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A balpárt föllépése.

Most midőn a népjogok kiterjesztésének 
klasszikus korszakában élünk, elismeréssel kell 
adóznunk a háború folytán sok tekintetben iga
zolt 48-as nemzeti politikának, mely pártszer
vezeti alapon a magyar nemzeti és népjogok 
kiküzdésére már ezelőtt 50 évvel, zászlót bontott.

Ugyanis köztudomású dolog, hogy 1887 
febr. 17.-én történt a kiegyezést tető alá hozó 
Andrássy-kormány kinevezése, mely a Deák-párt 
támogatásával említett év május 29-én az ország- 
gyűlésen az ugyn vezeti 67-es bizottság erre 
vonatkozó javaslatát keresztülvitte.

Érdekes, hogy ebben a pillanatban fogan
tatok a hazai parlamentáris ellenzék szülőanyja, 
az úgynevezett „Baloldal“ vagy „Balpárt“ —a 
hogy a magyar föld népe a 48-as pártot ma is 
nevezi —, mely a perszonális unió alapján áll-· 
ván, a kiegyezést nem szavazta meg és önkén
telenül magja lön a mai Függetlenségi pártnak.

Ennek a nevezetes évfordulónak az idei 
pünkösd harmadnapjára esett az 50 éves jubi
leuma, és tekintve azt, hogy a németbirodalmi 
nemzeti szabadelvű párt herceg Schönaich- 
Carolath elnök emlékbeszéde mellett a háború 
ellenére szintén az idén ülte Berlinben fennállá
sának félszázados öröm ünnepét, tehát a 48-as 
pártok nálunk valamely alkalmas időpontban



4

hasonlóképen megünnepelhetnék ezt a nem min
dennapi évfordulót, mert senki se tagadhatja, 
hogy a Függetlenségi pártra nemzeti fejlődésünk 
szempontjából az országnak szüksége volt a 
múltban és van a jelenben is.

Különben is alkotmányos életünknek ez a 
legújabb, félszázados kor zaka a kiegyezés meg
kötésétől a világháború remélhető befejezéséig 
nagyon is alkalmas arra, hogy a Függetlenségi 
párt hívei a központban és a vidéken egyaránt 
visszapillantást vessenek pártjuk tanulságos for
dulópontjaira és munkaterveire.

Azt tudjuk, hogy a Deá1՝ párti országgyű
lési többség ellenzéke „Balközép“ elnevezés alatt 
Ghyczy és Tisza Kálmán vezetése mellett sze
repelt az 1875 febr. 3-án utóbbi által elmondott 
'képviselőházi beszédének hatása alatt létrejött 
fúzióig, midőn is ez az ellenzéki csoport Sza
badelvű párt néven a kormánypárttal egyesült 
az úgynevezett bihari pontok (nemzeti hadsereg,, 
önálló vámterület, külön ban к stb.) szegre akasz
tásával. Azonban az akkori Tisza-pártból kilépő 
bálközépiek a 60-as években Madarász József, 
majd Simonyi Ernő vezérlete alatt tömörült 
0Szélsőbal“ híveihez csatlakoztak és így ebből 
az 'egyesülésből jött létre előbb Mocsáry Lajos, 
majd Irányi Dániel elnökletével a Függetlenségi 
párt.

Kolozsvárt a kiegyezés után Sámi László 
ref. tanár, a jeles pedágógus körül csoportosul
tak, mint a balközéppárt lelkes hívei: Deáky 
Albert, Hegedűs István jelenleg budapesti egye
temi tanár, Ногу Béla, K.'Papp Miklós, Váratiy
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Károly, Ábrahám Antal', Minorich Albert.stb., 
kik élénk tevékenységet fejtettek ki. 1867. 
augusztus havában alakult meg a város első, 
alkotmányos kom munkása, melynek már ezelőtt 
50 évvel tagjai voltak az ellenzék veze’ő férfi ai, 
közül Bernáth Albert, K. Papp Miklós, Sárni 
László, továbbá a napjainkban jubilált dr. Mály· 
István, kit pártunk még halála előtt, mint 
87 éves diszelnökét ünnepelhette. Nemkülönben 
tagjai voltak a város akkori képviselőtestületének 
gr. Mikó Imre m niszter, Nagy Elek dúsgazdag 
előkelő ügyvéd, gr. Eszterházy Kálmán a későbbi· 
főispán és Nagy Péter ref. püspök, mind a négyen# 
186 7-től 1869-ig fölváltva Kolozsvár Deák párti# 
követei. Mintegy a paritás kedvéért ugyan
akkor városatyák voltak Kriza János unitárius 
és Keserű Mózes kath. cimz. püspök is.

