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A függetlenségi baloldal vezéralakja 
Justh Gyula politikai pályája

Necpáli Justh Gyula 1850-ben született a Túróé vármegyei Necpálon, egy 2000 
holdas római katolikus nemesi családban.1 Apja, Justh István az 1840-es években 
a túróéi liberális nemesség irányítója volt, majd 1848-ban főszolgabíró lett. A csa
lád az ’50-es évek elején költözött a Csanád megyei Tornyára, az anya Pákozdy 
Matild birtokára. Justh István 1865-ben a Határozati Párt színeiben egy ciklusra 
országgyűlési mandátumot szerzett.1 2

Justh Gyula a középiskolát Pesten a piaristáknál végezte, majd jogot tanult és 
1872-ben doktorált. Ezt követően hivatalt vállalt (Békés vármegye aljegyzője, majd 
a gyulai járás főszolgabírója lett), de a családi függetlenségi hagyomány nem ked
vezett a megyei karrierjének, így az 1878-as tisztújításon kimaradt a testületből. 
Ezzel egy időben - a ’70-es évek végén- hivatalosan is bekapcsolódott a Negyven- 
nyolcas Függetlenségi Párt megyei szervezésébe, és közvetlen kapcsolatot alakí
tott ki Irányi Dániellel és csoportjával.3

Justh az 1870/80-as évek fordulóján több nyugat-európai körutat tett és tanulmá
nyozta az osztrák, a német, az olasz, a svájci és a francia államberendezkedéseket. 
Különösen a francia politikai kultúra volt rá nagy hatással, ekkor vált az alkotmányos
ság és a jogállam hívévé. Hazatérve Az Arad és Vidéke című politikai lapban kezdett 
publikálni. Valódi politikai pályája 1884-es makói képviselővé választásával indult.

Politikai nézetei a kossuthi alapokból építkeztek, a párton belül pedig a Helfy- 
Irányi vezette csoporthoz tartozott. 1889-ben zajlott le első politikai vitája Tisza 
Istvánnal a haderőreform kapcsán, ami előrevetítette a későbbi ellentétet. A sike
res parlamenti szereplés, Justh második képviselői ciklusának végére (1890/1892), 
pártjában is meghozta az elismerést és a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt libe-
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rális szárnyának vezető személyiségévé vált. A már idősödő elnök, Irányi Dániel 
támogatásával 1890-ben Justh Gyulát választották a párt alelnökévé.

A ’90-es évek elején átalakult a függetlenségi párt belső struktúrája, a vezetés 
(a betegeskedő Irányitól) az Eötvös Károly, Ugrón Gábor és Justh Gyula alelnö- 
kök képviselte fiatalabb generáció kezébe került. Az elmúlt években három elkü
löníthető csoport alakult ki a párton belül: az ortodox (Thaly Kálmán csoportja), a 
konzervatív (Ugrón Gábor és Bartha Miklós csoportja) és az egyre inkább megszi
lárduló liberális-demokrata csoport (Eötvös-Justh csoport).

Az Eötvös és Justh vezette csoport az Irányi-féle elvek folytatását kívánta, ami 
a liberális gondolkodás felújítását és korszerűsítését jelentette.4 Az új vezetés 
magával hozta azt a felismerést, hogy a kormány megbuktatható, azt azonban nem 
ismerhették fel, hogy ez a maximum amit elérhetnek, ui. a kormány „csak” meg
buktatható, de fel nem váltható. A párt felfogásában a legfontosabb újdonság a 
reálpolitikai érzékenység fokozódása volt, amit az 1890 után időről időre jelentke
ző kormányválságok tettek indokolttá.

Az 1892-től zajló egyházpolitikai harcok szokatlan állapotot teremtettek a kép
viselőházban: a közjogi törésvonal helyett a vallási tekintetben értelmezett liberá
lis és konzervatív álláspontok lettek a meghatározóak. A függetlenségi párt sem 
képviselt egységes álláspontot. Az Eötvös és Justh vezette liberális-demokrata szárny 
a Csáky Albin, Szilágyi Dezső, Tisza István és Wekerle Sándor által kidolgozott 
reform mellé állt. A katolikus Justh az ország érdekeit az egyház érdekei fölé ren
delte és ezt hangoztatta: „ Elsősorban vagyok magyar és csak aztán katolikus ”.5

Justh és csoportja, az egyházpolitikai törvény kapcsán konstruktív ellenzék
ként viselkedett. Irányi Dániel 1867-óta huszonháromszor nyújtott be javaslatot a 
vallásszabadság és a felekezeti egyenjogúság ügyében. Az 1892-es törvényjavas
lat Justh véleménye szerint az évtizedek óta hangoztatott függetlenségi program 
részeként értelmezhető, amit a kormány Irányi indítványára egészített ki az izrae
lita vallás recepciójával.6 Justh határozott reformerségének köszönhetően a füg
getlenségiek többsége (és így a képviselőház többsége) kiállt az egyházpolitikai 
újítások mellett.

Irányi halála után közvetlenül (1892. november 2.) a függetlenségi párt elnöke 
Eötvös Károly lett. Azonban a több hullámban jelentkező pártszakadás (Ugrón 
csoportja 1892 tavaszán, ill. a hozzá csatlakozó ortodoxok 1893 tavaszán váltak

4. A Függetlenségi és 48-as Párt kiáltványa. In: Mérei Gyula: A magyar polgári pártok 
programjail867-1918. Budapest, 1977. Akadémiai Kiadó.225.0.

5. Képviselőházi Napló, 296. ülés. 1894. február 21.
6. T. Boros László Egyházpolitikai harcok, in:A magyar országgyűlés története 1867- 
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ki) Justh Gyulát tolta előtérbe, és a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt 1893 má
jusában öt választotta elnökének.

