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Kísért a múlt(?) – parlamenti botrány 1924-ben

A modern kori parlamentek egyik fQ funkciójának tekinthetQ, hogy fórumot biztosítanak a 
politikai nézetek, vélemények nyilvános kifejtésére valamint azok ütköztetésére, a vitára. 
Ismert, hogy ennek a feladatkörnek korlátok nélküli érvényesülése a XX. század elejének 
Magyarországán szembekerült a kormányzati többség elvével, melynek következménye-
ként a Tisza Istvánnak – a házszabályok átalakítása révén – sikerült elérnie a képviselQk 
mozgásterének korlátozását. A reformokat szokatlanul éles politikai harcok és idQnként 
botrányba fulladó események kísérték. Bár az 1920-as évek elején az akkor egykamarás 
testületként m_ködQ törvényhozás – m_ködési kereteit illetQen – a Tisza-féle reformok 
elQtti tradíciókhoz nyúlt vissza, mégis mindössze egyetlen alkalommal fordult elQ, hogy 
a parlament tevékenysége a századelQ viharait idézte. 1924. november 28-án szokatlan 
eseményekre került sor: több honatyát eltávolítottak az Országház épületébQl, majd hosz-
szabb-rövidebb idQre eltiltották Qket az ülések látogatásától, mire válaszul a képviselQk 
egy része átmenetileg a nemzetgy_lés tevékenységének a bojkottja mellett döntött. Bár 
maga az eset régóta ismert a hazai történetírásban, annak vizsgálatára mindig csupán más 
kérdésekkel összefüggésben, azoknak alárendelve került sor.1 Annyiban persze jogos ez a 
szemlélet, hogy a történtek valóban csupán a tágabb politikai összefüggések ismeretében 
érthetQk és értelmezhetQk.

Az 1922. évi nemzetgy_lési választásokat az Egységes Párt nyerte meg, de Bethlen 
Istvánnak jelentQs politikai erQvel és parlamenti pozíciókkal rendelkezQ ellenzékkel kel-
lett szembenéznie. Az ellenzék erQsen megosztott volt ugyan, de egyelQre szinte minden 
irányzatuk bízott abban, hogy a kormányzatot számottevQ engedményekre lehet rákény-
szeríteni, sQt idQvel Bethlen István megbuktatása is elérhetQ. Utólag, történelmi távlatból 
visszatekintve persze könny_ irreálisnak, sQt botornak tekinteni ezeket az elképzeléseket, 
de az akkori körülmények között, amikor a Bethlen-kormány elQtt még számos nehéz 
feladat állt – pénzügyi konszolidáció, a politikai rendszer alapjait érintQ reformok stb. –, 
távolról sem t_nt annyira kilátástalannak és hiábavalónak a parlamenti ellenzéki pozíció, 
mint a késQbbi idQszakban. A reményeket tovább erQsítette, hogy a konszolidációs politi-
ka elsQ lépései a kormánypárt egységét is kikezdték, melyek következtében az Egységes 
Párt nemzetgy_lési többsége a ciklus eleji 57,4%-ról 1924 Qszére 53,9%-ra csökkent. 
A köztudatban leginkább a fajvédQ csoport távozása maradt meg, de nem Qk voltak az 
egyedüliek és több miniszter is – Daruváry Géza, Nagy Emil – elfordult BethlentQl. Az 
Egységes Párt helyzetének esetleges további gyengülésére utaltak azok a sajtóhírek, me-
lyek a párton belüli kisgazda csoport elégedetlenkedésérQl tudósítottak.2

Az, hogy az ellenzéki erQk miért pont 1924 Qszén igyekeztek aktívabbá válni, való-
szín_síthetQen a házszabályreform napirendre kerülésével magyarázható. Bethlen István 
már 1922-ben jelezte, hogy a parlamenti és a kormányzati munka hatékonyabbá tételének 
érdekében szükség volna a házszabályok átalakítására.3 A tényleges megvalósítást akkor 
egyéb tennivalók háttérbe szorították, de a kormányfQ most elérkezettnek látta az idQt ter-
vei realizálására. Már szeptemberben, a parlament Qszi ülésszakának a kezdetekor lehetett 
rá számítani, de az események október 14-én gyorsultak fel azzal, hogy a nemzetgy_lés 
felállított egy külön bizottságot a reform plenáris tárgyalásának elQkészítésére.4 A tervezet 
döntQen, bár nem mechanikusan másolva, a korábbi, Tisza-féle házszabályokhoz kívánt 
visszanyúlni, s egyebek mellett az addigi, liberális szabályok szigorítására, az ellenzék 
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mozgásterének a sz_kítésére törekedett. Nincs mód annak részletes tárgyalására, hogy 
mennyire volt indokolt a törvényhozás tevékenységének átalakítása, az viszont bizonyos, 
hogy a legtöbb ellenzéki erQ kezdettQl fogva határozottan szembefordult a számukra va-
lóban több hátrányos elemet tartalmazó kezdeményezéssel és számítani lehetett arra, hogy 
a javaslat nemzetgy_lési tárgyalását szokatlanul éles küzdelmek fogják majd kísérni. A 
sajtóban olyan hírek jelentek meg, miszerint a baloldali csoportok az obstrukció alkalma-
zását is lehetségesnek tartják a reform megakadályozása érdekében.5

