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SZILÁGYI LÁSZLÓ

Választási skandalum  a „kuruc” vármegyében (1869-1910)

„...midőn a politikai elvek, meggyőződések az urnák elé kerülnek; előkerül egyszersmind a 
magyar politikai és társadalmi élet minden szennye és salakja” - írja, és ezzel általában a 
képviselő-választásokról szóló korabeli véleményeket summázza a Nyíregyházi Hírlap 1896. 
október 29-i számában.1

Hála íróinknak és a téma iránti csaknem lankadatlan történészi érdeklődésnek, a 
dualizmus kori választások történetéről igen sokat tudunk. Igen jó l ismertek az állami 
fogantatású, a választási rendszerbe beépített hatalmi erőszak, az alig leplezett korrupció, 
visszaélés, csalás kifinomult és kevésbé kifinomult eszközei. Esetenként ezek a módszerek 
is kisebb-nagyobb mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy - az 1905-ös és 1906-os választások 
kivételével - sikerült a dualizmus időszakában megakadályozni az 1867-es kiegyezést (a 
rendszer alapját) támadó pártok hatalomra kerülését, a valódi parlamenti váltógazdaság 
kiépülését. Ugyanakkor adósak vagyunk azoknak a választásoknak a részletesebb 
bemutatásával, amikor az eredmény egy-egy kerületben éppen „48” hívei számára bizonyult 
kedvezőnek. Hogyan, milyen úton sikerült a függetlenségi párti „kurucoknak” a győzelem 
kivívása, milyen nehézséget jelentett szám ukra a kormánypárt hatalm i eszközeinek 
semlegesítése, illetve milyen mértékben éltek éppen ők a vesztegetés, a hatalmi erőszak, a 
törvény csalafinta kijátszásának lehetőségével a választások során? A kérdésre a választ 
Szabolcs vármegyében keressük. A megye választópolgárai ugyanis a dualizmus időszakában 
egy (az 1875-ös) választás kivételével többségében a függetlenségi párt jelöltjeire szavaztak.

„ Botránykrónika ”

Krúdy, mint a legdölyfösebb megyéről emlékezik meg Szabolcsról, ahol „ legszíve
sebben fokossal ütöttek volna az asztalra egyéb argumentum hiányában. ”2 Valóban, első 
pillantásra úgy tűnik, hogy a rendszer működését 1869-től (az első dualizmus kori választás
tól), az utolsó 1910-esig Szabolcsban is a korrupció, a vesztegetés, az etetés-itatás és a 
pártok erőszakoskodásai jellemezték. A választásoknak áldozata is volt 1896-ban. Ha a 
visszaélések, választási anom áliák mértékét egy koordinátarendszerben próbálnánk 
ábrázolni, akkor egy igen szeszélyes, kerületenként és választásonként ingadozó görbét 
kapnánk, amely a csúcspontot az 1875-ös, 1892-es és 1896-os évben érné el? Azonban
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ahhoz, hog}' ezt az ítéletünket igazoljuk, vág}' cáfoljuk, érdemes a lakossági (a pártok nevével 
fémjelzett) és a hatósági visszaélések „koordinátáit ”, arányait éppúgy megvizsgálni, mint 
választ adni arra a kérdésre, hogy az országos botránykrónikákban milyen gyakorisággal és 
súllyal szerepeltek szabolcsi események?

A kifejezetten kormányzati beavatkozásnak, erőszaknak valójában alig-alig találjuk 
nyomát a megyében. A kor elején a Belügyminisztérium még bátortalan kísérletet tett arra, 
hogy hatalmi fölényét a főispánokon keresztül érvényesítse, de a későbbiekben (az 1875-ös 
választások után) egyszerűen tudomásul vette a választások, általában „48” hívei számára 
kedvező végeredm ényét. A kisebb-nagyobb botrányokból a szavazást közvetlenül 
megelőzően, illetve a szavazás ideje alatt inkább a pártok vették ki részüket, „különös” 
ugyanakkor, hogy a választási skandalum ok Szabolcsban egyetlen egyszer sem 
eredményezték a választási eredmények eltörlését, és újabb választások kiírását. Még a 
korszak legkiélezettebb, három szavazattöbbséggel nyert választása sem volt kivétel.