Justh elnökké választása után, 1893 szeptemberében új programot hirdetett, 
amelyben felvállalta a hagyományos függetlenségi követeléseket és elkötelezte 
magát az egység mellett, a pártot pedig Függetlenségi és 48-as Párt néven szer
vezte újjá. Ez sikert is hozott: Ugrón, az ortodoxok és Eötvös hívei is visszatértek 
a pártba (maga Eötvös nem).

Kossuth Ferenc 1894 téli hazatelepedése után a Justh vezette függetlenségiek 
felé közeledett. Justh Gyula pedig az ifjabb Kossuth politikai szándékai láttán ön
ként átadta a Függetlenségi és 48-as Párt elnöki helyét, és alelnökként tevékenyke
dett tovább. Ennek hatására Ugronék újból kiléptek, Eötvös pedig belépett a párt
ba. Kossuth Ferenc azonban nem a Justh által képviselt liberális-demokrata cso
port Helfy, Irányi és Mocsáry által megteremtett hagyományokat támogatta, ha
nem neokonzervatív irányú súlyponteltolódásra törekedett. Ebben a helyzetben 
továbbra is fennmaradt a párt kettéosztottsága, ahol Kossuth Ferenc és tábora a 
neokonzervatív, Justh és Eötvös csoportja pedig a liberális-demokrata szárnyat 
jelentette.

A ’90-es évek második felében a Kossuth Ferenc és Justh eltérő felfogásából 
adódó heterogenitás ellenére a hagyományos szavazótábor - az alföldi protestáns 
közép- és kisbirtokosság ill. gazdaparasztság zöme - továbbra is a Függetlenségi és 
48-as Pártban látta a kormány legkövetkezetesebb ellenfelét. A párt, klubszerű szer
vezése azonban egyre kevésbé volt alkalmas a modern elvárások követésére. Al
kalmanként a párt képes volt széleskörű támogatottságot felmutatni, de ez sem 
volt egységes, ui. a neokonzervatív szárny agrárius szociális reformjai és a liberá
lis-demokrata szárny radikális célkitűzései különböző szavazótáborokat érintet
tek, és ezek egymással sem összeegyeztethető támogatókat vonzottak a párt mögé.7 
Kossuth elegendőnek tartotta a parlamenten belüli politizálást, Justh azonban a 
tömegek megnyerését vélte fontosnak.

Justh és a függetlenségi párt többsége az 1897-es sajtóvita alkalmával ismét az 
ellenzék bevált politikai fegyverét, az obstrukciót alkalmazta, amikor a kormány a 
sajtóvétséget az esküdtszéktől az állami bíróságok elé kívánta rendelni. Bár a Ház 
a sajtókérdésben végül kompromisszumos javaslatot fogadott el, Tisza az erős el
lenállás láttán az ellenzék politikai tevékenységét lehetetlenné tevő házszabályo
kat követelt. Justh ebben az alapvető liberális jogok megsértését látta. Kettejük 
vitája 1897 nyarán, a vámszövetség tárgyalásán mélyült el. Justh a híveivel a ki
egyezés alapján álló külön magyar vámterület 1898. január 1-től való felállítását

7. Szabó Miklós: Új vonások a századforduló magyar politikai gondolkodásában. In: 
Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986. Budapest, 1986. Atlantis. 
llO.o.
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követelte. Az „önálló vámterület-önálló bank” jelszava azonban csak Justh szűk 
körének programjában szerepelt, a Kossuth Ferenc vezette többség a közös vámte
rület alapján állt, és kizárólag annak megreformálását tartotta fontosnak. A függet
lenségi többség és Justh véleménye közötti különbség csupán a végkövetkeztetés
ben érhető tetten. A többség csak reformot akart, Justh pedig a gazdasági közösség 
felmondását.

A határozott nemzeti érdekek védelmét Justh, a közjogi konszenzus kereteinek 
megszegése nélkül, minden lehetséges eszközzel szükségesnek tartotta, és ebben 
az esetben alkalmazhatónak ítélte az obstrukciót is. Ha a kormány - ellenzék által 
nem támogatható politikája- máshogy nem fékezhető meg, abban az esetben egyetlen 
járható út a parlamenti törvényhozás megbénítása- vélekedett. Justh tisztában volt 
vele, hogy az obstrukció a parlamentarizmus részleges korlátozása, de az ellenzéki 
érdekek semmibevétele mégis ezt kívánta meg.8 Azzal érvelt, hogy egy az ország 
érdekeit szemmel tartó kormány nem az obstrukció letörésére dolgozna ki terve
ket, hanem az obstrukció parlamenti konszenzus útján történő elkerülésére. Tisza 
István ezzel vitatkozva az ország kormányozhatóságát tartotta fontosnak. Szerinte 
felvállalható az alkotmányosság visszaszorítása is az állam erejének megőrzése 
érdekében. A vita csak azért nem alakult át komoly politikai összecsapássá, mert a 
szabadelvűek többsége kételkedett az erőpolitika indokoltságában és Andrássy cso
portja (disszidensek) ki is vált a pártból.

Justh már a századfordulón fontos tényezőként kezelte a választójog kérdését, 
és ebben leginkább a Szociáldemokrata Párt támogatására számíthatott. A függet
lenségi liberális-demokrata szárny és az MSZDP közös tömeggyüléseket szerve
zett. Az addig Batthyány Tivadart, Eötvös Károlyt és Justh Gyulát szerepeltető 
nagygyűlések a ’90-es évek végétől már Bokányi Dezső, Kiss Adolf és Pfeiffer 
Sándor részvételével zajlottak. Az MSZDP-vel kapcsolatba kerülő függetlenségi
ek azonban nem élvezték a pártvezetés támogatását. Kossuth Ferenc - Justh balol
dali nyitásával párhuzamosan- a neokonzervatívokkal, Apponyival és Károlyi Sán
dorral épített ki kapcsolatot.