A 67-beli ко mmun it as egyetlen még élő# 
tagja Ferencs József jelenlegi unitárius püspök.,

A Bach-korszak városi főbirái nyomába 
épen Szentkirályi Zsigmond ny. kir. bányataná
csos· lépett, mint első alkotmányos polgármester, 
midőn gróf EszterházyAak. főispánná történt ki
nevezésével az egyik követi mandátum gazdát
lanná vált.

Ekkor kezdett a kolozsvári szélsőbal is 
tömörülni Bernáth Albert vezetése alatt, Pozsgar 
és Vájná ügyvédek közreműködésével; sőt egy 
Zöld Ferenc nevű fiatal jogász, mint ügyes kar tea 
úgy az itj. Kössük Lajos (Tódor) kolozsvári, 
mint megelőzőleg a Tisza László tordai győzel
mes követválasztásain élénk szerepet játszott. 
Kossuth 595 szavazatot kapott, mely diadal за
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ellenzéki lobogót Kolozsvárt az első sikerhez 
vezette. Ebben az egész balpártnak sok volt az 
érdeme, de legtöbb a Kossuth-név varázsának. 
Akkortájt különösen Tisza László, Törd a város 
balpárti követe és az Erdélyi Gazdasági egylet 
elnöke volt az erdélyi ellenzéki mozgalmak éltető· 
szelleme és fővezére.

K. Papp Miklós lapszerkesztő, ki egész írói 
gárdát vonzott, maga köré, már 1837. márciu
sában az elvtársak összetartására a „Magyar 
Polgár“ cimü laput alapította. Ez az élénken 
szerkesztett újság az 1868. márc. 17-ikén Nagy
váradon megállapított balközépi pártprogramra · 
alapján állott.

1869 márc. 19-ikén volt Kolozsvárt az 
Unió-t Erdélylyel megerősítő törvényalkotás után 
az első általános orsz. képviselőválasztás, mikor 
is gr. Miké Imrét 987, és dr. Szabó József orvost 
961 szavazattal választották meg a baloldali jelöl
teknek u. m. br. Orbán Balázsnak 721 és dr. 
Vájná Sándor 699 szavazata ellenében. A kevés 
hijján meg nem választott báró Orbán Balázs 
és Vájná Sándor leglelkesebb támogatója volt 
szóval, tettel és tollal egyaránt maga Tisza László, 
ki a „M. Polgárinak is állandó vezércikkírója 
volt Mátrai Ernővel és Molnár Antallal egye
temben. Azonban hogy mekkora óriási népsze
rűség!" ek ÖrvendettTisza Kálmán öccse és a most 
lemondott kormányelnök későbbi apósa ellenzéki 
korában, azt 1869 április havában lezajlott újabb 
tordai győzelme bizonyítja. Apr. 12-én belátha
tatlan kocsisorban vonult a városi ellenzéki pol
gárság, élén díszes lovas bandériummal a város
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határán fekvő Felek községig — mely akkor 
még Kolozsvárhoz tartozott — a Tordáról érkező 
győztes fővezér elé, kit az ősz Boér Antal 48-as 
képviselő melegen üdvözölt. A bevonulás a vá
rosba valóságos diadalmenet volt, midőn a nap 
hősét szentegyház-utcai házához kísérték. Este 
fáklyászenével tisztelték meg az ünnepeltet s a 
nép szónoka Sámi volt, kinek hazafias beszé
dére Tisza nyomban válaszolt. Az ünneplés tár
saslakomával végződött, miközben százával érkez
tek az üdvözlő sürgönyök. A „M. Polgár“ tük
rözte vissza az általános örömet, melynek akkori 
munkatársai díszes sorából alighanem csupán 
Dr. Moldován Gergely jelenlegi egyetemi tanár 
él még és működik ma is, mint író. 1869-ben՝ 
általános volt a lelkesedés országszerte az ellen
zék körében, különösen midőn hire kelt, hogy 
Jókai Mór, mint baloldali követjelölt Gorove István 
minisztert Budapest terézvárosi kerületében meg
buktatta.