Az 1875-ös nyíregyházi választáson a szabadelvű párt jelöltjeként induló Vécsey 
Tamás (Eötvös Loránd nevelője, a pesti egyetem római jog tanára) és a függetlenségi 
Vidliczkay József nézett egymással farkasszemet. A július 8-án megejtett szavazás 
végeredményeként 369 szavazattal 366 ellenében Vidliczkay József lett a város képviselője. 
A kormánypárti Szabolcsi Lapok az ellenfél részéről elkövetett visszaélések és csalások 
egész arzenálját sorolta fel, mellékelve egyúttal a választójogi törvény függeuenségr párt 
által áthágott paragrafusait. A nyíregyházi szabadelvűek, közöttük Krúdy Gvula (az író 
nagyapja) pedig kérvénnyel fordultak a képviselőházhoz a választás megsemmisítése 
érdekében. Érdekes, hogy míg a lap az ellenfél által elkövetett visszaélésekre irányította az 
össztüzet, addig a kérvényezők „csupán” a választási elnökséghez kapcsolódó szabálytalansá
gokat sorolták fel. Ez az eltérés éppúgy „beszél” a pártok választási fellépésének hasonlóságá
ról, a győzelem érdekében alkalmazott módszerek azonosságáról, mint a helyi kormánypárti 
médiumoknak az erősebb (48-as) politikai irányzathoz igazodó lojalitásáról.

A lap szerint a választók nagy része a szavazatszedő küldöttség előtt botokkal 
jelent meg (1874 :XXXIII. te. 68. §.), a szavazóhelyiség kortesek gyülekezőhelye volt (74. §.), 
a választókat befolyásolták, adósságuk behajtásával fenyegették (77 §.), a város környéki 
tanyákról bejött választókat „hazaárulóf ’ kiáltva félemlítették meg, a napszámosokat - bérüket 
kifizetve és őket a városba szállítva - tulajdonképpen lefizették.4

Krúdy és társai ezzel szemben az Oláh Antal vezette választási elnökség számlájára 
írta a 3 szavazatnyi többséget. Az elnök 1/2 6-kor a katolikus templom toronyórája szerint 
tűzte ki az utolsó egy órai várakozási időt, s aztán (nyilván saját órájához igazodva) néhány 
perccel 1/2 7 előtt berekesztette a választást. Ennek ellenére egy későn érkező választópolgár 
szavazatát mégis elfogadta. Két elhunyt választójogosult nevében mások adták levoksaikat, 
s eg}' távollévő helyett is valaki más jegyeztette be magát. A kérvényben pénzbeli 
vesztegetésről is említést lesznek, bizonyítékok felmutatása nélkül.5 Sajnos nem tudhatjuk 
meg, hogy a vádak megalapozottak voltak-e, ugyanis a képviselőház II. bíráló bizottsága 
1875. szeptember 13 -i ülésén alaki hiányok miatt (a kérvény védelmére nem neveztek meg 
két meghatalmazottat, azt csupán három, s nem pedig tíz választó írta alá, végül pedig a 
kérvény, s mellékletei másolatát sem mutatták be), a petíciót egyhangúlag visszautasította.6
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1875-ben Nyírbátorban is tumultuózus jelenetekre került sor. Itt a kormánypárt jelöltje 
az izraelita Mandel Pál volt. A választási jegyzőkönyv szerint a függetlenségi pártiak a 
„ legcsúfosabb szavakat kiabálták a zsidókra. A veszekedésből verekedés - talán a katonaság 
jelenlétének köszönhetően - nem lett. A választás után Kölcsey László a győztes Mandel-párt 
részéről történt vesztegetésre hivatkozva óvást jelentett be.7 Komolyabb, választásokat 
befolyásoló jelentősége azonban a vesztegetésnek és veszekedésnek nem lehetett, a választások 
megsemmisítését ugyanis a függetlenségiek nem kérvényezték (legalább tíz választópolgárnak 
kellett volna e tárgyban a képviselőházhoz fordulni), s a Kölcsey által bejelentett óvás önmagában 
nem eredményezhette a választási eredmény megsemmisítését, de még vizsgálat elrendelését 
sem. Összességében a megyei kerületekben csupán két feljelentés született vesztegetési kísérlet 
illetve a választási mozgalmakba való hatósági (szolgabírói) beavatkozás címén.8

