és ennek alapján semmisítették meg. […] de hát vége – s Dömére anyagilag 
is nagy baj!”53

teleki sándor szerencsésebb volt, mert bár ellenfele, a szintén szabadelvű kupra 
Viktor ellene is benyújtotta a petíciót, a kúria az ő javára döntött. teleki természete-
sen erről is megemlékezett naplójában. „1901. okt. 2-án a kupra Viktorral szemben, 
nagy harccal lett 406 többségem. kupra, bár a passzivitás miatt magát szabadelvű-
nek nevezte, a román nemzeti izgatás összes eszközeit felhasználta. nagy harc volt  
s jó lecke a nemzetiségi kérdésről.54 A szerencsétlen kúriai bíráskodási törvény is ott 
volt a nyakunkban s bizony csak a legnagyobb erőfeszítésnek köszönhetem, hogy 
meg nem buktam. kupra nagy költséggel megcsináltatta ellenem a petíciót. A kúria 
a petíciót 1902. január hó 14-én tárgyalta, 15-én kihirdette az ítéletet, minek alapján 

50 károlyi Mihály visszaemlékezéseit idézi biográfusa: Hajdu tibor: Károlyi Mihály. Budapest, kos-
 suth, 1978. 36–37. Hajdu annyiban árnyalja a károlyi által leírt történetet, hogy szerinte károlyi 
eleve nem is akart nyerni, csak megbukni ment zilahra. Így eleget tett nagybátyja óhajának, viszont 
a rendszeres politizálástól is mentesült. Uo. 35–37.

51 teleki Domokos 1884, teleki sándor 1892 óta volt kormánypárti képviselő, Domokos a dési, sándor 
a szomszédos magyarláposi kerületé (szolnok–Doboka vm.). 

52 HoránszKy, 1994. 393.
53 teleki sándor gróf országgyűlési képviselő naplója. oszk kt., Quart. Hung. 2953. f8.
54 A Budapesti Hírlap tudósítása szerint azonban a nemzetiségi izgatás csak „gyönge kortesfogásnak 

bizonyult”, mert a járás „hazafias érzésű s a magyarsággal jó egyetértésben élő” román szavazói 
teleki lobogója alá sorakoztak. Budapest Hírlap, 1901. október 4. 4–5.
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a petíciót elutasította. nagy tehertől szabadultam meg, eddig az ember csak lógott, 
sem munkához sem politikához kedve nem volt, bizonytalan jövő előtt állva terveket 
sem csinálhatott.”55

zárógonDolAtok

Mint azt tanulmányunk elején jeleztük, nem adhattunk az 1901-es választásokról 
átfogó képet. természetesen még számos más szempontból lehetne elemezni az ese-
ményeket (ezek közül talán a kormánypárti frakciók egymás elleni választási küz-
delme tűnik a legizgalmasabbnak),56 ezúttal azonban sajnos el kell ettől tekintenünk. 
Az új választási bíráskodási rendszert árnyaló példák sorát is folytathatnánk, de 
talán e nélkül is átlátható, hogy az 1901-es választások nem békések és tiszták, leg-
feljebb az 1896-oshoz vagy az 1906-oshoz (ez utóbbi esetben a választásokat kísérő 
erőszakban 32-en vesztették életüket)57 viszonyítva békésebbek és tisztábbak voltak. 
A választási küzdelmeket új törvényi keretek között kezdték meg a pártok, a törvény, 
jog, igazság hármas jelszavával kormányra lépő széll kálmán pedig – legalábbis  
a nyilvánosság előtt – igyekezett hű maradni ígéreteihez. károlyi Mihály, konkoly-
thege Miklós és a többi bemutatott eset is szemlélteti azonban, hogy széll (igaz, 
„amennyire ez a törvények korlátai közt megengedhető”) adott esetben a fő  ispánokon 
keresztül – az sem mellékes, hogy kormányában széll vitte a belügyi tárcát is – haj-
landó volt mozgósítani a helyi közigazgatást egyes jelöltek érdekében. A kúria bevo-
nása pedig nem feltétlenül volt garancia a tiszta választásokra – mint ahogy az a tör-
vény sem, amely alapján ítélkeznie kellett.

