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AKART-E KÖLCSEY ALISPÁN LENNI? 

A Magyar Történeti Életrajzok sorozatban 1906-ban jelent meg 
Vértesy Jenő': Kölcsey Ferenc című monográfiája, melynek 185. oldalán 
azt írta a szerző', hogy Kölcsey „alispán szeretett volna lenni", de 
Szatmár megye főispánja „nem jelölte . . . s a választásból nem lett 
semmi". A következő, 186. oldalon az állítását alátámasztó jegyzetek 
között a 91. számú hivatkozás szerint Vértesy vonatkozó értesülését 
Szatmár megye „Közgyűlési jegyzőkönyviéből merítette.1 Irodalom-
történészeink máig sem erősítették meg, de nem is cáfolták ezt az állí-
tást. Tudtommal mindmáig csak Kincs Elek 1940-ben megjelent 
Kölcsey a Himnusz költője című könyvecskéjének Az évek tükrében 
című kronológiai felsorolása utal vissza arra, hogy az 1837-es évben a 
költőt foglalkoztatták „alispáni törekvések", de a „főispán nem je-
lölte".2 Ez a megállapítás azonban mindenféle hivatkozás nélkül hullik 
bele a bizonytalanságba. Mindezek mellett alig van Kölcseyről szóló 
írás, tanulmány, esszé, amelyik ne hangsúlyozná élete utolsó éveinek 
nagy csalódásait. Birtokainak jobbágyok által történt legázoltatása, 
barátjának, Wesselényinek a felségárulási pere, az országgyűlési ifjak, 
majd Kossuth elfogatása és perük, bizonyítottan súlyosan érintették a 
roppantul érzékeny idegrendszerű embert. 

Történetírásunk nem kellő adatoltsággal, de súlyának megfelelően 
tisztázta már azt, hogy a polgárosodásért folytatott küzdelem során 
milyen fontos szerepet töltöttek be a magyarországi vármegyék. Az is 
ismert, hogy egy-egy vármegye politikai állásfoglalása nem utolsó-
sorban függött attól, hogy ki vagy kik álltak az élén. Erre éppen 
Szatmár vármegye reformkori története szolgáltatja a legpregnánsabb 
példákat, akár Kölcsey követi utasításának megváltoztatásával, akár a 
szatmári 12 ponttal, akár Uray Bálint alispánságával. 

'Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc. Bp., 1906. 1 8 5 - 6 . 
2 Kincs Elek: Kölcsey a Himnusz költője. Bp. 1940. 75. 
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Ilyen összefüggések ismeretében feltétlenül megérdemli a tisztázást 
Vértesy állítása: akart-e Kölcsey valójában alispán lenni, vagy csak 
mendemondák után indulva találta ki ezt a már többször említett 
szerző. 

Kölcsey fennmaradt leveleinek legtüzetesebb vizsgálata sem ad 
választ kérdésünkre. Egyetlen halvány utalás nyomán sejthetünk 
valamit. 1837. április 27-én írta Szemere Pálnak: ,.Igenis Palim, én még 
elég erős vagyok, valami többet is tenni: mint dalt írni."3 Ez a vára-
kozást keltő utalás azonban hamarosan mély pesszimizmusba csapott 
át, és 1837. szeptember 24-én már imígyen írt a költő Bártfaynak: „Az 
ember fél magát rezignálni, összetett kezekkel az örvénybe sodratást 
elvárni; nem azért, mintha reménye volna a küzdésben, hanem csak 
azért, mert a hű bajnoknak utolsó vércseppig kell harcolni."4 

Ez a két, egymástól 5 hónapnyi távolságban elhangzó - hangulatát, 
jellegét tekintve egymásnak ellentmondó - utalás a közéleti tevékeny-
ségre, önmagában alig mond valamit, mert Kölcseynek hasonló kedély-
hullámzásait bármikor tettenérhetjük. Figyelmünket csak akkor keltik 
fel, ha elfogadjuk Vértesy Jenő állítását, hogy az 1837. június 6-án és 
7-én lezajlott Szatmár megyei tisztújítás alkalmával Kölcsey alispán 
szeretett volna lenni, de szándéka hajótörést szenvedett. 