Számos baloldali politikus azonban arra a konklúzióra jutott, hogy csak az erQk egye-
sítése révén lehet sikert elérni Bethlennel szemben. Ez a helyzetértékelés vezetett el oda, 
hogy 1924. október közepén két baloldali csoport egy új szervezetet, illetve egyfajta 
koalíciót hozott létre Országos Demokratikus Szövetség néven, melyhez novemberben 
mások is – elsQsorban a szociáldemokrata párt – csatlakoztak.6 Végül a szövetség a bal-
oldal valamennyi áramlatát magába tömörítette, egyedül a Rassay Károly vezette kicsiny 
csoport tartotta magát távol tQle. A hiányos sajtóadatok híján a pontos létszám nem álla-
pítható meg, de a szervezQdés valószín_síthetQen 45 országgy_lési képviselQbQl állt, tehát 
viszonylag jelentékeny erQt képviselt.

A küzdelem végül egy elQre nem látott esemény, az ún. Esküdt-ügy kapcsán robbant 
ki. Az 1920-as évek elején bizonyos élelmiszereket – elsQsorban élQállatot – csak külön 
kormányengedéllyel lehetett külföldre vinni. Esküdt Lajos 1920-ban lett a földm_velés-
ügyi miniszter Nagyatádi Szabó István személyi titkára, s rajta keresztül bárki könnyen 
szerezhetett törvénytelen módon állatkiviteli engedélyt, némi kenQpénz lefizetése ellen-
ben.7 A rendQrség korrupció vádjával 1921 szeptemberében tartóztatta le a titkárt, majd 
egy hosszú, több évig húzódó per vette kezdetét. Bethlen eleinte arra használta fel az ese-
tet, hogy általa politikai nyomást gyakoroljon a tekintélyes parasztpolitikusra, Nagyatádi 
Szabó Istvánra.8 IdQvel azonban ez szempont aktualitását vesztette, a kormányfQ a per 
gyors lezárására törekedett és arra, hogy a történteket magányos akciónak állítsa be. 
A pernek eredendQen is voltak Bethlen számára kellemetlen vonásai, de a legkínosabb 
szituáció a tárgyalás 1924 Qszi, végsQ szakaszában következett be, melynek során – no-
vember 27-én – Bethlen tanúként történQ meghallgatására is sor került. Egyes ellenzéki 
legitimista politikusoknak ugyanis valamilyen úton sikerült megszerezniük a per néhány 
iratát, melyek eltértek a kormányfQ vallomásától, s erre a tényre építve azonnal kemény 
támadást indítottak a miniszterelnök ellen. A nemzetgy_lés másnap, november 28-án 11 
óra tájban a szokásos körülmények között kezdte meg munkáját és semmi nem utalt arra, 
hogy valami rendkívüli dolog fog történni. Az ülés egyik szünetében azonban Friedrich 
István legitimista ellenzéki képviselQ felolvasta egy levél másolatát az újságírók elQtt, 
s eszerint Bethlen már hónapokkal Esküdt letartóztatása elQtt, 1921 júniusában levelet 
küldött Nagyatádi Szabó István földm_velésügyi miniszternek, melyben többek között 
pártpolitikai jelleg_ kiviteli engedélyek adományozásáról írt.9

A további események világosan megmutatták, hogy a politikai csoportok – pozíció-
juktól függQen – egymástól teljesen különbözQen viszonyultak a történtekhez. Amíg a 
miniszterelnök az ügy lehetQleg csendes, problémamentes és gyors lezárására törekedett, 
addig az ellenzéki erQk a panamaügy kiszélesítésében és minél nagyobb nyilvánosság 
elQtti tárgyalásában voltak érdekeltek. Friedrich a levél felolvasásakor kijelentette, hogy 
rengeteg kiviteli engedélyre vonatkozó adat áll a rendelkezésére. Itt – tette hozzá - nem 
egyéni akció, hanem panamarendszer van és egy másik kisgazda kormánytagot, Mayer 
Jánost is megvádolta, hogy részt vett a törvénytelen akcióban.10

Mayer kész lett volna parlamenti vizsgálóbizottság elé állni, de Bethlen más utat vá-
lasztott. ElQbb zárt ülés elrendelését kérte a házelnöktQl és a nyilvánosság kizárásával 
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próbálta tisztázni magát a vádak alól. KésQbb visszatért a kérdésre és álláspontját a nem-
zetgy_lés rendes ülésén is kifejtette. Szerinte a zárt ülésen bemutatott minisztériumi akták 
bebizonyították, hogy Q a korrupciós ügyet helytelenítette és felszámolására törekedett, 
a levél eredeti szövege nem egyezik meg a Friedrich által felolvasottal, s a vele szemben 
megfogalmazott vádak alaptalan rágalmak, mellyel egyes politikusok az alkotó kormány-
zati munkáról akarják elterelni a közvélemény figyelmét.11 