K. Papp Miklós és Hankovics György 
48-as őrnagy Szamosujvárt léptek fel, mint el
lenzékiek, de kisebbségben maradtak.

Az 1872-iki választáson Kolozsvárt gr. Péchy 
Manó volt kormánybiztos és Hajós János későbbi, 
miniszteri tanácsos nevei kerültek ki győztesen՝ 
az urnából természetesen Deákpárti programmal..

A 75-iki és 78-rki követválasztásokon me
gint gr. Péchy Manó győzött, de most már 
Bök ross Elek képviselőtársával.
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A függetlenségi párt megalakulása.·

A fúzió után városunkban is kivált a- Ti sara1 
pártból egy csoport, mely a Szélsőballal egye
sülve a helybeli Függetlenségi párt megalakulá
sához vezetett.

Miután pedig a Balközép elnöksége, Sám 
László 1՛՛ i vételé vei, ki 1872-ben Ráth К ár oly ly ál 
együtt ellenzéki képviselőjelölt volt városunkban, 
igy többek közt K. Papp Miklóssal és hírlapjá
val egyetemben követte Tisza Kálmánt a kor
mánypártba: ennélfogva Bartha Miklós 1880-ban 
Helfy Ignác közbejöttével „Ellenzék“ címen uj 
lapot alapított, mely a Kolozsvári Függetlenség? 
pártnak csakhamar ismert szócsöve lett.

Egy katonai afférból kifolyólag a népszerűvé 
vált Bartha Miklóst és az ékesszavu Ugrón Gá
bort 1881-ben függetlenségi programmal Kolozsvár 
képviselőivé választották.

Ez volt a 48-as párt második kolozsvári» 
diadala, mely alkalommal már a függetlenségi 
e'szmék kitartó harcosai sorában küzdöttek az 
említetteken és az Iparosegylet tagjain kívül; 
Szász Gero, Haller Rezső, dr. Mály István, Nagy 
Lajos, Somod!՜ István, Koleszár Sándor, majd 
később Benkő Mihály, Szabó Samu, Balogh 
Károly és sok más elvbarát.

A Függetlenségi párt városi szervezkedé
sénél elnökké választották Haller Rezső tekinté
lyes ügyvédet (a pártunk kötelékébe tartozó dr. 
Haller Gusztáv ielenlegi polgármester édes atyját),
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nrajd a pár hó előtt elhunyt klasszikus művelt
ségű dr. Mály István orvost, jegyzővé, majd' 
titkárrá pedig a ma is élő Folcz Rezső nv. városi1 
tiszti ügyészt.

Ezután rendre töltötték be egymásután a 
pártelnöki tisztet az élénk tevékenységű Deáky 
Albert, aztán ügyvédtársa Bénél Ferenc, ki később 
képviselőjelölt is volt, továbbá nemrégiben·· id>. 
dr. Töröl՝ István (Ugron-párt) és dr. Keeskeméthy 
István (Kossuth-párt). Utóbbit képviselősége ide
jében Tanács József társelnök helyettesítette. Je
lenleg dr. Ap'rthy István a párt lelkes vezére és 
elnöke 1910 óta, ki alatt a „Pártkor" létesült.

Mint minden szervezetben, úgy természet
szerűleg a Kolozsvári Függetlenségi párt kebe
lében is az emelkedés és a hanyatlás hullám
vonalai váltakoznak a lefolyt évtizedek változó 
politikai eseményei szerint.

A Bartha—Ugrón diadalát követő szabad
elvű párti győzelem némi csüggedést keltett so
rainkban is.