Hogy miért vágyott Kölcsey az alispáni tisztségre, azt csak találgat-
hatjuk, de a korabeli megyei politikai életet ismerve, alighanem jó úton 
járunk, ha feltételezzük, hogy Wesselényi védelmét, az ifjak és Kossuth 
ügyét, a reformok terjedését szerette volna elhatározásával szolgálni, s 
talán előkészíteni Szatmár vármegyében az 1839-ben esedékes ország-
gyűlésre a liberalizmus győzelmét. 

Mint vármegyei főjegyző tulajdonképpen csak a megye adminiszt-
rációs ügyeinek, iratkezelésének a „karbantartására" volt hivatva. 
Tisztsége nem is választásoktól, hanem főispáni kijelöléstől függött. 
Mint alispánnak - akár az első - , akár a másodalispáni tisztséget nyeri 
el — összehasonlíthatatlanul jelentősebb szerepe lett volna a közgyű-
lések elé terjesztendő tervezetek, utasítások, programok előkészíté-
sében. Tisztségéből adódó tekintélye szélesebb tömegeket befolyásol-
hatott volna szavazataik érvényesítésekor; a kisgyűlések, törvényszékek 
ülései alkalmával a személyes agitáció, a meggyőzés eszközeit és mód-
szereit permanensen gyakorolhatta volna. Jövedelme is jócskán növe-

3 Kölcsey Ferenc Összes Művei. Bp. 1960. I—III. Sajtó alá rendezte 
Szauder Józsefné és Szauder József (a továbbiakban: KFÖM., I—III.), 
III. 7 8 1 - 3 . 

4KFÖM. III. 7 9 4 - 6 . 
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kedett volna. Arról nem is beszélve, hogy az ősei között Szatmárban 
nem voltak alispánok,5 tehát a család rangjának emelése is ösztönöz-
hették a személyes méltóságát, vármegyei tekintélyét növelő pozíció 
megszerzésére. Egyben liberális meggyőződésű nemesként elérhette 
volna azt, amit magyarországi köznemes valaha is elérhetett osztályos 
társai jóvoltából: választott alispánja lehetett volna megyéjének. 

Feltételezéseink elsorolásával nem fölöslegesen terheltük a papírt, 
mert Kölcsey valóban szeretett volna alispán lenni, amire az a megyei 
szokásjog is ösztönözhette, mely szerint Magyarország vármegyéi több-
nyire ezt a lehetőséget minden olyan köznemes számára biztosították, 
aki valaha követként képviselte megyéjét valamelyik országgyűlésen. 
Kölcsey valóban megkérte Vécsey bárót, hogy az 1837 június 6-án ese-
dékes tisztújításkor kandidálja őt a megválasztandó alispán-jelöltek 
között. Kérését azzal indokolta, hogy mint az 1832-36-os országgyűlés 
Szatmár vármegyei követe, joggal kérheti ezt. Vécsey főispán elutasí-
totta Kölcsey kérését. Máig sem tudjuk, mivel indokolta tettét, de a 
költőt nem hozta szóba az alispán-jelöltek között.® Elejteni nem merte, 
bármennyire szerette volna is, mert a megye nemesei között nagy nép-
szerűségnek örvendett Kölcsey, ezért ismételten a főjegyzői tisztséget 
óhajtotta rátestálni,7 amit a költő a főispán kegyéből nem, csak a 
szatmári nemesség közakaratának engedve vállalt el.s De erről, a törté-
netekről többet elmondanak a források. 

* 

Mielőtt átadnánk a szót a forrásoknak, szeretnénk még megjegyezni, 
hogy Kölcsey főjegyzői kinevezéséről az 1216. számú; aüspáni aspirá-
ciójáról pedig az 1220. számú jegyzőkönyvi bejegyzésekben történik 
említés, mégis úgy véljük, hogy a történtek reális értékelése megkívánja 
az 1837 június 6-án és 7-én zajló tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvi 
megörökítésének több pontját visszaidézni, mert csak így érthetjük meg 
Kölcsey mellőzésének igazi okát, a főispáni manipulációkat; s így érté-
kelhetjük igazán azt az erőfeszítést, ami Kölcsey tevékenységéhez fűző-
dik Szatmár vármegye és az ország liberalizálása terén. 

5 Tudomásom szerint a Kölcsey családnak négy tagja is volt főszolga-
bíró, de a történeti szakirodalom nem tud arról, hogy bárki is a Kölcsey 
famíliából alispán lett volna. 