A baloldali és részben legitimista ellenzéki erQk azonban nem kívántak asszisztálni 
Bethlen eljárásához, ezért gyorsan megegyeztek abban, hogy a zárt ülést követQen, a plé-
num elQtt a szociáldemokrata Györki Imre fogja kifejteni álláspontjukat. Györki valóban 
felszólalt és kijelentette, a bíróság nem alkalmas arra, hogy a kiviteli panamák ügyét a 
maga teljességében kivizsgálja, ezt csak egy parlamenti vizsgálóbizottság képes elvégez-
ni. Amikor azután Györki odáig ért beszédében, hogy a miniszterelnököt hamis tanúzással 
vádolta meg, a házelnök – imparlamentáris kifejezés használata címén – megvonta tQle a 
szót. Györki azonban nem engedelmeskedett Scitovszky Béla házelnök utasításának, aki 
már a következQ képviselQnek adta meg a szót. Tovább beszélt, válaszul Scitovszky elQbb 
két ízben a mentelmi bizottság elé utalta, utána felfüggesztette az ülést, a szünetben pedig 
a parlamenti Qrséggel kivezettette a képviselQt.12 A kivezetés hatására végképp elszabadul-
tak az indulatok, a baloldali ellenzéki képviselQk heves, sQt idQnként kifejezetten durva 
stílusban bírálták a házelnök eljárását, illetve szidták a kormányt. Állandó zajongásuk 
következtében nem lehetett az ülést folytatni, azok a képviselQk, akik szólásra következ-
tek – mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti volt az illetQ – alig tudták beszédüket 
elmondani. Scitovszky Béla sorozatosan ugyanahhoz a módszerhez folyamodott, mint 
Györki esetében. A leghangosabb képviselQket figyelmeztette, majd a mentelmi bizottság 
elé utalta, végül szünetet rendelt el és a szünetben eltávolítatta az érintett honatyákat a 
parlament épületébQl. A viharos jelenetek több órán át tartottak, kb. 16 órától 23 óráig. 
A házelnök hat alkalommal függesztette fel az ülést, s a szünetek alatt öt ízben összesen 
15 képviselQ és egy újságíró kivezetésére került sor.13 Utóbbinak egyébként azért kellett 
osztoznia a képviselQk sorsában, mert a védelmükre kelt. Három képviselQ és az újságíró 
– a második szünetben – a folyosóról lett elhurcolva, a többiek a teremben voltak, amikor 
közölték velük a kivezetésre vonatkozó házelnöki döntést. Eleinte az érintettek megpró-
báltak ellenállni és dulakodtak az Qrökkel, közülük ketten – Esztergályos János és Kabók 
Lajos – visszaszöktek és a karzatra mentek, de ismét kivezették Qket.14 Az egész akcióban 
az MSZDP játszotta a meghatározó szerepet, az ülésrQl kitiltottak egy kivételével közülük 
kerültek ki. A kakukktojást Szilágyi Lajos pártonkívüli legitimista politikus jelentette,15 
aki azonban harciasságban semmivel sem maradt el a szociáldemokratáktól.

Scitovszky a rend helyreállítás érdekében nem csupán a tisztviselQket, hanem még a 
Tisza István kezdeményezésére 1912-ban felállított parlamenti Qrséget is felhasználta. 
A heves indulatokkal tarkított jelenetek, illetve a házelnök elszántsága, mellyel a rend-
bontókkal szemben fellépett, egy idQre valóban a századelQ miliQjét hozta vissza. A 
párhuzam sokszor egészen apró dolgokban is megmutatkozott. Miután ugyanis az érin-
tett képviselQk belátták az ellenállás értelmetlenségét, a kivezetések sajátos koreográfia 
szerint történtek. Az illetQ kijelentette, hogy csak erQszaknak engedelmeskedik, mire a 
fQterembiztos közölte, hogy a felszólítást tekintsék erQszaknak.16

Természetesen a kortársak számára is nyilvánvaló volt, hogy itt valami egészen szo-
katlan, rendkívüli dolog történt. Így azután nem meglepQ, hogy a téma mindegyik lapnál 
központi helyet kapott.17 ElsQsorban a baloldali ellenzékhez kötQdQ újságok voltak azok, 
amelyek részletes tudósításukban hosszan írtak a politikusok kemény szópárbajairól, a 
képviselQk kihurcolásáról. Szívesen idézték az ellenzéki képviselQk részérQl elhangzott 
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heves kijelentéseket és nem csak szenzációhajhászásból. A kormányzat ugyanis rendsze-
rint fellépett akkor, ha úgy ítélte meg, hogy valamely újságcikkben állami intézményekrQl 
és kormányzati vezetQkrQl durva vagy sértQ kifejezések, állítások jelentek meg. Ebben 
az esetben viszont effélérQl nem lehetett beszélni, hiszen a lapok csupán idézték az ülé-
sen elhangzottakat. A Pesti Napló például egyik tudósítása alcímének azokat a szavakat 
adta, melyek a szociáldemokrata politikusok részérQl hangzottak el az elsQ szünet után: 
„Panamisták! Csalók!” A már említett Szilágyi Lajos tudatosan épített erre, amikor kive-
zetése elQtt az újságírók felé fordulva durván szidta a miniszterelnököt: „Ezzel a hitvány 
gazemberrel, ezzel a közönséges gonosztevQvel nem akarok többé egy levegQt szívni”.18 
Az már csak kiegészítése a történteknek, hogy amíg a sajtó fogékony volt minden szélsQ-
séges és indulatos kijelentésre, addig az ülés hivatalos dokumentumának számító parla-
menti napló csak részben törekedett erre. A napló, bár a lapoknál részletesebben közölte 
a képviselQk szavait, de – vélhetQen a házelnökség kívánságára – egyértelm_en tompítani 
igyekezett a vita hevességét és a keményebb kifejezések egy része egyszer_en kimaradt 
belQle.

A látványos és botrányba torkolló események azonban elterelték a figyelmet bizonyos 
tényekrQl.