Még a 90-es években is a Bánffy-palota 
Matt lévő Böckel-féle boltocskában jöttünk össze 
egy-egy pártértekezletre, miközben a diadalmas- 
kormánypárton gúnnyal neveztek el apostoloknak 
tanítványok és hívők nélkül.

E sorok íróján kívül még lesznek néhá
ny an ^ mint pl. Éayyary Mihály lapszerkesztő, 
— ámbár az akkori kortársak sorai nagyon meg
ritkultak — akik jól emlékeznek arra a szűk 
helyiségre, ahol az egész páriintézőség akkor 
bizony kényelmesen elfért.

Tudni illik egyszerre 7-fíél többen alig
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jöttünk össze, miért tréfásan hetumogereknek 
hívtuk magunkat, ami ősmagyar nyelven hét
magyart jelent.

De ha kevesen is voltunk, kitartottunk.
S ki hitte volna, hogy a koalíció korsza

kában még a Vigadó se volt elég tágas párt- 
híveink befogadására. Egyszóval ha időnként a 
48-as eszmék kissé háttérbe is szorulnak s ha 
a mustármagból terebéllyé szökkent sudár fa 
lombjait a lélekvásár és a hatalmi presszió ollói 
meg is nyesegetik, azért mégis, mint Anteusz 
az anyaföldtől, úgy a Függetlenségi párt is a 
magyar néptől nyert ős erő következtében ujult 
meg mindannyiszor mint pl. a legutóbbi nemzeti 
ellenállás idején, mikor is nem kevesebb mint 
40 városatyát helyeztek vád alá dr. Apathy 
István későbbi pártelnökkel, dr. Jancsó György 
és dr. Tutsek Sándor 'majdani alelnökökkel· az 
élén ; :a vádat persze tényálladék hiányában vég
tére is el kellett ejteni.

Kolozsvár 1867 óta összesen 22 ország
gyűlési képviselőt választott az időközi válasz
tásokkal együtt, kik közül 7 volt ellenzéki, .14 
kormánypárti és egy 67-es pártonkivüli.

' Ellenzékiek voltak a következők:
Kossuth Lajos Tódor, ki Olaszországban 

ma is él, továbbá Bartha Miklós, Ugrón Gábop, 
dr. Pisztóry Mór, id. br. Wesselényi Miklós a 
későbbi koronaőr, dr. Kecskeméthy István és br. 
Wesselényi, Ferenc.

Különösen lelkes volt Kossuth Lajos fiának 
1867 okt. 27-ikén Gyulay Pállal szemben történt 
megválasztása, melyet azonban nem fogadott cl.
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A legutóbbi képviselőválasztás városunkban a 
tavasszal folyt 1c, midőn gr. Bánjfy Miklós le
mondásával talán első ízben történt, hogy a 
kolozsvári ellenzéki polgárság nem állított külön 
jelöltet egy a háború tartama alatt kötelező párt
közi egyezség alapján.

így, választották aztán meg egyhangúlag 
gr. Klehdsherq Kunót, ki ez idő szerint Kálmán 
Gusztáv államtitkár-társával együtt képviseli 
városunkat az országgyűlésen. Ámbár ősi szokás 
szerint, ha jóformán csak a zászló becsületéért 
is, de 50 év óta Vetter Antal 48-as tábornoktól 
és Bernáih Albert népszerű városi polgártól kezdve 
Bartók Lajos költőig és gr. Bethlen Bálintig; 
majdnem mindig volt balpárti jelölt.

Csak egy ízben próbálkozott a 90-es évek
ben dr. Groisz Gusztáv mérsékelt ellenzéki pro
grammal, de kisebbségben maradt, mígnem aztán 
a rákövetkező ciklusban ugyancsak ő, de már 
kormánypárti jelöltként elnyerhette a képviselői 
megbízólevelet. Ez a gyors p átfordul ás akkor 
nem kis álmélkodást keltett a Groisz egykori 
függetlenségi szavazói körében, mely eset aztán 
városunkban a 67-es ellenzéki állandó pártala
kulást a későbbi rövidéletü ,Uj párt“ próbálko
zásaival egyetemben mai napig meghiúsította.