"Ezekre bővebben a közölt jegyzőkönyv 1220. sz. bejegyzése. 
7 Báró Vécsey Miklós először 1829. július 8-án nevezte ki Kölcseyt 

aljegyzőnek, majd 1832. nov. 15-én főjegyzőnek. 
8 Lásd a jegyzőkönyv 1216. sz. bejegyzését. 

9 Irodalomtörténet 84/4 
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A forrásközléssel kapcsolatban el kell még mondanunk, hogy mivel 
nem Kölcsey kézírásával került a jegyzó'könyvben megörökítésre a tiszt-
újítás lebonyolítása, nem tartottuk szükségesnek az irodalmi szövegek 
kritikai kiadását szabályozó filológiai törvényszerűségeket minden 
vonatkozásban követni. A szöveghűséghez minden ponton szigorúan 
ragaszkodtunk, de az írásformán az alábbi módosításokat eszközöltük: 
1 Mondaton belül a szavak nagy kezdóЪetűit csak akkor hagytuk meg, 

ha ezt a mai helyesírás is megkívánja. 
2 A nemesi eló'neveket, praedikátumokat, kis kezdőbetűvel írtuk. 
3 Központozásnál a szöveg értelmét követtük. 
4 Személynevek esetében a tz és ez., b,e tűket c-vel helyettesítettük 

(Ferencz = Ferenc; Ló'rintz = Lőrinc). 
5 Minden esetben feloldottuk a Tttes KK és RR rövidítést, helyette a 

tekintetes karok és rendek alakot használtuk. 
6 Elhagytuk a szedőket fölösen terhelő aposztrofokat (a'; 's). 
7 A rövidített nemesi előneveket és a b. és gr. (báró és gróf) rövidítése-

ket is feloldottuk. 
8 Néhány esetben szükségesnek tartottuk a tisztbli =.tiszteletbeli és a 

szbiró = szolgabíró rövidítéseket is feloldani. 

* 

Szatmár megye közönségének tisztújító 
közgyűlése 1837. jún. 6-7. 

(részletek) 

1214/1837. sz.. 

A nemesség a megye udvarán épült deszkasátor alatt és 
körül nagy számban összegyűlvén, ő méltósága, a megyei fő-
ispány megjelent, s mellette több szomszéd megyei űri vendé-
gekkel együtt a megyei táblabírák nagy száma, és a tisztviselő 
kar helyet fogának, miután ő méltósága a gyűlést következő 
beszéddel nyitotta meg: 

„Tekintetes Karok és Rendek! Szivemből örvendek, hogy a 
tekintetes karok és rendeket illy szép számmal gyülekezve 
tisztelhetem. Ha mindég igaz volna az a köz-mondás, hogy a 
távollévőkről könnyen megfelejtkezünk: úgy én is tartva fog-
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lalnám el ezen elölülői széket; mert attól tarthatnék, hogy a 
tekintetes karok és rendek is, - kik között forgani régen nem 
volt szerencsém, - rólam megfelejtkezve, hazájok fiját, régi 
barátjokat és — dicsekedve mondom — előttök valaha kedves 
polgártársakat, olly szívességgel mint az előtt, fogadni nem fog-
ják. De mivel az ember azt, a mit magáról lehetetlennek tart, 
másokról fel nem teheti; én pedig azt, hogy a tekintetes karok 
és rendek iránt való szeretetem és szíves indulatom csak leg-
kisebbé is hűlhessen, lehetetlennek tartom, azért azon erős 
hiedelemben vagyok, hogy a tekintetes karok és rendek olly 
gyakran bebizonyított irántam való hajlandóságukat tőlem 
megvonni ez időben sem fogják. 

Mivel pedig arra, hogy a tekintetes karok és rendek iránt 
való állandó és soha meg nem szűnő tiszteletemnek és szere-
tetemnek jelét adjam, azt tartottam legcélirányosabbnak, ha 
főispányi törvényes kötelességemnek eleget teszek, meghívtam 
tehát a tekintetes karokat és rendeket a mai napra, mellyen 
tiszt-újító széket tartani szándékozom. Nem azért, mintha ezen 
újító-szék — megyénk tisztikarát tekintve — szükséges lenne, 
mert én és remélem a tekintetes karok és rendek nagyobb része 
is, ezen tiszti karral meg vagyunk elégedve, hanem egyedül 
azért, hogy a törvénynek áldozzak, melly azt rendeli, hogy 
minden három esztendőben tisztújító-szék tartassék.4 