1. A bíróságon utóbb felolvasták az ominózus levél eredeti változatát, így megállapít-
ható, hogy tartalmilag nem volt jelentQs különbség közte és a korábban felolvasott között. 
ElQbbiben „politikai célokból történt kiviteli engedélyek”-rQl volt szó, míg Friedrichnél a 
„pártpolitikai” kifejezés szerepelt.19

2. Sajnos a levéltári anyagok között sem ez a levél, sem Bethlen pontos tanúvallomá-
sa nem maradt fenn,20 a korabeli sajtó azonban részletesen beszámolt a történtekrQl, és a 
tájékoztatás hitelességét utóbb senki nem vonta kétségbe, melyek ennélfogva közvetlen 
forrásként is használhatóak. A levél eredetileg így hangzott: „Nagyméltóságú miniszter 
úr! Folyó év május 8-án kelt átirata kapcsán van szerencsém Nagyméltóságodat értesíteni, 
hogy a közélelmezési minisztertQl nyert értesülésünk szerint a múltban propagandiszti-
kus vagy politikai célokból történt kiviteli engedélyek adományozása. Felkérjük, hogy 
ezekután ilyen kérdésben hallgassák meg a miniszterelnök urat is.”21 Persze az idézett 
mondat még nem tisztázta Bethlent a korrupció t_résének vádja alól. Nem lehet tudni, 
pontosan mi hangzott el a zárt ülésen, de valószín_síthetQ, hogy az ott bemutatott do-
kumentumok szerint a kormányfQ valóban ellenezte és le kívánta állítani a törvénytelen 
engedélyek kiadását. Így nyilatkozott utóbb az iránta való elfogultsággal aligha vádolható 
Friedrich István is.22 Ugyanakkor a levél tartalma ellentmondott a kormányfQ egyik kije-
lentésének. Már említett, tanúként történQ meghallgatásakor ugyanis a bíró kérdésére azt 
állította, nincs tudomása arról, hogy „bizonyos összegeket gy_jtöttek volna nemzetvédel-
mi célokra”. Bethlen tehát – tQle szokatlan módon – komoly taktikai hibát vétett és az 
ellenzéki támadásoknak ezen a ponton egyértelm_en valós alapjuk volt. (Az persze már 
más kérdés, hogy – a morális veszteségen túl – ennyi aligha elegendQ egy kormányfQ 
megbuktatásához.)

3. Láthatóan a baloldali képviselQket meglepte, hogy ilyen drasztikus módon léptek fel 
velük szemben és egyebek mellett az elQírások nyílt megsértésével vádolták a házelnö-
köt. A zavart és az indulatokat fokozta, hogy eleinte maga Scitovszky is csupán a házsza-
bályokra hivatkozott, s csak utóbb pontosította magyarázatát. Az ekkor érvényes, elQször 
1908-ban életbe léptetett szabályok 221 §-a szerint, ha valamely képviselQ beszédében 
– többek között – „a ház valamely tagja ellen durva sértés követ el, az elnök Qt rendreu-
tasíthatja, sQt tQle a szót már elsQ alkalommal megvonhatja,”23 Igaz viszont, hogy sehol, 
semmilyen formában nincs megemlítve a parlament épületébQl való kizárás lehetQsége. 
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A 258 § alapján, ha a valaki a rendzavarást folytatja, illetve szembehelyezkedik az elnök 
akaratával, azt további szankciók foganatosítása végett a mentelmi bizottság elé utalhatja. 
Az elnöki ténykedés leginkább vitatott részét azonban nem a házszabályok, hanem a par-
lamenti Qrség felállításáról szóló törvény tartalmazta. Az 1912 évi LXVII tc. 1 §-a ugyanis 
felhatalmazta az elnököt arra, hogy azt a képviselQt, aki tartósan zavarja a tanácskozást, 
karhatalom alkalmazásával is kivezettesse és ugyanezt a szankciót a hallgatósággal szem-
ben is megengedi.24 Tehát az azonnali szómegvonást és a képviselQk mentelmi bizottság 
elé utalását a házszabályok vonatkozó részei, míg a képviselQk és az újságíró kivezetteté-
sét a fent említett törvény tette lehetQvé. Az persze tagadhatatlan, hogy a két elQírás között 
– legalábbis szellemiségében – ellentmondás állt fenn. Az 1908. évi házszabályok ugyanis 
a korábbi korlátozások ellenében, azt visszacsinálandó születtek, míg az 1912. évi törvény 
a Tisza-féle koncepció jegyében jött létre. A házelnök tehát formailag szabályszer_en járt 
el, míg egyes ellenzékiek szabálysértQ módon viselkedtek.

