
"Botrányok évadja" –  avagy a mindennapossá váló hatalmi korrupció 

margójára 

Botránypolitizálás vette kezdetét a magyar közéletben, midőn neves szabadelvű 

kormánypárti képviselők tudomásával, magas közvetítői díj fejében, a nagypolgárság 

ismert képviselői is belekeveredtek a sajtó által csak rendjel - pernek nevezett 

korrupciós ügyletbe. 

Új botrány borzolja a hazai politikai közvéleményt. Napjainkra a kiegyezés óta fennálló 

közjogi és politikai szerkezet következményeként a hazai ellenzék számára igen csak szűk tér 

jut osztályrészül markáns politikai meglátásainak kifejezésére. Ez a bebetonozott rendszer a fő 

akadályozója a parlamentáris hatalomváltásnak, így maga a kormányzat adja a kezébe az 

ellenzéknek a botránypolitizálás módozatait, a képviselő urak tekintélyének megcibálását 

veszélyeztetve a teljes hazai politikai intézményrendszert és az elit tekintélyét. . mint a tisztelt 

olvasók is már értesültek róla, a minap kezdte meg tárgyalni a bécsi esküdtszék azt a 

szégyenletes bűnesetet, amelynek egyik főszereplője a vád szerint a képen is látható bécsi 

illetőségű. de a székesfővárosban élő Ferdinand Sonnenberg, a külföldi újságok egyik 

hírforrása, de a közvélemény szerint leginkább kalandor és szélhámos, valamint Leopold 

Schweitzer nyugalmazott újságszerkesztő és császári tanácsos. A vádirat szerint arra 

vállalkoztak, hogy kiemelkedően magas közvetítői díj fejében különféle udvari címeket, 

rangokat, később kitüntetéseket is kijártak a magas köröknél némely nagyobb üzleti 

forgalomban és bevételben reménykedő vállalkozóknak, vagy rangra és udvari befolyásra 

vágyó elit tagjainak. A rendőrség által tartott házkutatások során terhelő bizonyítékként 

foglalták le a rangok és címek pontos árjegyzékét. A megrendelők között olyan prominens 

személyek neve is előkerült, mint a híres malomtulajdonos és gyáros, Deutsch Bernát, vagy a 

kiváló képességekkel rendelkező serfőzde-tulajdonos és ipari vállalkozó Dreher Antal. A 

bírósági tárgyaláson arra is fény derült, hogy a rendkívül kényes ügyben ismert magyar 

politikusok is érintettek, akik jelentős összegek fejében ajánlották fel segítségüket 

Sonnenbergéknek. Az érdemek és érdeke megszerzésében eljáró politikusok közül az ügybe 

keveredett Várady Gábor kormánypárti honatya neve mellett gyakorta emlegették Zichy –

Ferraris Viktor belügyi államtitkár nevét is. Mindketten a (a generálisnak is hívott) 

miniszterelnök személyes bizalmát is élvezték, így ennek következtében az egész 1875-ől 

hatalmon levő szabadelvű párti kormányzatra könnyen rá lehet sütni a korrupció bélyegét, amit 

az ellenzéki sajtó azonnal ki is használt, minthogy a véleményük szerint a kialakult rendszer 

főbűnöse nem más, mint egyenese a miniszterelnök.  



A bécsi ítélőszék az ügy magyar politikai vonatkozásait egyáltalán nem vizsgálta meg, ezt a 

magyar hatóságokra bízta és végül Sonnenbergéket minden felmerülő vádpont alól fel is 

mentett. Az ügy jogi aspektusból az enyhének mondott ítélettel ugyan befejeződött, de a fentebb 

említett politikusok körül a botrány tovább dagadt, akik közül Várady le is mondott képviselői 

mandátumáról, és választói előtt nyilvánosan ismerte be, hogy részben hibázott, de azzal a 

beállítással, hogy ő csak politikai ellenfeleinek az áldozata. Véleménye szerint teljesen 

elfogadható, hogy a gazdasági életben jelentős szereppel bíró befektetők számára önzetlen 

módon rendjeleket és érdemeket jár ki, mert a címekért kapott pénzeket jótékony célokra 

fordította. Váradiról az is kiderül a Jókaival folytatott levelezéséből, hogy folyamatosan izgatta 

lejárt váltóinak az ügye, minthogy állandó anyagi nehézségek gyötörték. A levelezéséből az is 

kiviláglott. hogy a nagy mesemondó író, ugyancsak komoly váltótartozásokat mondhatott 

magáénak, amit ugyan igyekezett törleszteni, de ő is és a korábban emlegetett Dreher Antal is 

Zichy-vel együtt több gazdasági korrupcióba és előnyösnek látszó üzleti befektetésnek volt a 

részese, amivel az államot is jócskán megkárosították. Az ügynek itt még nincs vége, az ország 

politikai életét számtalan ilyen hírek zavarják meg mostanság. 
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