Ha ezen most végrehajtandó nagy és fontos munkát tekin-
tem, ennek jó és tökéletes végrehajtására okvetetlenül szüksé-
gesnek tartom: hogy mindazok, kiknek törvény szerint itt 
együtt munkálkodni kelletik — tudniillik én, mint főispány, és 
a tekintetes karok és rendek, mint elválasztó gyűlés - , tör-
vényes és egyszersmind polgári kötelességeinket pontosan 
teljesítsük; mert csak így lehet ez jó, így törvényes és így szol-
gálhat hazánk boldogságára, ha minden munkáló erő egy hang-

9 Tisztújító közgyűlést elvileg valóban három évenként kellett volna 
tartani, de ezt Szatmárban sem tartották be mindig. Legutóbb is 1832. 
nov. 15-én volt. 

9* 
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zatban áll, és a kitűzött célra a törvény rendszabása szerint 
törekszik. 

A mi az én kötelességemet illeti: ez abban áll főképpen, 
hogy a tekintetes karok és rendeknek olly tagokat jelöljek ki 
elválasztás végett, kiket alkalmatosaknak tartok hivatalaik 
elviselésére. Kötelességem ezen részét tekintetes karok és 
rendek én igen könnyen és hiven teljesíthetem; először azért, 
mert ezen díszes megye valóban bővelkedik olly tagokkal, 
kiket hivatalokra érdemeseknek tartok; más részt azért, mert 
lelkem sem részrehajlást, sem pedig oknélkül való gyűlölséget 
nem ismer; azért könnyen teljesíthetem azt, a mit a törvény és 
a hazaszeretet kivánand tőlem. Tehát olly tagokat fogok 
választás végett kijelelni, kikben a tekintetes karok és rendek 
hazánk boldogságát tekintve megnyughatnak. Elvárom és 
reméllem a tekintetes karok és rendektől, hogy valamint én 
sem hazán törvényeit, sem pedig a tekintetes karok és rendek 
szabadságát sérteni nem fogom: úgy a tekintetes karok és 
rendek a törvényen alapúit jogaimat illő tekintetbe tartani 
fogják. 

De tekintetes karok és rendek, vagyon még tisztemnek egy 
más és szinte fontosabb része, melly abban áll, hogy a köz-
szabadságot feltartsam, és senkinek szabadságát vagy jusát 
eltiporni ne engedjem; és végtére az, hogy a jó rendet fenn-
tartsam. Tisztemnek ezen oldala valóban igen terhes lenne, ha 
teljesítését tekintetes karok és rendek magok részéről ősi alkot-
mányunkhoz való ragaszkodásunknál fogva nem könnyítenék. 

De én azt erősen hiszem, hogy aki igaz magyar, szabad 
alkotmányát szereti, és országunk boldogságát kívánja, engem 
ezen tisztújítási munkának szerencsés végrehajtásában elő fog 
segíteni. 

Ha a tekintetes karok és rendek clly szerénységgel járulnak 
ezen polgári tetthez, mint annak fontossága — a köz-jó — 
kívánja: úgy főképen szükséges, hogy minden heves és harag-
tartó indulatot űzzenek ki keblökből; és mellesleg-való célokat 
elmellőzve, a választandó tagokban csak azt tekintsék, hogy ki 
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alkalmatos, és ki szorgalmatos hivatalának elviselésében, és ki a 
férfias egyenes ember, ki nehezebb körülállások között is 
serényen és haladék nélkül szolgáltathatja ki az igazságot, akár 
barátunk legyen, akár nem. 

Fontolják meg a tekintetes karok és rendek, hogy mi tiszt-
viselők, nem azért vagyunk a törvény által rendelve, hogy 
minden embernek kedvezzünk és engedjünk; hanem azért, 
hogy kit-kit a maga polgári kötelességeinek telyesítésére erővel 
is szorítsunk. Elvegyük egyiktől erővel azt, a mit ő, emberi 
gyarlóságtól megvakítva lévén, a magáénak tart; s adjuk annak, 
kinek a törvény rendeli; - büntessük azt, a ki az indulat által 
elragadtatva, másokat szabadságukban sért; — egy szóval 
tekintsük azt, hogy mi, tisztviselők nem egyéb, hanem szük-
séges fegyvere vagyunk a polgári társaságnak, mellyel élni 
szokott a maga csendes megmaradására és védelmezésére. Hogy 
pedig a fegyver néha ne sértsen, telyes lehetetlen lévén; azért 
azt, ha valaki hivatalos foglalatosságánál fogva nekünk nem 
mindenkor járhat kedvünkbe, ne gyűlöljük, hanem méltassuk 
arra, a mit belső érdemeire nézve megérdemel. — Tartsuk a köz 
szabadságot illő tiszteletben, s azért ha velünk valaki egy érte-
lemben nincsen, azt ne nyomjuk el, hanem a törvényhez 
ragaszkodva, annak adjuk az elsőséget, kit a többség választ. 