4. Utóbb mindét fél azzal vádolta a másikat, hogy tudatosan elQkészített provokáció 
történt, erre azonban semmilyen bizonyíték nincsen. A baloldali képviselQk ugyanis nem 
tudhatták elQre, hogyan fog reagálni fellépésükre a házelnök. De a fordítottja is igaz: 
Scitovszky sem láthatta, hogy intézkedései milyen reakciót fognak kiváltani. A botrány 
kiteljesedéséhez láthatólag az vezetett el, hogy mindkét fél igyekezett keménynek és har-
cosnak mutatkozni. Györki nyíltan szembeszállt az elnökkel, majd számos képviselQtársa 
is mindent megtett, hogy heves és renitens viselkedésével megakassza a tárgyalás normá-
lis menetét. A házelnök viszont láthatóan segíteni kívánt Bethlennek, s arra törekedett, 
hogy – ha kell, szómegvonással – minden további vitát lezárjon a kormányfQ kijelentésé-
rQl, holott felszólíthatta volna Györkit, hogy bizottság elQtt bizonyítsa a miniszterelnökkel 
szembeni vádjait. Majd látva a dühös reakciókat, szabad folyást engedett az események-
nek és nem törekedett arra, hogy az ülések felfüggesztése alatti szünetekben valamiféle 
tárgyalásos megegyezés útján próbálja lecsillapítani az indulatokat.25

Várható volt, hogy a történtek nem múlnak el nyomtalanul, és a kitiltott képviselQk 
kemény büntetésekre számíthattak. Bár a Ház egyik alelnökének, Zsitvay Tibornak a kez-
deményezésére történtek kísérletek valamiféle megállapodásra, az végül nem következett 
be.26 A szövetség vezetQi valószín_síthetQen túl sokat követeltek visszatérésükért cserébe, 
kormánypárti részrQl pedig felismerték a vissza nem térQ alkalmat: a várható kitiltások 
révén jelentQs mértékben könnyebbé válik majd a küszöbön álló házszabályreform nem-
zetgy_lési tárgyalása. Így a plénum megszavazta a mentelmi bizottság javaslatait, és a 
szankciók életbe léptek.27 Összesen 16 képviselQ kapott büntetést. Az a 15 fQ, akinek a 
parlamentbQl való kivezetésére november 28-án sor került, hosszabb rövidebb-ideig nem 
jelenhetett meg az Országház épületében. Két személyt 25 ülésrQl, szintén kettQt 22-rQl, 
tízet 20 ülésrQl, egy személyt pedig 10 ülésrQl tiltottak ki. Ennek mértéke elsQsorban attól 
függött, hogy kormánypárti részrQl mennyire súlyosnak ítélték meg viselkedésüket a ne-
vezetes ülésen. Hébelt Ede szociáldemokrata képviselQt a házelnök annakidején szintén 
a mentelmi bizottság elé utalta, de mivel az Q kivezetésére nem került sor, ezért csupán 
annyi büntetés kapott, hogy – a házszabályokban elQírt módon – nyilvánosan bocsánatot 
kellett kérnie. A renitens politikusokkal szemben tehát igen kemény ítéletek születtek. 
Annak életbe léptetése után az egyik ismert baloldali politikus, Hegymegi Kiss Pál szólalt 
fel és ismertette a Demokratikus Szövetség álláspontját. Az, hogy a szövetségnek valami-
lyen módon reagálnia kell a történtekre, nem lehetett kérdés, hiszen kivétel nélkül közü-
lük kerültek ki a kitiltott képviselQk. Hegymegi elítélte a plénum döntését és bejelentette, 
hogy a büntetések ideje alatt bojkottálni fogják a Tisztelt Ház üléseit, majd a tömörülés-
hez tartozó képviselQk elhagyták az üléstermet.28
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A bojkottal nyilvánvaló lett, hogy nem egy múló botrányról van szó, illetve komoly 
konfliktushelyzet alakult ki. A Demokratikus Szövetség a kormánnyal való legélesebb 
politikai szembenállás pozíciójára helyezkedett, s az ülésektQl való távolmaradás is 
pontosan ezt fejezte ki. A Szövetség továbbra is törvénytelennek tartotta a kizárásokat, 
egyúttal elítélte a házszabályreformot, mellyel – szerintük – a kormány a diktatúrát „ki 
akarja terjeszteni a politikai élet egészére”. Végül fenntartotta azt az álláspontot, hogy 
az Esküdt-ügy alapos kivizsgálására van szükség, melyet csak egy parlamenti vizsgá-
lóbizottság végezhet el.29 Ami a kormányoldalt illeti, Bethlen határozottan megvédte a 
házelnököt és eljárását teljesen törvényesnek tekintette. A panamavádakat ugyanilyen 
következetesen visszautasította, s úgy értékelte, hogy az egész ügynek nincs más célja, 
mint a reform megakadályozása.

Az álláspontok tehát egyelQre megmerevedtek, nem véletlenül. A szövetség vezetQi 
ugyanis úgy vélték, hogy esély van nagyobb siker elérésére. A bojkottot egyfajta figyelem-
felhívó akciónak szánták, mellyel számottevQen növelhetQ a koalíció társadalmi népsze-
r_sége, támogatottsága. SQt, olyan gondolatok is felmerültek, hogy a Szövetségnek egy-
fajta fiókparlamentet kellene létrehoznia. Valószín_leg a századelQn történtek valamiféle 
megismétlésében reménykedtek: bár Tisza István 1904-ben – elsQ ízben – keresztülvitte a 
házszabályok revízióját, akciója a politikai életben nagy felháborodást keltett és az ellenzé-
ki csoportok is szélsQséges reakciókra ragadtatták magukat. Végül a következQ, 1905. évi 
választás az ellenzéki erQk gyQzelmét hozta. Az események azonban azt mutatták meg, hogy 
ezúttal Bethlen és a kormánypárti vezetQk helyzetértékelése volt reális, a Demokratikus 
Szövetség vezetQi félreértelmezték a helyzetet és az erQviszonyokat. MindenekelQtt a boj-
kott akkor lett volna igazán hatásos, ha átfogja az ellenzék egészét, vagy legalábbis túlnyo-
mó részét. Ilyen széles koalíció kialakítására azonban nem volt esély. A parlamenti ellenzék 
többi irányzata – baloldalon Rassayék csoportja, jobboldalon a legitimisták valamint egyes 
tekintélyes, neves politikusok, mint Apponyi Albert vagy Gaál Gaszton – továbbra is a 
parlamenten belüli politizálás mellett kötelezték el magukat, s a kormánypárt egységét sem 
bontották meg a történtek.30 Az Esküdt-ügy kapcsán pedig nem sikerült olyan újabb bizonyí-
tékokkal elQállni, melyekkel a témát tartósan napirenden lehetett volna tartani.