Általában kisebb jelentőségű incidensek zavarták a választásokat a későbbiekben 
is.9 A választási eredményt a vesztes pártok (rendszerint a Szabadéivá! Párt, majd a Nemzeti 
Munkapárt) hivatalos formában nem kérdőjelezték meg, s a választási bíráskodás szervei a 
kisebb visszaéléseket, törvényszegést csak akkor tekintették érvénytelenségi oknak, ha 
döntően (és bizonyíthatóan) befolyásolták a választás eredményét.

Éppen ezért semmilyen komolyabb következménye nem lett annak a  vesztegetési 
vádnak sem, amelyet az antiszemita „ Ébredjünk” című lap fogalmazott meg Szőgyénv 
Emil 1881-es nviibogdányi és Somogyi Gyula 1883. június 5-i, nyíregyházi megválasztásával 
kapcsolatban A lap szerint 3 kormánypárti Szőgyény győzelme 4200 Ft-ba került. A 
függetlenségi párti Somogyi Gyula korteseiről így írt: „Szórták a pénzt 50 Ft-járvái és 
feljebb”.10 (A lap egyébként nem válogatott az eszközökben, ha az ellenfél lejáratásáról 
volt szó.) Később, 1884 novemberében a szabadelvű párti Péchy Gábor megválasztásnak 
egyik feltételeként említették az antiszemiták azt a  6000 Ft-os összeget is, amelyet 5-10 
forintjával lehetett szavazatvásárlásokra fordítani Nyíregyházán.11 Semmiféle bizonyíték 
nincs arra nézve, hogy ezeket a mandátumokat egyszerűen megvásárolták volna (ez nem is 
valószínű), s itt is csupán a lehetséges pénzügyi korrupció „árfolyamainak” illusztrációi: a 
korabeli lapok és a Ház bizottságai elé került vesztegetési vádak is hasonló - a választóknak 
jutatott 10-50 Ft-os „juttatásokról”, 2 Ft-os napi- illetve fuvardíjakról, a kormány részéről 
6000 Ft-os kortespénzekről - szólnak.12

Sokan még finomabb módszerekhez folyamodtak. Már a választások előtt listákkal 
jártak a választók között, rábeszélve őket, hogy írásban kötelezzék el magukat egy-egy 
jelölt vagy párt mellett.13 Volt olyan főkortes-ügyvéd, aki saját irodájában íratta alá nehéz 
helyzetben lévő kliensével ezt a nyilatkozatot. Ezek az esetek természetes és szinte 
megszokott módon „színesítették” a választási küzdelmeket.

A századvéget, ahogyan az országban, úgy Szabolcsban is a választások stílusának 
eldurvulása jellemezte.14