Széli Kálmán kormányalakításával a Szabadelvű Párt látványosan megerősö
dött: Andrássy disszidensei visszatértek, és Apponyi Nemzeti Pártja is fuzionált a 
kormánypárttal, Szilágyi Dezső liberális köre és Károlyi Sándor agráriusai szintén 
csatlakoztak. Az ellenzék négy egymással is ellentétben lévő pártra oszlott: a Kos
suth- és az Ugrón vezette függetlenségiekre, a Katolikus Néppártra és a pártonkí- 
vüliekre. A Kossuth-féle függetlenségi párt konstruktív ellenzéki magatartást kö
vetett, és Justh csoportja is támogatta Széli belpolitikai reformtörekvéseit. Justh 
különösen a kúriai bíráskodásról szóló törvény mellett érvelt, amely a választási 
visszaélések miatt volt indokolt. Szilágyi és Justh reformcsoportjai közbenjárás-

8. Képviselőházi Napló, 260. ülés, 1898. március 12.
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ára a törvény (1899/XV.tc.) az adóhátralékosok szavazati jogát is visszaadta. A 
függetlenségiek - szintén Justh irányításával- kiálltak a gazdasági összeférhetet
lenséget korlátozó javaslat mellett is. Justh részt vett az e törvényt előkészítő mun
kálatban, és kifejezetten a Tisza Kálmán és Tisza István vezette merkantil kör po
zícióit kívánta megingatni. Tisza István le is mondott a Magyar Ipari- és Kereske
delmi Bank elnökségéről, de a törvényt mégis a „kiskapukkal'’ együtt fogadták el.

Széli kompromisszumkészsége súlyponteltolódást hozott a függetlenségeiknél 
is. Justh alelnök és a szociáldemokraták kapcsolatai egyre erősödtek, ami hatással 
volt a párt irányvonalára, Kossuth pedig - igaz csak taktikai okból- nyitottabbá vált 
ez irányban. A szociális kérdések iránti fogékonyság Justh részéről nem csupán 
taktikázás volt. A szociáldemokraták követeléseivel - a földosztást kivéve - egyet
értett, és szimpatizált az általános választójogért való küzdelmükkel is.

A függetlenségiek konstruktív ellenzéki politikájának a Fejérváry honvédelmi 
miniszter által beterjesztett hadseregfejlesztési javasla t vetett véget. A tervezet 20 
ezer fővel kívánta megemelni az éves K.u.K. hozzájárulást. Justh elfogadta a lét
számemelést, de azt az önálló magyar hadsereg  megteremtéséhez kívánta kötni. 
Noha a környező államok és Oroszország ill. a létrejött francia-brit-orosz szövet
ség igazolta a hadügyi reform napirenden tartását, Justh a birodalmi hadsereget 
nem tartotta alkalmasnak a fejlesztésre, mert az nem a nemzet, hanem az uralkodó 
érdekeit szolgálta. Csak egy önálló vezérkarral rendelkező és a magyar kormány
nak felelős hadsereget látott alkalmasnak a fejlesztésre. Az újonclétszám feleme
lését így a magyar szolgálati nyelvtől, az önálló magyar ezredek kialakításától és 
hazai katonai iskolák felállításától tette függővé.

A Justh képviselte függetlenségi javaslat és az obstrukció időlegesen megbon
totta a kormánypárt egységét, de hosszútávon előtérbe tolta Tisza rendpárti elkép
zeléseit. Tisza az önálló hadseregben az 1867-es konszenzus megsértését látta, és 
úgy vélte, hogy a közös külpolitika egyértelműen képviseli a magyar érdeket. Már 
Széli lemondása után (1903. június) a király Tisza Istvánt kérte fel kormányalakí
tásra, de Apponyi és Andrássy tiltakozására a szabadelvű többség nem állt ki mel
lette. Khuen-Hederváry Károly néhányhónapos miniszterelnöksége után azonban 
az uralkodó, a válság megoldására ismét Tiszát kérte fel.

Az új miniszterelnök elfogadta a kormánypártiakból alakult „kilences bizott
ság” (ál)reform javaslatát - amely a magyar vezényleti nyelvet sem vette be a prog
ramjába-, majd ezt követően előállt a már ismert házszabály tervével. A párhuza
mos ülések bevezetésére Apponyi újjáalakította a Nemzeti Pártot, és közeledett a 
Függetlenségi 48-as Párt álláspontjához. Kossuth, aki a Széli kormány alatt is csak 
taktikai okból követte Justh irányvonalát, az új Nemzeti Párttól remélt parlamenti 
támogatást, és visszatért a közjogi elveket valló programhoz, ami az évtized köze
pére neokonzervatív politikai magatartással egészült ki. Kossuth megbomlasztva a
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párt névleges egységét nem támogatta az Ugrón és Polónyi vezette hadügyi obst- 
rukciót. A függetlenségiek obstruáló részéből megalakult a „harcoló ellenzék” nevű 
csoport. Kossuth pedig a „csendes ellenzék” irányítójaként az obstrukciós politi
káról történő lemondással akarta Tiszát eltéríteni a házszabály módosítástól.

Justh mindkét függetlenségi csoporttól távol tartotta magát. A felesleges obstru- 
álás ellen volt, de az obstrukció elvi lehetőségéről nem akart lemondani. Véleménye 
szerint Tisza a váltógazdaság-nélküliséget az ellenzéknélküliséggel kívánta felvál
tani, ezért a végsőkig ragaszkodott a parlamentáris alapokhoz. Tisza törekvéseit fel
ismerve, a miniszterelnök ellen fellépő frakciók összehangolásán kezdett dolgozni. 
Justh demokratikus nézetei ellenére az ellenzéki egységet a nemzeti-konzervatív 
pártokkal kívánta létrehozni. Ennek érdekében a legradikálisabb elemeket elhagyta 
követeléseiből (választójog, önálló vámterület, stb.), de hosszútávon ezek érdeké
ben kívánta elhárítani az erőpolitika veszélyeit. Az egységterv azonban már saját 
pártjában is komoly ellenfelekre talált. Kossuth a gyors siker érdekében Tisza felé 
kívánt nyitni, és az ő csoportjába tartozó Thaly Kálmán ajánlata után helyre is állt a 
parlamenti látszatbéke. Justh elítélte a Tiszával való megegyezést és a „harcoló el
lenzék” álláspontjához közeledett. A miniszterelnök túlértékelve az ellenzék meg
osztottságát, újból kísérletet tett a házszabály módosítására, de sikertelenül. 1904. 
november 19-én megalakult az ellenzéki pártok szövetsége, a koalíció.