A nemzetgy_léstQl való távol maradással logikusan együtt járt volna, hogy a Szövetség 
más területekre helyezi át politikai tevékenysége színterét. A kormányzat eleinte komolyan 
aggódott is amiatt, hogy a küzdelem teljesen elfajul és utcai tömegmegmozdulásokra fog 
sor kerülni. Ilyen akciók megszervezésére leginkább a szociáldemokrata pártnak volt le-
hetQsége, a szakszervezetekbe tömörül munkásokon keresztül. A nevezetes ülésen, a vita 
hevében többen utaltak is erre. Farkas István, a párt fQtitkára, amikor értesült arról, hogy 
Györkit kivezették az épületbQl állítólag kijelentette: „Csak próbálják meg! Majd fölvonul-
tatunk kétszázezer munkást! Vezettessék ki azokat is!”31 Ezért a belügyminiszter 28-án este 
egy 60 fQs rendQrszakaszt vezényelt a parlamenthez, az utakra és a közrend fenntartására, 
s bármilyen politikai megmozdulás megakadályozása érdekében pedig közel 1000 rendQrt 
és detektívet mozgósított.32 Hamar kiderült azonban, hogy az MSZDP vezetése nem kíván 
efféle eszközökhöz folyamodni, s egyúttal a párt legális m_ködését veszélyeztetni. A sajtó 
részérQl sem lehetett nagyobb támogatásban reménykedni. Bár a nagy budapesti napilapok 
többsége bizonyos fokú rokonszenvvel figyelte tevékenységüket, de – a Szövetséghez kap-
csolódó újságok kivételével – óvakodott attól, hogy közvetlenül bekapcsolódjon a küzde-
lembe. Kormányzati részrQl azonnal érkeztek is olyan jelzések, melyek egyértelm_en ebbe 
az irányba mutattak. Még a botrány másnapján, november 29-én a belügyminiszter betiltotta 
két napilap, a szociáldemokrata Népszava és az egyfajta liberális-konzervatív szellemisé-
get képviselQ Pesti Hírlap utcai árusítását. Arra hivatkozva, hogy a két lapban a „közrendet 
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veszélyeztetQ” tartalom jelent meg. Az indok mondvacsinált volt, mert késQbb ezen a jog-
címen egyik lap ellen sem indítottak eljárást, sQt a Pesti Hírlap utcai árusítását még aznap 
ismét engedélyezték.33 Inkább arról volt, szó, hogy a miniszter így kívánt burkoltan üzenni 
a sajtónak: ne folyjanak bele közvetlenül a politikai küzdelembe.

Mindeközben Bethlen maximálisan kihasználta helyzeti elQnyét. December folyamán 
gyorsan, nagyobb viharok nélkül – december 1. és 11. között, összesen nyolc ülésen – si-
került letárgyaltatni és életbe léptetni a módosított házszabályokat, majd még ugyanezen 
hónapban, egyetlen ülésen lezavarta a kormány a soron következQ indemnitási törvényja-
vaslatot is. Az új házszabályok anyagilag felettébb kellemetlen helyzetbe hozták a kizárt, 
illetve bojkottáló képviselQket, mert a 240. és 245. §-ra hivatkozva az elnökség utóbb tisz-
teletdíjuk megvonásával sújtotta azokat a honatyákat, akiket bizonyos idQre kizártak, vagy 
igazolatlanul voltak távol az ülésektQl.34 Végül a bíróság is a kormány kezére játszott: nem 
feszegették tovább a politikailag kényes kérdéseket, ehelyett gyorsan lezárták az ügyet és 
ítéletet hoztak. Bár Esküdt korábban elszántan állította, hogy a b_ncselekmények Nagyatádi 
irányításával, az Q utasítására történtek, a Budapesti Királyi BüntetQtörvényszék nem találta 
Nagyatádit b_nrészesnek a panamaügyekben. Arra hivatkozva, hogy a volt titkár állításai 
sok vádaskodást és egymásnak ellentmondó elemet tartalmaztak, egyszer_en napirendre tér-
tek Bethlen tanúvallomása és az ominózus levél felett is, s kimondták: nem sikerült bizonyí-
tani Esküdt azon kijelentését, hogy „az általa harácsolt pénz” pártkasszába folyt volna be.35