Végre mutassuk meg azt, hogy méltók és alkalmatosak 
vagyunk ezen szép szabadságunk, — tudniillik tisztviselőink 
szabad elválasztásának elviselésére. Mert a szabadság igen szép 
dolog ugyan; de annak birása azt kivánja, hogy okossággal 
magunk magunkat zabolázzuk meg; nem menvén túl azon, a 
mit a törvény rendel, és polgár-társaink szabadsága és jól-
léte enged. 

Éltesse a Szent Isten! a tekintetes karokat és rendeket 
csendességben, egymáshoz való egyességben, és felebaráti 
szeretetben, és engedje nekem azon örömet, hogy ezen nagy 
munkán úgy eshessek által, a mint ezen díszes megye boldog-
sága legjobban kívánhatja. - Nagyobb és jobb jutalmat az égtől 
nem várok!" 
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Melly beszéd a karok és rendek sokasága által éljen kiáltá-
sokkal fogadtatván: kölesei Kende Zsigmond első alispány ur 
lemondását a pecsét általadása mellett következő beszéddel 
jelentette ki: 

„Hálás érzelmekkel s belső örömmel vettem e pecsétet 
kezeimbe, midőn a közelebbi tisztújításkor méltóságod kegyes-
sége, s a tekintetes karok és rendek megbecsülhetetlen bizo-
dalma alispányi székre emelének;10 hasonló érzések között 
nyújtom most azt vissza, mert ezen tett polgári alkotmányunk 
fennállásából következik, s emlékeztet reá, hogy századokon 
keresztül fenn-tartott szabadságunk még virágzik. 

Törvényeink hozzák magokkal, hogy letegyem tisztemet, 
mellyben mikép jártam el, a tekintetes karok és rendek tanúji 
valának. Ha gyenge erőm akaratomnak meg nem felelt, a tekin-
tetes karok és rendek kegyessége őszinte igyekezetemet tett 
gyanánt fogja beszámlálni. Én könyörgök Istennek: engedjen 
nekem ezután is alkalmat szolgálatom készségét és hívségét a 
nemes megye iránt bebizonyíthatnom. Kivánatom legforrób-
bika ez: 'bár ezen alispányi székre, mellyről most lángoló 
köszönet kiömlésével szállok le, soha se jusson más, csak az, ki 
szíve minden érzéseit, lelke minden gondolatját, tehetségét és 
erejét a haza boldogságának szenteli!' Isten tartsa meg méltó-
ságodat és a tekintetes karokat és rendeket! Én azon szép 
remény boldogságában élek, hogy hivataloskodásom folytában 
nem egyszer tapasztalt kegyességüket tőlem ezután is meg-
tagadni nem fogják." 

Ekkor a megyei főjegyző az egész tiszti-kar nevében a 
szokott lemondást megtette;1 1 s a főispány a hivatalokra 
leendő kijeleltésekhez fogott. 

I 0 1832. nov. 15-én. 
I I Általános szokás volt, hogy az alispán leköszönését követően a 

tisztikar nevében a főjegyző mond le. Most is ez történt. Kölcsey le-
mondó beszéde nem ismeretes. 
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Legelsőbben is első alispányi hivatalra kijelelte kölesei 
Kende Zsigmondot, urai Uray Bálintot, benedekfalvi Luby 
Károlt és kürti Csabay Antalt, kik közül 

egyező felkiáltással kölesei Kende Zsigmond 
első alispánnyá elválasztatott; s azonnal feleskedtetett. 

1215/1837. sz. 