Pedig a Korbuly József által 30 év előtt 
megindított »Erdélyi Híradó« cinül napilap is ezt 
a· célt törekedett szolgálni, de nem sok ered
ménnyel.
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A „Pártkor" alapítása.

A Kolozsvári Függetlenségi párt az orszá
gos központi pártszervezet radikális és mérsé-' 
keltebb árnyalatainak hol szétválása,՛ hol egye
sülése szerint szintén vagy ketté szakadt, vagy 
megint egységessé vált, mig végre a Pártkor 
níegálakulása óta a régi Irányi-՛éle elvek szerint 
napjainkig megmaradt egységesnek, jóllehet a 
parlamenti 48-as párt ez idő szerint is egv Αρρσ~ 
ոտ· és egy Károlyi-csoportra oszlik.

Ezelőtt mintegy 20 évvel a Kossuth Ferenc֊! 
.párt helybeli sajtó orgánumaként Gombos Ferenc 
az „ Újság“-ot alapította, mely a Justh-párttal՜ 
történt fúzió után mai napig is pártunk hivatalos 
közlönye Szász Endre szerkesztésében.

Különben a fentemlitett Pártkör 4 éves 
működése és háborús tevékenysége egész Er
délyre kiterjedőleg országos jellegű irányító hatást 
gyakorolt, mit főként az a 68 vita-estélyt felöleld 
előadás-sorozat tanúsít, mely Erdély és Kolozsvár 
legfontosabb politikai, kulturális, közgazdasági 
és szociális kérdéseit tette beható eszmecsere 
tárgyává. Ezen a téren a jó példával elöljáró dr. 
Apathy István elnökkel, Tandes József társel
nökkel, továbbá dr. Posta Béla és dr. Kenéz Béla 
kerületi elnökökkel együtt 30 választmányi tag 
és vendég teljesítették az előadói tisztet. Pedig 
a háború is sok áldozatot szedett sorainkból és 
«követelt tagjainktól. Ellenzéki vezérek, országos, 
֊nevű pártférfiak, hires szónokok és közismert
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•szakemberek úgy régen, mint a koálició idejében, 
;SŐt napjainkban is az erdélyi orsz. képviselőkkel 
együtt koronként illusztris vendégei voltak pár
tunknak, kik, megjelenésükkel mindannyiszor 
•díszt, fényt és lelkesedést kölcsönöztek ünnepi 
összejöveteleinknek. Hogy csak egy-kettőre reá
mutassunk, pl. ilyen alkalmak voltak az Erdélyi 
szövetség és az Emke legutóbbi munkaterveinek 
-megállapításánál, melyek akár egy „erdélyi“ külön 
miniszter hatáskörébe beilleszthetők volnának.

Még élénk emlékünkben él dr. Pisztóry Mór 
és id. br. Wesselényi Miklós győzelme az 1905-iki 
orsz. képviselőválasztás alkalmával, midőn köz
ponti megbízottként Günther Antal, a Kúria 
jelenlegi elnöke vett részt a bizalmas jelölésnél. 
Azonban az 1906-ban megismétlődött győzelem 
volt pártunknak Kolozsvárt a harmadik legyna- 
ígyobb, egyhangú és páratlan diadala.

Pedig Hegedűs Sándor megbuktatása azért 
sem volt könnyű dolog, mert ő Sigmond Dezső 
képviselőtársával kezdve és br. Feilitzsch Ar- 
thurral végezve nálunk politikai pályáját, a kép
viselőséget 20 éven át mintegy monopolizálta. 
A legnagyobb diadal bizonyára az lesz, mikor 
a Függetlenségi párt nemzeti és népönkormány
zati elvei hazánkban és városunkban is győze
delmeskedni fognak a gróf Tisza-kormány vég
leges letűnése után egy új korszak küszöbén.