1896-ban súlyos atrocitásokra került sor a tiszalöki kerületben. Szentmihályon 
még minden komolyabb következmény nélkül csaptak össze a függetlenségi, antiszemita 
Ónody Géza és a nemzeti párti Korniss Ferenc hívei,15 az óeszlári Kállay-kastélyban kitört 
verekedés azonban m ár halálos áldozatot követelt. Bulcharter József rakamazi lakost 
összeszurkálták és agyonverték.16
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A választások után az Ónody-pártiak petícióban támadták meg Korniss Ferenc 
mandátumát. A kérvény szerint a gyilkosság miatt megfélemlített függetlenségiek közül 
nyolcvanan nem éltek választójogukkal. Az 1896-1901. évi V. választási bíráló bizottság 
ítéletének indoklása szerint azonban a petícionálók nem bizonyították be, hogy a verekedés 
résztvevői valóban a választók közül kerültek ki, s hogy a verekedés célja a választás 
megakadályozása vagy korlátozása volt. Abizottság, mivel a verekedés a szavazást megelőző 
napon tört ki, azt sem tudta bizonyított tényként elfogadni, hogy „ a kérvényben felhozott 
eset a választás eredményét befolyásolta volna.” így a szokásos eljárásnak megfelelően a 
képviselő mandátumát is igazolta.17

Az ünnep

A választásoknak volt egy másik oldala is, amelyről a korabeli „költő” így ír:

„Asszonynépség, kortes népség,
- Látja eztföld, látja ezt ég-
Ma is még, haj! micsoda?/
- Egy egész világ csoda!”'3

A választási előkészületekre, a szavazásra az eredmény felett érzett bánat vágj' 
öröm kifejezésére jó l begyakorolt „koreográfia” szerint került sor. A politikai közvélemény 
aktív része - Nyíregyházán kb. 2-3000 ember - teljes vehemenciával vetette magát a választási 
küzdelembe.

Mindenekelőtt kisebb-nagyobb találkozókra, pártgyűlésekre került sor. A gyűlések 
színtere, az olt megjelenő közönség m ár önmagában is beszélt a politikai hovatartozásról. 
N yíregyházán a Függetlenségi P árt rendszerin t a csizm adiaszínbe vagy a szabók 
árucsarnokába19 hívta „nem kaputos”20 híveit, a tanyasi gazdákat és iparosokat. A Deák
párt, a Szabadelvű Párt „kaputos" közönsége pedig a nagyvendéglőbe, 1895-től a felépülő 
Korona Szállóban vitatta meg az aktuális politikai kérdéseket.21 Később a vármegyei és a 
nyíregyházi Függetlenségi és 48-as Párt is tartott megbeszéléseket, képviselői beszámolókat 
a Korona emeled nagytermében. Avárosi tisztikar és a függetlenségiek jó  kapcsolatát tükrözi, 
hogy a párt végrehajtó bizottsága üléseinek a városháza kis terme is otthont adott.22 Valószínű, 
hogy a kezdeti időszakban sűrűbben rendeztek pártközi „értekezleteket” is. A nyíregyházi 
„Bajuszkor” 1872-ben még hetente tartotta összejöveteleit a Sóstón, azzal a nemes céllal, 
hogy poharazgatás közben ékekkel és hivatalosnak nem nevezhető szónoklatokkal 
felvillanyozza a kedélyeket. Egy-cgy ilyen találkozón - a jelenlévők tudósítása szerint - „a 
tagok pártszínezet nélkül, s mosolygó arccal repítgették egymásra szellemröppentyűiket, 
melyek a komoly és borús arcokon leírhatatlan pusztítást tettek... ”25

A hangulatot fokozták a zászlókitűzési ünnepélyek. Tarackdurrogások jelzik 1872- 
ben a Deák-párt zászlókitűző ünnepélyének kezdetét. Zene, dobpergés és szűnni nem akaró 
éljenzés közepette, a város utcáin terein, több mint 2 óráig masírozik körbe-körbe egy tarka 
csoport. A zászlókitűzések előtt mindig hatásos beszédet mondanak. Az sem volt mindegy,
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hogy ezek a zászlók hová kerültek! 1875-ben a Szabadelvű Párt zászlaja - rajta Vécsey 
Tamás nevével - a Kobilicz-féle házon lengett. A ház tulajdonosa Kobilicz Dániel, ebben az 
időben a város egyik leggazdagabb polgára.24 A nyíregyházi baloldal fehér lobogóját a 
nemes magyar szabók árucsamokára tűzték ki.25