Tisza erőltetett fellépésére válaszul a Katolikus Néppárt, a Polgári Demokrata 
Párt, a Nemzeti Párt, az Andrássy disszidenseiből alakított Alkotmánypárt, a Bánffy 
vezette Új Párt, az Ugron-frakció és a Függetlenségi és 48-as Párt összehangolta 
tevékenységét. A koalíció irányítószerve a Vezérlő Bizottság volt. Elnöke névlege
sen Kossuth Ferenc, domináns pártja a függetlenségiek voltak, de valójában 
Apponyi, majd Andrássy irányította a pártszövetséget. Justh Gyula is tagja lett a 
Vezérlő Bizottságnak, de demokratikus nézete miatt, a legradikálisabbak közé tar
tozott. A koalíció elsősorban közjogi célokért küzdött, de a demokratikus csopor
tok támogatása érdekében társadalmi reformokat is megfogalmazott. A program 
egyik fontos részévé vált a választójog - egyelőre nem részletezett- kibővítése.

Tisza kérésére az uralkodó feloszlatta a képviselőházat, és új választásokat írt 
ki. Az ellenzék ezt megnyerte. A koalíció győzelme után a parlamenti pártstruktúra 
is átalakult. Az Apponyi vezette Nemzeti Párt és Kossuth függetlenségi pártja fuzi
onált. Kossuth és Apponyi a párt kormányképessé tételét tartották fontosnak, en
nek rendelték alá a programok átalakítását is.

A koalíció az 1905 januári választáson elért fölényes győzelmet (243:159) azon
ban nemcsak a nemzeti konzervatív erők összefogásának, hanem a szociáldemok
raták támogatásának is köszönhette.9 A parlamenti ellenzék és a baloldal hivatalos

9. Országgyűlési választások 1848-1990. In: Pártpanoptikum, szerk. Jónás Károly. Bu
dapest, 1990. Interart 28.0.
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együttműködésére most sem került sor, hiszen az megbontotta volna a koalíció ill. 
a fúzió után megnőtt Függetlenségi és 48-as Párt egységét, de néhány koalíciós 
képviselő magánkezdeményezése ilyen irányt mutatott. Vázsonyi Vilmos és Justh 
Gyula az MSZDP vezetőivel, Goldner Adolffal és Garami Ernővel is folytatott 
tárgyalásokat. A koalíciónak így is sikerült megőrizni nemzeti-konzervatív jelle
gét. Apponyi és Kossuth igyekezett pártját távol tartani a szociáldemokratáktól, 
Justhnak pedig a képviselőház elnöki posztját kínálták fel.

Justh a házelnöki tiszttel komoly pozícióba került, de politikai mozgástere erő
sen szűkült. Elnökségének első időszakában -1905 február és 1906 április között- 
komoly kihívással kellett szembenéznie: a koalíció parlamenti többsége ellenére 
kétes volt a pártszövetség kormányalakítása. A király Andrássyt szerette volna fel
kérni, de ő a hadügyi feltételek miatt nem vállalta a miniszterelnöki posztot. Apponyi 
és Kossuth sokkal kompromisszumkészebb volt ennél, és közeledni próbáltak a 
„kilences bizottság” tervezetéhez, de a Vezérlő Bizottság leszavazta álláspontju
kat. Ferenc József ekkor a parlamentarizmus szabályait semmibe véve Fejérváry 
Géza táborszernagy parlamenttől független kormányát nevezte ki.

Justh felelősége ezzel megnőtt. Ő volt az egyetlen közjogi hivatalt betöltő poli
tikus, akit a koalíció delegált. Házelnökként alapvető feladata volt a parlamenta
rizmus védelme, ami az új kormánnyal való szembenállást követelte meg. Kossuth 
1905 júniusi bizalmatlansági indítványát követően, amikor a miniszterelnök az 
országgyűlés berekesztését kívánta elérni, lehetővé tette az indítvány felolvasását, 
és az ország törvényhatóságait értesítette a bizalmatlansági indítvány részleteiről 
(1905. június 21.). Ezzel hozzájárult a „nemzeti ellenállás” kibontakozásához, 
amelynek irányítását a Vezérlő Bizottság végezte. Andrássy visszaemlékezése sze
rint az „ ellenállás idejében Justh, Kossuth rémületére, pénzt akart gyűjteni fegy
verek szerzésére, és mozgósítani készült a népet. ”10

1905. szeptember 15-én a szociáldemokrata tüntetők Justh Gyula házelnökhöz 
menesztett küldöttsége kérvényben követelte az általános és titkos választójog tör
vénybeiktatását. Ezt a követelést Ugrón, Vázsonyi és Justh reálisnak ítélte, de a 
koalíció pártjai között hosszas egyeztetés következett a kérdésben. Az elszigetelt 
kormány ezt kihasználva, Kristóffy belügyminiszter útján megegyezett Garami Ernő 
szociáldemokrata vezetővel a munkástömegek kormánytámogatásáról ill. a válasz
tójog kiszélesítéséről. A választójogi terv nyilvánosságra kerülése után Tisza sem 
állt az új kormány mellé. A koalíció pedig a parlamentáris alapok megsértése miatt 
nem támogatta azt, de valójában Andrássy, Apponyi és Kossuth saját kormányra 
jutásukat előkészítve álltak a reformellenes táborba, és a koalíciós politikusok szin-