55 teleki sándor gróf országgyűlési képviselő naplója. oszk kt., Quart. Hung. 2953. f2–3.
56 A 413 választókerületben 518 kormánypárti jelölt lépett fel. 74 kerületben kettő, háromban három, 

egy kerületben pedig négy (legalábbis hivatalosan) szabadelvű jelölt versengett egymással. szabó 
Dániel: széll kálmán pártja és az 1901-es választás. in: Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán élet-
műve. szerk. ifj. bertényi iván. Budapest, széll kálmán Alapítvány – Mathias corvinus collegium, 
2015. 281–301. 288. Berzeviczy Albert szerint az 1901-es „híres tiszta választások alkalmat nyúj-
tottak széllnek némileg a maga képére formálni át a pártot”. berzeviczy Albert: Az első Tisza-
kabinet parlamenti küzdelme 1903–1915. [kézirat]. oszk kt., Quart. Hung. 2955. f3.

57 cieger, 2016. 56.
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ElEction oVErsigHt AnD tHE cAsE  
of tHE 1901 “fAir” ElEction

one of the most important aspects of every parliamentary system is the holding of 
periodic elections. this was no different in Hungary during the Dual Monarchy era, 
where elections always managed to stir up (political) passions. in the study we take  
a look at how the 1901 elections bind the stories of such disparate individuals together 
as a transdanubian astronomer, a lowlands chaplain, a Budapest banker and a tran-
sylvanian count.   

the study wishes to share myriad narratives from the struggles of the election, 
using these individual instances to present an overall picture of the election. in order 
to place them into the appropriate points of the working mechanism of the political 
(electoral) system, however, we have needed to introduce and consider its framework 
in detail. thus, the study will familiarize the reader with the origins and impact of 
Article XV of 1899, the law pertaining to election oversight of parliamentary elec-
tions, which significantly defined (both contemporary and historiographical) dis-
course of the 1901 elections.     

As guidance – with election oversight in focus – we have synthesized the available 
professional literature and utilized our own earlier works touching on the topic. in the 
second half of the study we present anecdotes and reactions drawn from the primary 
sources of various public works, thereby hoping to provide additional insight into the 
formation of kálmán széll’s new government.  
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DiE frAgE DEr rEcHtsPrEcHUng üBEr  
DiE  WAHl DEr PArlAMEntsABgEorDnEtEn  
UnD DiE „sAUBErEn” WAHlEn Von 1901

Die  regelmäßig wiederkehrenden Wahlen der Parlamentsabgeordneten gehören in 
jedem parlamentarischen system zu den wichtigsten Ereignissen. Das war auch im 
Ungarn in der ära des Dualismus nicht anders, als die gesamte (politische) gesell-
schaft anlässlich der Wahlen aufgewühlt wurde. Auch die Wahlen im Jahr 1901 ver-
banden den Astrologen von Westungarn, den kaplan der tiefebene, den Banker der 
Hauptstadt und den grafen aus siebenbürgen.

Die studie will möglichst viele genrebilder aus den Wahlkämpfen aufzeigen. Um 
diese herausgegriffenen Momentaufnahmen als teil des größeren ganzen betrachten  
und sie an den entsprechenden Punkten des funktionsmechanismus des politischen 
(Wahl)systems einfügen zu können, ist es erforderlich, den rahmen darzustellen 
und teilweise zu analysieren.  Daher zeigt die Arbeit den Weg, der zum Entstehen des 
gesetzesartikels  nr. XV. aus dem Jahre 1899 zur rechtsprechung über die landes-
weiten Abgeordnetenwahlen  führte, sowie die durch das gesetz geschaffenen neuen 
Verhältnisse, die die Diskurse (von zeitgenossen und Historikern) über die Wahlen 
1901 in bedeutendem Maße determinierten.

Als Hilfe synthetisierten wir die verfügbare fachliteratur – indem wir auf die 
rechtsprechung über den Wahlen fokussierten –, und verwendeten unsere eigenen 
früheren Beiträge, die das thema zum teil betreffen. Die in der zweiten Hälfte der 
studie vorgestellten individuellen geschichten und reaktionen sind Primärquellen 
verschiedener öffentlicher sammlungen entnommen worden. Wir hoffen, dass es uns 
dadurch gelungen ist, weitere zusätzliche informationen zur geschichte der „széll-
(Wind)-stille” [im Ungarischen ein Wortspiel, denn der name eines damaligen  Mi -
nisterpräsidenten, széll, heißt auf Deutsch Wind] der Jahrhundertwende zu  liefern.