A zászlók nemcsak a házak ormáról köszöntek vissza : 1881 -ben, amikor Vidliczkay 
Józsefet ötödször választották meg a város képviselőjévé, egy, a függetlenségiek nejei által 
hímzett lobogót kapott. A tiszta fehér zászlóra ezüst színnel írták rá: „Emlékül Vidliczkay 
József képviselőnknek 1848. ”26

A zászlókészítés üzletté vált. 1878-ban a budapesti Brunner cég az ország egyetlen 
zászlógyáraként hirdette finom „chasmirből” készült, nemzetiszínű nyéllel, rojtokkal, 
bojtokkal és tetszés szerint felirattal ellátott zászlóit.27 Választási zászlókat, tollakat és 
kokárdákat (a képviselőjelölt J ó l  talált” arcképével) Nyíregyházán Kreisler Simon divatáru 
üzletében, nem messze a megyeházától, Piringer János könyvkereskedésében, Horn rőfös 
és divatáru kereskedésében a városháza földszintjén lehetett kapni.2S

N em csak N yíregyházán, de a megye m ás kerületeiben is ehhez hasonló 
csinnadrattával, néha diadalkapu felállításával, lovas bandérium felvonultatásával zajlottak 
a választási előkészületek.29

Időnként felharsant egy-egy kortesdal. Például egy, Nyíregyházáról. A választás 
éve 1875.

„ Ad nótám: Kossuth Lajos azt üzente.

- Elvhííség és tiszta jellem:
A legdicsőbb férfi kellem 
Ilyen ember kell minekünk,
Vidliczkay a követünk.

Éljen a haza!

Sok fő  görbült jobbra, balra, 
Baloldalról jobboldalra.
О megállóit, ő nem hajlott 
Bár körülte vihar zajlott!

Éljen a haza!

О a népnek szent jogáért 
Küzdött és a szabadságért.
Megűzte a jogfosztókat,
Zsíros koncért hajlongókat!

Éljen a hazai”™ stb.
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A dal az addigi Balközép felbomlásának, a Szabadéival Párt kialakulásának pilla
natában aktuálpolitikai utalásokat tartalmaz, de ezentúl megvan benne minden, ami általában 
ezeket a kortesnótákat kortesnótává tette: a párt céljának meghatározása (a viruló haza), a 
hozzá vezető biztos út kijelölése (a követjelölt megválasztása), és a felmerülő akadályok 
részletezése (mindenekelőtt az állhatatlan és semmirekellő ellenpártról és jelöltjéről van 
szó). Ezentúl a dalokból az is kiderül, hogy becsület és elvhűség kit jellemez (csakis minket), 
ahogy a dicső múltnak is csak egyetlen és jogos örököse van.51

A választás és a választási eredmény kihirdetése (ugyanaz nap) ünnepélyes keretek 
között történt. Nyíregyházán pl. a városháza nemzeti színű lobogókkal feldíszített erkélyéről 
hirdették ki a választás eredményét, és ugyanitt mondott az újdonsült képviselő rövid 
köszöntő beszédet. A napot mindenütt a győztesek fáklyás felvonulása koronázta meg. 
Miközben a kivilágított ablakokban a „lelkes honleányok” kendőiket lobogtatták, a képviselőt 
zászlókkal, zeneszó mellett kísérték egészen hazáig.

A vesztesek részéről rendszerint néhány ablak betörése tette zajosabbá az estét. Ez 
utóbbi, a korrupcióval, az atrocitásokkal együtt az a sötétebbik oldal, amelyről már eddig is 
volt szó, és amely a kortársak számára is olyan „rendezvénnyé” tette a választást, ami 
felpezsdítette az alvó szabolcsi kisvárosok életét, s amin egyszersmind tanácsos volt mielőbb 
túl lenni. Összességében tehát a szabolcsi választók és különösen a választási hatóságok 
által elkövetett szabálytalanságok nem voltak kirívóbbak az országos átlagnál, sőt...