10. OL Andrássy család levéltára. А/ ifj.Andrássy Gyula iratai. Andrássy napló.- 1909- 
január 28-i bejegyzés. Idézi: Dolmányos István: A koalíció az 1905-1906.-évi kor
mányzati válság idején. Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó. 71 .o.
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tén ennek rendelték alá megnyilvánulásaikat. A koalíción belül Justh volt, aki 
leginkább napirenden kívánta tartani a választójogi reformot, aminek következté
ben saját pártjának vezetésével is szembekerült. Szeptember 15-e után, amikor 
házelnöki minőségében átvette a követeléseket, azt továbbította a Vezérlő Bizott
ságba, de a koalíciót megelőzve a kormány vette pártfogásába az ügyet. Justh ek
kor még fontosabbnak tartotta a koalíció egységét és kormányra kerülését, mint
sem egy parlamenten kívüli kormány által felkarolt választójog támogatását. En
nek ellenére 1905. decemberében Holló, Batthyány és Justh együtt követelték a 
választójogi reformot a Vezérlő Bizottság ülésén.

Ezzel párhuzamosan Kossuth és Justh ellentéte is mélyült: az eddig meglévő 
társadalmi-szociális különbségek mellé katonapolitikai különbségek is felsorakoz
tak. A koalíció végül Kossuth „kilences bizottság”-hoz közelítő tervét támogatta 
és ennek rendelte alá magát Justh is.

A koalíciós Wekerle-kormány titkos áprilisi paktumban egyezett meg a királlyal 
a hatalomra kerülés feltételeiről. A nyilvánosságra hozott korányprogram változá
sokat hirdetett. Céljául tűzte ki az Ausztriához való viszony szerződéssé alakítását, 
az önálló vámterület és az autonóm vámtarifa létrehozását, ill. az általános, közsé- 
genkénti választójog megalkotását. Ekkor vette kezdetét Justh házelnökségének 
második szakasza (1906 április-1907 tavasz), amelynek legfőbb jellemzője a kor
mány és a házelnök ellentétének újrajelentkezése volt. A koalíció és a függetlensé
gi párt sem ekkor, sem később (a kormányzása alatt) nem ment túl a nemzeti je l
szavak hangoztatásán Továbbra sem vállalta a konfrontációt az uralkodóval, és 
nem foglalt egyértelműen állást a választójog ügyében sem. A koalíciós kormány 
három esztendejét a félmegoldások és látszatcselekvések jellemezték, mert a 67-es 
alapot elfogadó kormány és a függetlenségi többségű képviselőház kezdettől fog
va ellentétben volt egymással. Az 1906-os és 1907-es év még a reformok és a 
nemzeti ügy jegyében telt: megtörtént Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc és Thököly 
Imre hamvainak hazahozatala, a negyedik iparfejlesztési törvény, az adórendszer 
reformja és a munkásbiztosítás bevezetése.

Justh bár a kormányra lépéskor sem osztotta a koalíció által követett politikai 
irányvonalat, eleinte nem kívánta megbontani az amúgy is ingatag egységet. En
nek ellenére 1907 tavaszától felvette a kapcsolatot a koalíció belső ellenzékével, 
és a választójog kérdésében Eötvös radikális (általános választójogot követelő) 
véleményét osztotta. Az év elején Ausztriában bevezették az általános és titkos 
választójogot, ennek ellenére a magyar kormány nem kívánt hasonló lépéseket 
tenni. Nagy György, Szappanos István és Justh Gyula függetlenségi politikusok 
előbb a párton belül maradva bírálták a koalíció vezetését a választójogi reform 
elsikkasztásáért, majd Szappanos és Nagy kiváltak a pártból. Önálló pártot alakí
tottak Függetlenségi és 48-as Balpárt néven. A koalíció és a függetlenségiek sorait
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végül Andrássy plurális választójogi terve bontotta meg véglegesen. A demokrati
kus célkitűzések kudarca után a nemzeti várakozások sem igazolódtak: az 1907. 
október 8-án aláírt vámszerződés csak a nevében hozott újat, a vámunió érintetlen 
maradt. A függetlenségiek nemzeti és demokratikus hagyományait támogató több
ség Justh Gyula vezetésével felújította az önálló magyar jegybank követelését, 
amit az Osztrák-Magyar Bank 1910. január 1-én lejáró szabadalma tett lehetővé. 
Ez azonban nemcsak a Függetlenségi és 48-as Párt keretein belül okozott újabb 
ellentétet, hanem a kormányon belül is, amivel kezdetét vette a koalíciós kormány 
hosszú haláltusája.

Justh 1908/1909 fordulóján a nyílt ellenzék élére állt, de a koalícióval és Kos
suthtal való alapvető ellentétet nem a választójog kérdése jelentette, hanem a párt 
hagyományos nemzeti követeléseinek elmaradása. A tízéves vámszövetség lejárta
kor Justh nemzeti gazdaságreformot akart, és nem osztotta Wekerle véleményét 
miszerint csak a gazdasági egység elnevezése (ti. vámszerződés) változzon meg, 
annak valódi tartalma ne. Justh a Függetlenségi és 48-as Párt nagy részét maga 
mögött tudva, „ az önálló vámterület és önálló bank” tíz évvel korábbi követelése
ihez tért vissza, azzal a különbséggel, hogy ekkor kész volt a pártvezetéssel való 
szakításra is. Justh határozottságát természetesen az növelte, hogy ezúttal nem
csak egy szűk csoport támogatását élvezte, hanem a párt nagyobbik felét tudhatta 
maga mögött. A későbbi szakadás tényéből kiindulva helytelen azt feltételezni, 
hogy célja a koalíció és a párt szétszakítása lett volna. О Kossuth Ferenc megnye
résére törekedett. Holló Lajos, Polónyi Géza és Justh Gyula voltak az önálló bank 
leghatározottabb hívei, de mindannyian a kérdés párton belüli tisztázását kívánták.