A kormányzat ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy a bojkottnak bizonyos kellemet-
len hatásai vannak, nem kívánatos módon a politikai élet instabilitását jelezheti a hazai és 
nemzetközi közvélemény felé. Zsitvay alelnök utóbb ezt úgy fogalmazta meg, hogy: „Az 
ország érdekében állott, hogy a gazdasági és pénzügyi talpra állásunk elsQ lépése zökke-
nQ nélkül és ne az ellenzék távollétében menjen végbe.”36 A miniszterelnök ezért számos 
politikai eszközt vetett be annak érdekében, hogy a bojkottot megszüntesse. Már szó 
volt róla, hogy december elején Zsitvay tárgyalásokat folytatott a szövetség vezetQivel, 
annak tartalmát azonban az érintettek eltérQen interpretálták. Annyi bizonyosan állítható, 
hogy a baloldal nem ragaszkodott egyik eredeti követeléséhez, miszerint történjen meg 
Scitovszky házelnök eljárásának elítélése a plénumon, s a vita alapvetQen a választójog 
titkossága körül forgott. Zsitvay memoárja szerint Q megígérte, hogy a városokban és 
egyes, az ipari munkásság által lakott vidéki körzetekben titkos lesz a szavazás módja. Az 
alelnök azt is hozzátette, hogy az SZDP kész volt az ajánlatot elfogadni, de a megállapo-
dást végül a polgári ellenzék egyik ismert tagjának, Hegymegi Kiss Pálnak az ellenállása 
meghiúsította.37 Szociáldemokrata részrQl viszont még a házszabályreformba is készek 
lettek volna beleegyezni, ha a kormány elQbb a választási rendszer reformját tárgyaltatja 
le és belemegy a teljesen titkos választójogba.38 Akárhogyan is történt, megállapodás nem 
született, ezért a kormányfQ tovább folytatta küzdelmét a bojkott felszámolása érdeké-
ben. ElQbb támadásba ment át és azzal vádolta a szociáldemokrata párt vezetését, hogy a 
Demokratikus Blokkhoz történt csatlakozásukkal megsértették az 1921 végén megkötött 
megállapodást. A vád egyébként nem volt alaptalan, hiszen az SZDP a nevezetes Bethlen-
Peyer paktumban valóban vállalta, hogy nem lép szövetségre a liberális polgári ellenzék-
kel. Ezzel párhuzamosan a miniszterelnök, illetve a házelnökség továbbra próbálkozott 
valamiféle megállapodás elérésével. Decemberben sor került az utolsó internáló tábor 
felszámolására, s a szociáldemokraták egyik régi követelése teljesítésének éppen az volt 
az üzenete, hogy a kormány kész kisebb engedményekre. Bethlen 1924. december végén 
nyíltan ki is jelentette, véleménye szerint a passzivitás rossz eszköz arra, hogy a kormányt 
engedményekre bírják, de kívánatos hogy az ellenzék is részt vegyen a költségvetési vitá-
ban s „a házelnöknek mindig van módja pártközi megbeszélést egybehívni”.39
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A következQ gesztusra január 22-én került sor, amikor a házelnök javaslatára a 
nemzetgy_lés többsége megszavazta a kizárt képviselQk még érvényben lévQ bünteté-
sének az enyhítését.40 A remények azonban nem teljesültek: a Demokratikus Szövetség 
az ülésektQl való távolmaradás fenntartása mellett kötelezte el magát. Közben január 
majd február folyamán ismét tárgyalások folytak a két fél között, melynek tárgyát el-
sQdlegesen a választójog képezte. A kormány ajánlata ezúttal félreérthetetlen volt. A 
belügyminiszter elQször február 8-án szólt az új választójogi javaslatról, majd, majd 
egy hónappal késQbb sor került annak nemzetgy_lési beterjesztésére is. MindkettQben 
benne volt, hogy a törvényhatósági jogú városokban és – eltérQen az 1922. évi rende-
lettQl – egyes ipari körzetekben titkos, egyéb helyeken pedig nyílt lesz a szavazás.41 A 
várható megegyezés reményében a reform plenáris tárgyalását elQkészítQ parlamenti 
bizottságba a Szövetség két prominens alakját is beválasztották – távollétükben. A 
remélt megállapodás azonban ezúttal is elmaradt így kormányzati részrQl maradt a 
kivárás politikája, azzal tetézve, hogy Bethlen egyértelm_en jelezni kívánta, a pasz-
szivitás nem segít a baloldali ellenzéken, illetve inkább ront a helyzetükön. Ennek 
következtében a választójogi bizottság egységes párti többsége módosított a törvény-
javaslat szövegén, és több, eredetileg titkosnak szánt körzetben is visszahozta a nyílt 
szavazást.42

Kérdés persze, hogy pontosan milyen tétje volt a bojkott feladásának. 1922-ben 
Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban volt titkos szavazás, így tehát 
195 helyet nyílt, 50-et pedig titkos voksolás révén lehetett megszerezni. Az 1925-ös 
reform eredeti változata fenntartotta a titkosságot a városokban, s ezt még 5 olyan 
körzetben is biztosítani kívánta, melyek – az indoklás szerint – „nagyobb számú ipari 
munkásság által lakott bányászkörzetek” voltak. Így összesen 54 titkosan elnyerhetQ 
képviselQi hellyel számolt. (A két szám közötti eltérést az okozta, hogy idQközben 
Komáromot törvényhatósági jogúból rendezett tanácsú várossá minQsítették vissza.) 
A bizottsági változtatás következtében az ún. ipari kerületekben és az egy képviselQt 
választó törvényhatósági jogú városokban a szavazás nyílt lett, ami azt jelenti, hogy 
az esetleges alkuval a baloldal 8 mandátum pozícióját befolyásolhatta volna.