Második alispányi helyre kijeleltetett urai Uray Bálint, mándi 
Mándy Péter s darvai Darvay Ferenc; melly kijelelés után a 
felkiáltásban Uray és Darvay nevek hangozván, a választás 
szavazatra eresztetett.12 Minélfogva a megye várának ajtai 
bezárattak, és a már megelőzött gyűlésben kinevezett küldött-
ség a szavazatszedésre összeült. Mi előtt azonban a szavazat-
szedés elkezdethetett volna, a bezárt ajtó előtt több kinn 
maradt nemesek jelentették magokat, s beeresztetést kértek. 
Kik is a méltóságos főispány ur tudta és helybenhagyása 
mellett beeresztetvén, a szavazatszedés elkezdetett s illő 
csendességgel végbe is ment, olly kimenetellel, hogy urai Uray 
Bálint 1325., darvai Darvay Ferenc pedig 1310 szavazatot 
nyerének; s ezen következmény szerént a többség Uray Bálint 
részére kijelentetvén, az másod alispányi székbe beült, s az 
esküt letette.13 

1216/1837. sz. 

Az alispányi választás végbe menvén, a méltóságos főispány 
úr a jegyzői hivatalt rendezte: kölesei Kölcsey Ferencet fő;-
berenczei Kovács Ágostont első, Ujfalussy Miklóst második 
aljegyzővé nevezvén ki. 

1 'Részletesen a jegyzőkönyv 1221. sz. bejegyzése. 
1 3 Uray Bálint nemcsak konzervatív meggyőződése és udvarhűsége 

miatt vált hírhedtté. Botrányos visszaélésekkel gyarapította saját birto-
kait is Szatmár megyében. 
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Melly alkalommal Kölcsey Ferenc kinyilatkoztatta, hogy ő 
a méltóságos főispány úr által már két tisztújításon lett 
kineveztetését búcsúzó beszédében tisztelettel meg-
köszönte; s most már a kinevezést el nem fogadja, hanem 
más érdemesebbnek helyet adni kíván. Ezen kinyilatkoz-
tatására az egybegyűlt karok és rendek azt nyilatkoztatták 
ki, hogy lemondását elfogadni nem akarják; — mire a karo-
kat és rendeket nyilván megkérdezte: ha akarják, parancsol-
ják-e, hogy szolgáljon? S miután parancsokat köz felkiál-
tásból megértette, azon kinyilatkoztatással fogadta el hiva-
talát: hogy azt semmi másért nem, hanem egyedül a karok 
és rendek parancsolatára vállalja fel. 

* 

1220/1837. sz. 

A tisztválasztások s illető kinevezések ezenképen általános 
szép rendben végbemenvén, a karok és rendek az újonnan 
választott tiszti karral együtt a gyűlési terembe mentek; hol az 
esküjöket már első nap elmondott alispányokon kívül az egész 
tisztviselő kar a hitet letette. Minek végével berenczei Kovács 
Sándor táblabíró előadá a karok és rendeknek azon való 
megütközésöket, hogy a főispány az elejétől fogva gyakorlott 
conferentiát1 4 a tisztválasztás előtt meg nem tartotta. Ezen 
előadás a karok és rendek részéről nagy részvéttel fogadtatott; 
a méltóságos főispány úr pedig a junius 5-dikén tartott köz-
gyűlésjegyzőkönyvét olvastatta fel, melyben írva van, miképen 
akkor a conferentia tartást szükségtelennek állította; s a karok 
és rendek arra semmi észrevételt nem tettek.15 Most a fő-
ispány az első alispánnyal együtt kettőt adtak elő: 

1 4 A megyei tisztújítást többnyire megeló'zte a megye legtekinté-
lyesebb földesurainak, korábbi tisztségviseló'inek konferenciája, ahol 
megegyeztek, hogy kiket jelöljenek a választásokra. 

1 5 1837. jún. 5-én valóban volt egy megyei kisgyűlés, ahol a rendek 
kérték, hogy „a tisztújítás kezdete előtt régi idó'któ'l fogva szokásban 
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1. hogy ő méltósága senki előtt magát el nem zárta, s 
mindenkit, ki vele valamit közleni akart, kihallgatott. 

2. hogy a junius 5-diki gyűlésben a karok és rendek a con-
ferentia megtagadásában megnyugodtak 

Ekkor a karok és rendek részéről berenczei Kovács Sán-
dor1 6 táblabíró azt feleié, hogy a főispány nem zárta ugyan el 
magát, de tanácsot a karok és rendektől nem kérdett, s követ-
kezőleg azt a tolakodni nem akaróktól nem is vett. Ezen meg-
jegyzés következésében többek által az is előadatott, miképen 
a junius 5-dikén volt elhallgatásból a karok és rendek megnyug-
vását már azért sem lehet következtetni, mert a conferentia 
tartás iránt mándi Mándy Imre17 táblabíró által tett indítványt 
éljen kiáltásokkal fogadták; mai napon pedig összehangzó érte-
lemmel közönségesen nyilatkoztatták ki, hogy a conferentia 
elmulasztásában sérelmet találnak. 