Ennek lehetősége 1909 elejétől elhalványult, amikor a Vezérlő Bizottság a ko
alíció pártjainak fúzióját próbálta előkészíteni az Alkotmánypárt és a Függetlensé
gi és 48-as Párt egyesítésével. Justh ezt nem támogatta. О a függetlenségiek önálló 
kormányra kerülését tartotta reálisnak. Az a formula- vélte Justh - amelyben egy 
Alkotmánypárttal kibővített függetlenségi párt jutna kormányra, a nemzeti követe
lések háttérbeszorítását eredményezné. Ennek ellenére nem állt határozottan a ki
lépők oldalára. Házelnökként és a Vezérlő Bizottság tagjaként a koalíció megőrzé
sét tartotta fontosnak.

A nagy bankvita kezdetétől ( 1909. január 11.) Justh már határozottan a koalíció 
belső ellenzékének táborába tartozott, és a Balpárt bankjavaslatát támogatta. Ki
állt az önálló bank mellett. A függetlenségi többséggel a Magyar Bank megterem
tését határidőhöz kívánta kötni, de még ekkor sem kívánt szakítani pártjával, csu
pán a koalíció eredeti ígéreteit kérte számon. 1909 tavaszán vetődött fel először a 
koalíció és Justh szakításának lehetősége, amikor Wekerle többszöri lemondása 
után ügyvezető miniszterelnökként tovább funkcionált, és ennek következtében 
nőttek az ellentétek a függetlenségi párt Apponyi és Justh vezette pólusai között.
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Wekerle lemondásaival párhuzamosan Justh csoportja megerősödött, és a függet
lenségi frakció többsége a „bankosokhoz” csatlakozott. Justh elsőszámú célja még 
ekkor is Kossuth Ferenc megnyerése volt, de ő Apponyi csoportjához közeledett, 
és ezzel ténylegesen megindult a párt kettészakadása.

1909. november 7-én - mindketten a többség megnyerésére számítva - Kossuth 
Budapestre, Justh Makóra hívta támogatóit: a pártelnök oldalára 91-en, a bankcso
portéra 115-en álltak. Justh a makói értekezleten nem az önálló pártalapítást hang
súlyozta, hanem a egységet és a koalíció 67-eseitől való távolságtartást tolta elő
térbe. Ezzel szemben Kossuth tényként kezelte a szakítást. Nem kívánt együttmű
ködni a Justh vezette csoporttal, és önálló programot hirdetett. Ezt követően no
vember 11-én a párt szervezetileg is kettészakadt, és Kossuth új pártot alapított 
Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt néven. Justhot az eredeti párt több
sége és a hamarosan beolvadó Szappanos vezette Balpárt, 1910. január 25-én a 
Függetlenségi és 48-as Párt elnökévé választotta. Kossuth és Justh szakítása ter
mészetesen megszüntette a függetlenségi párton belüli kétpólusú pártvezetés el
lentéteit, aminek következtében a Justh-párt a korábbi (nagy)fuggetlenségi párt 
liberális-demokrata szárnyának hagyományait követte. Justh és Kossuth függet
lenségi pártjainak önálló útra lépése a bankkérdés kapcsán jött létre, annak ellené
re, hogy a probléma megoldása, noha a korszak lényeges kérdése volt, messze nem 
jelentette a legfontosabb politikai feladatot. Ennél meghatározóbb kérdés volt a 
választójog, amiben szintén nem egyezett Justh és a Kossuth-Apponyi-féle pártve
zetés. Justh és Kossuth szakítása mégsem Justh demokratikus állásfoglalása okán 
vált elkerülhetetlené, hanem a köztük lévő közjogi ellentétek okozták. A szakítás 
körülményei így a Justh-párt tagságát és támogatottságát lényegesen megnövelték, 
de Justh liberális-demokrata felfogása korántsem jelentett elsöprő többséget a 
megújult pártban sem.

Justh politikai súlyát igazolja, hogy a koalíció és a függetlenségi párt szétválás
nak az időszakában az uralkodó két audiencián is tárgyalt vele, 1909. január 26-án 
és 1909. december 30-án. Justh az első találkozón még Kossuth Ferenc kormány- 
alakítását javasolta, és elvileg nem zárkózott el egy-két 67-es politikus miniszter
ségétől sem, ha hajlandóak elfogadni a függetlenségiek által kidolgozandó kor
mányprogramot.

A Wekerle kabinet válságának megoldására 1909. október-novemberében több 
megoldási terv született: Andrássy reformja a katonai kérdésekre koncentrált. Kos
suth a vitás kérdések ideiglenes kikapcsolását kívánta előkészíteni. Justh a bank
csoport vezéreként, majd a kettészakadt Függetlenségi és 48-as Párt (egyik) elnö
keként az önálló magyar bank megalakítására alapozta a kibontakozást. A király 
érzékelve az erőviszonyokat, Lukács László pénzügyminisztert kérte fel a rende
zésre, az általános választójog és a bankkérdés alapján. Lukács a koalíció minden

130



vezérével tárgyalni kívánt, és reformhajlandóságát hangsúlyozva, magát az általá
nos és titkos választójog hívének vallotta. Elvben a gazdasági reformoktól (így az 
önálló bank megalakításától) sem zárkózott el, de azt az általános választójog alapján 
összeülő országgyűlés állásfoglalásától tette függővé.