A szociáldemokrata jelöltekre leadott szavazatarányok egyes városokban

és ipari körzetekben43

Kerület 1922. évi eredmények 1926. évi eredmények

rendes választás Pótválasztás rendes választás

Baja — —

Sopron44 40,99% 50,85% 4,51%

Székesfehérvár 41,69% 39,83% 9,58%

Dorog 51,08% 21,14%

Ózd 33,7% —

Pilisvörösvár 39,46% 13,39%

Salgótarján 60,05% —

Tatabánya 83,28% 29,52%

Az 1922. évi választások szerint – Baját kivéve – valóban olyan körzetekrQl 
volt szó, melyekben a baloldal közvetlenül érintve volt. Pontosabban az MSZDP, 
amely hét helyen indított saját jelöltet, mindegyikük jelentQs számú szavaza-
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tot kapott, sQt négy esetben a mandátumot is sikerült elnyerni. Ehhez képest 
a következQ választáson, 1926 decemberében az MSZDP már katasztrofálisan 
szerepelt: öt jelöltjük sehol sem tudott versenyben maradni és egyik körzetben 
sem szereztek képviselQséget. Persze túlzás lenne azt állítani, hogy a választási 
eredményeket kizárólag a voksolás módja befolyásolta, az viszont joggal valószí-
n_síthetQ, hogy a titkos szavazás biztosítása számukra jobb szereplésre nyújtott 
volna lehetQséget. EbbQl a szempontból különösen látványos példa Ózd esete. 
A nyílt szavazás ugyanis egyértelm_en Bíró Pálnak, a Salgótarján-Rimamurányi 
Vasm_ vezérigazgatójának – nem mellesleg a kormánypárt emberének – kedve-
zett, aki mindkét alkalommal megszerezte a kerület képviselQi helyét. Az 1922-es 
választás kapcsán az, hogy az SZDP egyes „nyílt” kerületekben is jól szerepelt, 
inkább bizonyos kedvezQ politikai körülményekkel magyarázható, s nem tükrözte 
számukra reálisan a választási rendszer nyújtotta mozgásteret.

Volt még egy tényezQ, amely ellenzéki oldalról a megegyezést sürgette volna. 
Az 1924. december eleje óta eltelt és politikai téren érdemi sikert nem hozó idQ-
szak kikezdte a Szövetség egységét. Februárban két képviselQ otthagyta a koalí-
ciót,45 és számolni lehetett azzal, hogy idQvel mások is követik példájukat. Bár a 
miniszterelnök valószín_leg nem a passzivitás megtörése miatt állt elQ a választó-
jogi reformmal, a bojkottáló képviselQk egy része láthatóan arra törekedett, hogy 
a nemzetgy_lés falain belül is kifejtse álláspontját annak tartalmáról. Szilágyi 
Lajos március 29-én egyenes úgy látta, hogy „a választójogi javaslat plenáris 
tárgyalásán okvetlenül részt kell vennünk”.46 Egyre inkább láthatóvá vált, hogy 
Bethlen „kivárási” taktikája is belátható idQn belül eredményre vezethet.

A „bethleni ajánlat” visszautasítása tehát hátrányos volt a Szövetség, elsQsor-
ban az MSZDP számára. Bár április végén már a Szakszervezeti Tanács is sürgette 
a bojkott feladását, arra végül csak egy hónappal késQbb került sor. A Szövetség 
a kudarcot nem vallhatta be nyíltan, ezért olyan politikai eseményre várt, amely 
ezt elfedheti valamelyest. Miután a május 21-én megtartott fQvárosi törvényha-
tósági választásokon a baloldali pártok jól szerepeltek, a passzivitás mellett még 
kitartó erQk is annak megszüntetése mellett döntöttek. Május 27-én visszatértek a 
parlament üléseire és bekapcsolódtak a választójogi reform vitájába, de tevékeny-
ségükkel már nem tudták befolyásolni a szabályozás tartalmát, a korábbi kompro-
misszumhoz már nem sikerült visszatérni.

A történtek végül elég látványosan megmutatták, hogy a Szövetség túlértékel-
te saját lehetQségeit, a bojkott alkalmatlan eszköz volt arra, hogy a kormánnyal 
szemben nagyobb sikereket érjenek el, a kompromisszumos megoldás el nem fo-
gadása pedig azt jelentette, hogy Bethlennek kisebb engedményeket sem kellett 
tennie a választójog terén a képviselQk visszatérése érdekében. Az ellenzék külön-
bözQ csoportjai pedig egyre inkább kezdték belátni, hogy az adott körülmények 
között nincs remény arra, hogy a – házszabály-módosítás, nemzetgy_lési boj-
kott, választójogi reform nehézségein túljutó – kormányfQ pozícióját valamilyen 
módon megrendítsék. A történtek láthatóan elbizonytalanították az ellenzéknek 
nemcsak az akcióban részt vevQ, hanem szinte mindegyik irányzatát, melynek 
következtében a parlamenti küzdelmek hevessége is alábbhagyott. A számukra 
egyre inkább kilátástalannak t_nQ helyzetbQl csak 1926 elején, a nevezetes frank-
hamisítási botrány politikai üggyé szélesedésével csillant fel ismét átmenetileg 
annak a lehetQsége, hogy jelentQsebb sikereket érjenek el, illetve kiharcolják a 
kormányfQ lemondását.
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