Jóllehet a parlamenti 48-as anyapárt család
fája az 1861-iki országgyűlésnek gr. Teleki László 
vezetése alatt tömörült úgynevezett „határozati 
pártjáig* felvihető, melynek ivadéka később .Bal
közép“ nevet vett fel, azért mégis a tulajdon-
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képeni ,Szélsőbal' első nyomai csak az 18654ki 
felirati vitában· nyilvánultak meg a kiegyezés 
híveivel szemben.

Ugyanis Madarász Józseffel az élükön akkor 
mintegy 20-an ellenezték az Ausztriával bármily 
alakban is fentartandó államközösséget.

1867 május 22-én irta Kossuth Lajos Deák 
Ferencnek Parisból: „Tudom, hogy a Kasszan
drák szerepe hálátlan szerep, de fontold meg, 
hogy Kasszandrának igaza volt“.

Azonban Kossuth intelmére az volt a békülni 
vágyó nemzet többségének a válasza, hogy pár
napra reá vagyis május 29-ikén a kepviselőház 
a kiegyezést 2C9 szavazattal 89 ellenében azaz 
120 szótöbbséggel elfogadta.

Ezzel a dátummal záródik tehát. f. évben 
a balpárt illetőleg a Függetlenségi és 48-as part 
félszázados krónikája. Ebből az alkalomból talán- 
összegyüjthetnők pártunknak a kolozsvári ellen
zéki mozgalmakra vonatkozó és itt röviden vázolt 
történeti adatait a pártköri levéltár számára, me
lyekből az utókor szintén csak azt a tanulságot 
merítheti, amelyre a szálló ige tanít, hogy t. i. a 
történelem a múlt politikája, a politika pedig a 

jelen történelme.
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֊ . Befejezésül megörökítjük, hogy a kolozs
vári Függetlenségi párt keddi fogadó-estéin a 
pártélet élénkítésére eddig nyilvános előadást 
tartottak a következők:

1. Dr. Apáthy István egyetemi tanár 9-szer.
2. Dr. A rács István ref. lelkész 2-szer.
3. Barabás Samu ref. esperes 2-szer.
4. Bariba Lajos ref. lelkész (Gyéres,) ' ՝
5. Dr. Biró Balázs ügyvéd 2-szer.
6. Dr. Boross György unit. tanár.
7. Ferenczy Gyula bankigazgató 2-szer.
8. Fogarassy ՛ Albert nyug. theol. tanár (Nagy-

enyed.)
9. Hirsch féld Károly kereskedő.

10. Br. Horváth Emil ügyvéd (Dés.)
11. HuLay Károly ipartest, elnök.
12. Dr. Kalmár Antal író (Budapest.)
13. Dr. Kecskeméti!}7 István theol. igazgató 3-szor.
14. Dr. Kenéz Béla egyetemi tanár 4-szer.
15. Merza Gyula E. K. E. tőpénztáros 4-szer.
16. Dr. Milotay István lapszerkesztő (Budapest)
17. Dr. Papp József ügyvéd 4-szer.
18. Peielle Róbert festőművész 2-szer.
19. Dr. Posta Béla egyetemi tanár 4-szer.
20. Ditrói Puskás Béla kereskedő.
21. Seprödi János ref. tanár 2-szer.
22. Ifj. dr. L. Sipos Gábor ügyvéd.
23. Dr. Szacsvav József ügyvéd.
24. Szász Endre lapszerkesztő.
25. Szathmáry Ákos ny. ref. tanár.
26. Tanács József gyógyszerész 6-szor.
27. Torma Miklós ny. alispán (Felör.)

՝ ?
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28. Dr. Vertan Endre orsz. képviselő (TorJa.) 
.29. Dr. Vincze Sándor munkásbiztositó pénztári 

igazgató.
SO. Dr. Zakariás János ügyvéd (Brassó.)

Az előadások sorrendjét és tárgyát lásd az 
„Újság“ és „Ellenzék“ cimü politikai napilapok 
1Ό15—16. évfolyamaiban.

Különben a „Pártkör“ eddigi működését, 
mely az 1913-iki községi képviselő választás 
ellenzéki sikerével vette kezdetét, a kinyomatott 
f. évi titkári jelentés foglalja magában a hadba- 
vonult dr. Szacsvay helyettese, dr. A rács tollából.

w
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