Lukács és Justh között hónapokon keresztül folyt a vita, melynek során a pénz
ügyminiszter újabb és újabb tervekkel állt elő." Lukács a tárgyalások végén már 
saját magát is „önálló jegybankosnak” vallotta, amire Justh és pártja memorandu
mot küldött a királynak a kormányalakítás feltételeiről, amelyben az általános vá
lasztójog és az új országgyűlés magalakítása állt középpontban. Justh számára csak 
az 1909. december 30-ai újabb audiencián lett világos, hogy Lukács kelepcébe 
csalta, a király semmiképp nem támogatná az általános választójogot és az önálló 
bankot.11 12

Khuen-Hederváry kormányalakításával biztossá vált, hogy az uralkodó nem 
kíván tárgyalni a felbomlott koalíció pártjaival. Helyettük a Szabadelvű Párt rom
jain létrejövő Nemzeti Munkapártot és Tisza Istvánt tartotta a helyzet kulcsának.

Az új választások kiírása után a Nemzeti Munkapárt az Alkotmánypárt, a Kos- 
suth-párt és a Néppárt, a demokratikus (pl. MSZDP, Polgári Demokrata Párt, a 
polgári radikálisok és a Justh-párt) ill. parasztpártok ellen választási szövetségre 
lépett. A Justh-párt és a polgári demokratikus ill. szociáldemokrata pártok a kon
zervatív oldal szervezkedése ellenére sem építettek ki szorosabb kapcsolatot a vá
lasztások előtt. Justh saját pártjának befolyását túlértékelte, és kormányalakító té
nyezőként tartotta számon. Justh tévedése azzal magyarázható, hogy nem vette 
figyelembe a hagyományos függetlenségi szavazótábor megoszlását (a Kossuth- 
párt és saját pártja között), a választójogi reform felvetésére pedig nem ítélte alkal
masnak az időt. Nem ismerte fel, hogy az új helyzetben pártja nem lehet kulcsté
nyező, hiszen a „bankkérdés” csak a függetlenségi párt kettészakításhoz volt ele
gendő, a választások megnyeréséhez nem. Justh pártja támogatottságának túlérté
kelése miatt az 1910 tavaszán megalakult Választójogi Szövetségben - amely a 
reform radikális és liberális híveit egyaránt tömörítette (Polgári Demokrata Párt, 
Szociáldemokrata Párt, Bánffy-párt és a Justh-párt) - nem vállalt vezető tevékeny
séget.

Az új választásokból (1910 tavasza) a Nemzeti Munkapárt került ki győztesen. 
A vereség és a bankjavaslat elvetésének (az Osztrák-Magyar Bank szabadalmát 10 
évvel meghosszabbították) hatására Justh pártja gyors demokratikus átalakuláson 
ment át: eltávolodott a közjogi vitáktól, és a választójog kérdését tekintette a leg
fontosabbnak. A Függetlenségi és 48-as Párton belüli legfontosabb kérdéssé az

11. Beck Lajos: A régi Magyarország. Budapest, 1944. Universitas Könyvkiadó Társa
ság. 253.0.

12. Beck, 1944. 257-258.0.
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vált, hogy mennyiben követik Justh demokratikus programját. Justh ekkor hatá
rozta el, hogy szakít a parlamenti hagyományokkal, és minden párttal hajlandó 
szoros szövetségre lépni a választójog és a népparlament érdekében. Ezt követően 
szoros politikai egyeztetés kezdődött az MSZDP-vel. 1911 tavasza és 1912 ősze 
között Batthyány Tivadar, Holló Lajos és Justh Gyula Kunfi Zsigmonddal és Ga
rami Ernővel országjáró körúton vett részt. Aradon, Budapesten, Hódmezővásár
helyen, Kassán, Makón, Nagyváradon stb. több tízezer embert felvonultató vá
lasztójogi nagygyűléseket tartottak.13 A népgyűlésezés és a szociáldemokratákkal 
létesített kapcsolat magában a Justh-pártban sem okozott osztatlan sikert, de a köz
ségi képviselőtestületek választásánál a két párt összefogása számos munkapárti 
jelöltet buktatott ki, így a Függetlenségi és 48-as Párt Tisza István legkomolyabb 
ellenfelévé vált.

Justh és pártja a parlamenti ellenzék szerepét össze kívánta egyeztetni a parla
menten kívüli pártok tevékenységével. A képviselőházban Kossuth pártjával közö
sen a véderőjavaslat ellen obstruált, a képviselőházon kívül a szociáldemokratákkal 
és polgári radikálisokkal együtt tömeggyülésezett. Az MSZDP-vel, mint tömeg
párttal kötött szövetség Justhot a választójogi harc vezetőjévé tette, amit igazol, 
hogy a Választójogi Országos Szövetség 1911. novemberében az elnökévé válasz
totta. A választójogot minimális kulturális és vagyoni cenzus alapján képzelte el: 
minimálisan 6 polgári osztály elvégzése és 1 szobás lakás tulajdonlása alapján.

A Justh-párt kemény obstrukciója hamarosan nyilvánvalóvá tette, hogy a kor
mány a hagyományos parlamenti vitavezetés alapján nem képes véghezvinni az 
elképzeléseit. Berzeviczy házelnök - Khuen-Hederváry miniszterelnök és a kor
mány tudtával - tárgyalásokat kezdeményezett az ellenzékkel egy kompromisszu
mos béke megkötésére. A Justh-pártból delegált tárgyalófelek Holló Lajos, Kár
olyi Mihály, Justh Gyula és Polónyi Géza voltak, akik közül a legradikálisabb 
álláspontot Holló képviselte. Ő csak Tisza István és Khuen-Hederváry személye 
árán tartotta elképzelhetőnek a kompromisszumot. Berzeviczy négy pontból álló 
tervet dolgozott ki, amelyet minden ellenzéki vezérrel egyeztetni kívánt, azonban 
Justh, Andrássy és Kossuth - aki a leginkább hajlott az egyességre- egyaránt eluta
sították azt. A Justh-párt a felkínált miniszteri tárcák ellenére sem volt hajlandó 
megegyezni. A véderő kérdéséhez, a választójoghoz és Tisza István személyének 
kihagyásához ragaszkodott. Az ellenzéki pártok végül az Andrássy útján átadott 22 
pontban fogalmazták meg követeléseiket, amelyek alapján elképzelhetőnek tartot
ták a kompromisszumot. Mivel Hazai Samu honvédelmi miniszter és Tisza István 
az ellenzék határozott követelései láttán Berzeviczy lemondását sürgették, a házel
nöknek nem maradt sok ideje az előkészítésre. Berzeviczy utolsó kísérletét maga