Ezek folytában darvai Darvay Ferenc1 8 főszolgabíró mint a 
conferentia nem tartásából eredett sérelmet terjeszté elő azt, 
hogy Kölcsey Ferenc főjegyző és volt országgyűlési követ alis-

álló mód szerént conferentia tartassék", de a fó'ispán kijelentette, hogy 
„ismervén a megyét, conferentia tartását szükségesnek nem látja", s a 
kisgyűlést az elintézendő' kérdések rendezésére alkalmasnak tartja. 
„Mely kinyilatkoztatására a KK és RR semmi további észrevételt nem 
tettek." Mindezekre: Szatmár megye nemesi közgyűléseinek jegyző-
könyve, 1207/1837. sz. 

1 6 Berencei Kováts Sándor, 1817 -1832 között Szatmár megye fő-
jegyzője, az 1825-ös követutasítást készítő bizottság tagja, majd az 
1825/27-es országgyűlésen, ifjú báró Vécsey Miklós lemondása után, 
gróf Károlyi György követtársa. Széchenyi és Kölcsey nagy tisztelője, 
de konzervatív meggyőződésű férfi. 

1 7 Mándi Mándy Imréről keveset tudunk. Szatmári nemesi család 
sarja, liberális beállítottságú politikus. Nem játszott jelentős szerepet a 
közéletben. 

1 'Darvai Darvay Ferenc (1805-1857) . 1 8 3 2 - 1 8 4 0 között főszolga-
bíró, 1 8 4 0 - 4 2 között másodalispán. Kölcsey és Eötvös Mihály lemon-
dása után Becsky Károly társaságában képviselik Szatmár megyét a po-
zsonyi diétán (1832-36) . 1841-ben elnöke annak a bizottságnak, ame-
lyik összeállította a nevezetes szatmári 12 pontot. 
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pányi helyre kijelelve nem vala. Ez előterjesztés köz részvé-
tellel fogadtatott, s reá tartós helybenhagyás és pártolás követ-
kezett. Miközben Kölcsey Ferenc főjegyző felállván, sajnál-
lotta, hogy a conferentia feletti kérdés az ő neve említésével 
összekapcsoltatott. Mivel azonban ez megtörtént, kénytelen-
nek látja magát kinyilatkoztatni, hogy úgy hitte, miképen neki 
joga volt a kijeleltek közé tétetést kérni; de ha kérésének sikere 
nem lőn: azért a főispánynak csak köszönettel tartozik, nehez-
telést pedig és fájdalmat miatta nem érez. Ő alispánysággal, 
vagy a nélkül, sem több, sem kevesebb nem fogott volna soha 
lenni, mint Kölcsey Ferenc; s minden esetre a teremben általá-
nosan zajgó helyben hagyás előtte illy pillanatban többet ér, 
mint Magyarországnak minden alispánysága. Mire 

a karok és rendek egyesült felkiáltással ezen egész történet-
nek és kinyilatkoztatásnak a jegyzőkönyvbe tételét kíván-
ták; s egyszersmind óvást tétetni határoztak, hogy 

jövő esetekben a tisztújítás előtti conferentia tartás, mint ősi 
szokásnál fogva jogaikhoz tartozó cselekvés, el ne mulasztas-
sék. 

1221/1837. sz. 

Ezen határozatra a megye főispánya azt jelentvén ki, hogy 
ezen tárgyakról a jegyzőkönyv hitelesítésekor feleletet 
adand,19 a tisztválasztási jegyzőkönyvet felolvastatni kiváná. 
Mi is olvastatni kezdvén, a másod alispány választásáról szólló 
szakaszra Darvay Ferenc főszolgabíró azt jegyzé meg: miképen 
a szavazás nem a kijelelés utáni felkiáltások következésében 
rendeltetett, hanem a főispány már a kijelelés felolvasása előtt 
nyilván kimondotta, hogy mivel a körülmények úgy kívánják, 
a másodalispányi választást szavazatra fogja bocsátani. 