Summa

A szabolcsi képviselő-választók a bevezetőben említettekkel szemben a választás 
„panem et circenses” jellegét a törvényesség keretein belül őrizték meg. A választások 
általában a „megszokott” mederben folytak, s ez nem csupán annak köszönhető, hogy a 
rendet minden esetben nagy számú katonaság és -18 81 -es bevezetését követően - csendőrség 
vigyázta. A viszonylagos rend és nyugalom mögött okként, véleményem szerint sokkal inkább 
a megye következetes politikai magatartása húzódik meg.

A dualizmus időszakában az abszolút többség döntötte el a képviselőség sorsát, s 
a hosszan elhúzódó választások, újabb választási fordulók sem az országos, sem a megyei 
hatóságok számára nem lehettek kívánatosak. Másfelől, a választáshoz szükséges poliükai 
támogatás is csupán néhány helyi tekintély számára lehetett biztos abban a megyében, aliol 
mind a politikai elit, mind a választók többsége ugyanannak a politikai irányzat hívének 
vallotta magát. A közjogi elvek szerint, „48” és „67” látszólag egymást kizáró ellentéte 
alapján szerveződött a megyében is a politikai élet. Az országos választások „1867” számára 
kedvező eredmény'eivel szemben azonban a megye választópolgárainak többsége elkötelezett 
híve volt a függetlenségi gondolatnak. A szinte teljes egészében magyarok lakta, református 
községek, az országos átlagnál nagyobb arányú nemesség társadalmi helyzeténél és 
tradíciójánál fogva Kossuth-párti volt. Az idősebb generáció tagjai a szabolcsi, vörös sipkás 
48. honvédzászlóalj tagjaként utolsóként tették le a fegyvert Komáromnál, a fiatalabbak 
pedig, akár kisnemesként, akár felszabadított jobbágyként sokkal inkább a kapitalista 
gazdasági rend, és a feudális vonásokat is őrző polgári, társadalmi változások negatívumait
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érzékelték. De nem csak róluk van szó. A szabolcsi választójogosultak 65-70%-át kitevő 
agrárválasztók népességen belüli aránya mindvégig csökkent a dualizmus időszakában, s 
még 1910-ben sem érte el az 1869-es szintet: ennek a rétegnek az elégedetlensége a rendszert 
megalapozó, illetve azt legitimáló 1867-es kiegyezés ellen fordult.32 Abban, hogy a 
századforduló körül újonnan létrejövő pártok (Szocialista Párt, Néppárt, Demokrata Párt, 
Parasztpárt, Gazdapárt, 48-as kisgazdapárt, 67-es Kisgazdapárt) sem hódították meg 
Szabolcsút, alapvetően két tényező játszott szerepet. Egyfelől a közjogi gondolkodás keretei 
közül, az osztrák-magyar dichotómiából ezek az új pártok sem tudták igazán kivonni magukat, 
másfelől potenciális támogatóik (a kisbirtokosok, m ezőgazdasági munkások) nem 
rendelkeztek a választójog megszerzéséhez szükséges vagyoni, műveltségi feltételekkel; a 
választásoknak csupán csendes, elégedetlen szemlélői lehettek.

A választójogosultak nagyobb része így elvileg, de gazdasági okoknál fogva sem 
„engedett a 48-ból”, ami lényegesen befolyásolta a választások jellegét, s hangulatát is. 
Kevés, általában kettő, ritkán 3-4 képviselőjelölt indult harcba a mandátumért, s magas volt 
az egyhangú választások száma. A dualizmus időszakának 81 megyei mandátumából a 48- 
as Párt, a Balközép, a Függetlenségi Párt, a Függetlenségi és 48-as Párt jelöltjei 59-et 
szereztek meg, s ebből 34-et (az összes választás 41,97%-a!) egyhangú szavazás révén 
(tehát ellenjelölt nélkül, illetve visszalépett ellenjelölttel szemben).