13. Justh Gyula beszédei. Összeállította: Dr. Szalay Mihály. Budapest, 1913.

132



Tisza hiúsította meg, pedig a megegyezés ezúttal a kormány részéről megfelelően 
elő volt készítve: Lukács, Zichy és Székely elfogadták volna Andrássy, Justh és 
Kossuth ideiglenes megegyezésre irányuló javaslatait.14

Berzeviczy kudarca után az Andrássy, Kossuth és Justh vezette ellenzék össze
hangolt fellépése a kormányt és az udvart a Tisza István nevével fémjelezhető 
rendpárti politizálás irányába terelte.15 Lukács László kormányra kerülése (1912. 
április 29.) és Tisza házelnökké választása (1912. május 22.), amit az ellenzék 
hónapokig sikeresen megakadályozott, egyértelműen jelezte az udvar törekvését, 
megszületett a döntés a házszabály revízió mellett. Justh ismét puccsra számítva, 
1912 tavaszától a parlamenti ellenzék választójogi egyesítésén dolgozott. Justh, 
Károlyi Mihályt kérte fel a kormánnyal való egyeztetésre, de Lukács miniszterel
nök elzárkózott a tárgyalásoktól, és Tisza házelnök sem adott felszólalási alkalmat 
az ellenzéki vezetőknek, az ellenállókat pedig az őrséggel vezettette ki. (Az ellen
zék elkeseredettségét és kilátástalan helyzetét meggondolatlan cselekedetek is iga
zolják: Kovács Gyula, Justh-párti képviselő június 7-én a képviselőházban rálőtt 
Tisza István házelnökre, majd pedig saját magára.) Az ellenzék tiltakozását sem
mibe véve, Tisza folytatta a megkezdett erőpolitikát. 1912. június 4-én a véderőja
vaslatot, 1912. október 31-én a parlamenti őrség felállítását és az elnöki jogkör 
kiterjesztését szavaztatta meg a munkapárti többséggel („csonka parlament”). Az 
új házszabálytörvények az obstrukció lehetőségét teljesen kizárták a magyar tör
vényhozásban, és az ellenzék tehetetlenségének időszakát jelentették.16

1912 ősze után Justh egyre kevésbé vett részt a képviselőház munkájában: au
gusztusban agyvérzés érte és hetekig tornyai birtokán lábadozott. Helyette a pártot 
Károlyi irányította, aki a két függetlenségi párt fúzióját akarta elérni. Justh ezt 
eleinte nem támogatta, de egy jövőbeli elhamarkodott egyesüléstől félve mégis 
elfogadta a feltételekhez kötött fúziót. Az 1913. júniusában megalakult Egyesült 
Függetlenségi és 48-as Pártban Justh társelnöki funkciót kapott, Károlyi a párt 
elnöke, Kossuth az alelnöke, Apponyi pedig a díszelnöke lett. Az új párt program- 
nyilatkozatában 2,4 millió (az addigi kétszerese) választásra jogosultat követelt. 
Az új függetlenségi párt azonban semmiképpen nem nevezhető a Justh-párt örökö
sének. A betegeskedő Justh végleg visszavonult az aktív politizálástól, és nem tá
mogatta Károlyi tervét a párt bekapcsolódásáról a delegáció munkájába.

Justh 1914 nyarán az elsők között foglalt állást a háború ellen, tisztában volt 
vele, hogy az Magyarország számára semmi jót nem hozhat. Győzelem esetén sem 
számíthat az ország nagyobb függetlenségre, alkotmányos jogokra és önálló had-

14. Horánszky Lajos: Tisza István és kora. Budapest, 1994. Teliér. 820.o.
15. Horánszky, 1994. 837.0.
16. Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón. Budapest, 2001. His- 

tória-MTA. 165-167.0.
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seregre, vereség esetén pedig a Monarchia léte is veszélyben forog - vélekedett. A 
háborúellenes csoport élére végül Károlyi állt, aki 1916 nyarán kilépett a két évvel 
korábban általa egyesített pártból és megalakította a Függetlenségi és 48-as Pártot 
(Károlyi-párt), amely többnyire a Justh által vezetett korábbi párt alapján szerve
ződött.

Justh ezt már csak a távolból támogathatta. Betegsége egyre inkább elhatalma
sodott. Utolsó politikai állásfoglalásában kiállt Károlyi mellett és elégedetten fo
gadta a Választójogi Blokk megalakulását is. A Blokk programjának legfontosabb 
részét a választójogi kérdéseken túl az annexió nélküli és demokratikus vívmányo
kat biztosító békében látta. Justh Gyula 1917. október 9-én a Hungária szállóban 
halt meg.

Résumé

Ákos Szendrei: The political career of the leader of the Independence Left- 
wing, Gyula Justh

The political wing that was commited to take legal reforms and called for national 
independence and whose leading figure was Gyula Justh played an important role 
on the political life of the age of the dualism. At the turn of the 19lh-20* centuries 
and in the first deacade of the 20th century Justh is one of the politicians that in the 
ever deepening crisi of the dualist Austrian-Hungarian Monarchy coupled the le
gal reforms he was aiming for with the demand for socio-political ones. This con
viction maturing in his mind for a long time confronted him in several cases with 
his own political career, much rather, however, with the policy of István Tisza. The 
paper gives an outlook of this interesting political career.
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