Aválasztójogosultság exkluzivitása, a választások küzdelmes-népünnepélyjellege, 
a korrupció, a szavazatvásárlások rendszerének megszilárdulása, a magyar „politikai porond” 
közjogi kérdés szerinti polaritása, a parlamenti váltógazdaság hiánya, de még inkább az 
egyes választókerületek politikai arculatának rögzülése a  választójogosultak magatartását 
Szabolcsban alapvetően kettős irányban határozta meg. Egyfelől a passzivitást, a politikából 
való kiábrándulást mutatják a választójogosultak számának és a ténylegesen szavazók 
számának különbségei. (A dualizmus időszakában a megyei választásra jogosultak 15-20%- 
a nem ment el szavazni. Különösen alacsony, 1901-ben pl. 50,8%-os aktivitás jellemezte 
Nyíregyháza választópolgárait. A környék földjét intenzíven művelő, vagy iparos foglalkozást 
űző, szorgos tirpák lakosok mutatták a legkevesebb érdeklődést a politika iránt.)

Másfelől, a politika fő „sodrában” maradt választók is általában megelégedtek az 
anyagi juttatásokkal, az ital és ennivaló (várakozási idő alatti) elfogyasztásával, a jóízű 
mulatozással, s a kirívóan törvénytelen eljárásoktól tartózkodtak. A dualizmus kori képviselő- 
választásoknak mindemellett jelentős politikai feszültségcsökkentő hatása volt.

Ott, ahol egyetlen képviselőjelölt volt, vagy több közül egy a választók elsöprő 
többségének bizalmát élvezte, nem volt értelme az erőszakos, csalásokkal teli választási 
hadjáratnak! A Deák-párt, a Szabadelvű Párt, majd a Nemzeti Munkapárt központi vezetősége 
és az ország közvéleménye is függetlenségiként könyvelte, könyvelhette el Szabolcs megyét. 
A megye mindvégig hű maradt, maradhatott harcos Habsburg-ellenes hagyományaihoz. Az 
ellenfél pozícióit, országos választási győzelmét mindez nem  veszélyeztette.

A megye lakosságának azon része, amely rokonszenvezett a függetlenségi eszmével 
ugyanakkor egy hiábavaló játék részesének érezhette magát: politikai érdekeinek többségi 
képviselete, s így gyakorlati próbája hosszú ideig csak álom maradt. Ez az álom, a 
függetlenség hiányának akut problémája, politikai zárványként mindvégig gátolta a hatásos



érdekképviselet kialakulását, akár a megye egésze, akár egyes társadalmi rétegek szempont
jából. A társadalmi, gazdasági feszültségek „örökkévaló” forrásának tűnhetett az ország 
függetlenségének hiánya, s a bécsi „ármány”. Belső, hazai tényezők csak ez után következhet
tek. Mindez éppúgy hozzájárult a megye politikai arculatának megmerevedéséhez, mint 
parlamenti érdekképviseletének kudarcaihoz. Szabolcs megye a „dicső múlt” őrzője, s egyben 
annak foglya maradt.
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László Szilágyi

Election scandais in the ‘rebelling’ counties (1869-1910)

The study investigates the scandalous events of the parliamentary elections in one single county, in 
Szabolcs. This county generally gave Independent Party MPs and the public regarded it as a fighting 
‘rebellions’ county.
The essay point out that beside being scandalous, the campaigns were also funny and occasionally 
public entertainment-like, and concludes that the elections in this county were, in fact, less violent 
and corrupt than the national average.
The primary reason for this was that both the poliicalelite and the vast majority of the voters sup
ported the Independent Party thus the rate of unanimous elections was considerable.
The governing parties accepted the situation and did not intervene in the election campaign of the 
county in strikingly violent and corrupt manner.
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