Ezen megjegyzés valónak ismertetett; s a jegyzőkönyvbe 
igtattatni rendeltetett. 

" N i n c s nyoma a jegyzőkönyvben, hogy valaha is magyarázatot 
adott volna eljárására a főispán. 
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1222/1837. sz. 

A Nagybányai járásbeli főszolgabíróságra történt kijelelés 
olvastatván, tasnádszántói Becsky Káról20 kinyilatkoztatta, 
hogy ő, mint volt országgyűlési követ, alispányságra kérte ma-
gát kijeleltetni; s következőleg azt, hogy kérése nem csak meg-
tagadtatott, de kívánsága ellen főszolgabírói helyre, s épen 
akkor jelentetett ki, midőn már két catholicus főszolgabíró 
megválasztva lévén,21 ő többé meg sem választathatott volna; 
ezt nehezen veszi, s nevét a kijeleltek sorából kitöröltetni kí-
vánja. 

Melly nyilatkozás a karok és rendek által kitűnő részvéttel 
fogadtatott; s a jegyzőkönyvben megemlíttetni rendeltetett. 

1223/1837. sz. 

A Nyíri járásban és Nagybányaiban az alszolgabírák mind-
járt az első kijeleltek közül egyszerre választatván el : midőn ez 
a jegyzőkönyvből olvastatott, a karok és rendek nagyváradi 
Ajtay Sámuel táblabíró indítványára ezt rossz következésekre 
vezethető cselekvésnek állították;22 s ezt a megye főispánya is 
elismerte, mire nézve rendeltetett: 

hogy a jegyzőkönyvben óvás tétessék, miképen más leendő 
tisztújítás alkalmával az illyen egyszerre való választások ne 

2 0Tasnádszántói Becsky Károly. Darvay követtársa 1835-36-ban, 
majd tagja a szatmári 12 pontot megszerkesztő bizottságnak. 1843-ban 
is fellép a követválasztáskor, de mindössze 4 szavazatot kap. 

2 1 Szatmár vármegyében még a vallási villongások korából származó 
hagyomány volt, hogy az alispánok egyike református, a másika kato-
likus. A négy főszolgabíró közül is kettő református, kettő katolikus 
kellett legyen. Ez azt jelenti, hogy Kölcseynek nem Urayval, hanem 
Kendével kellett volna versenyeznie az alispáni tisztségért. 

2 2 Az egyszerre két emberre szavaztatás nemcsak formailag szabály-
talan, hanem a liberálisokra káros következményeket is szülhet. Nem 
véletlen, hogy mindkét esetben a konzervatív Uray és Vécsey áll elő 
ezzel a javaslattal. 
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gyakoroltassanak; hanem minden rendbeli kijelelésből csak egy 
kijelelt választassák el. 

* 

íme az 1837-es Szatmár megyei tisztújítás története. Hitelesen doku-
mentált bizonyságot szolgáltat arról, hogy Kölcsey valóban szeretett 
volna alispán lenni Meggyőzően bizonyítja a jegyzőkönyv azt is, hogy a 
megye nemessége nem zárkózott volna el megválasztásától, mint aho-
gyan közakarattal emelte a főjegyzői hivatalba ezúttal. Elképzelhető, 
hogy Kende Zsigmonddal szemben nem lett volna esélye Kölcseynek az 
első alispáni pozícióra, mert bár Kende első alispánságát duzzogva fo-
gadta a megye nemessége, két járás nem is akart engedelmeskedni tiszti-
karának 1832-ben, de 1837-re olyan népszerűvé vált, hogy egyhangúlag, 
közakarattal választották első alispánnak. 

Uray Bálint viszont, akit Vécsey főispán ezúttal csak nagy erőfeszí-
téssel juttathatott a másodalispáni tisztségbe, nem versenyezhetett Köl-
cseyvel. Uray ekkor már az egész ország előtt népszerűtlen volt. Minde-
nütt úgy tudták — és ez volt az igazság —, hogy ő jelentette fel Wesse-
lényit, az 1834 decemberében Nagykárolyban elmondott beszédéért. 
1843/44-ben a népszerűtlensége oly mértékűvé vált, hogy — bár a szat-
mári nemesek egyenkénti megszavaztatásával - megválasztották Szat-
már vármegye követévé, de az országgyűlési ifjak a szó szoros értelmé-
ben elüldözték Pozsonyból. Konzervativizmusa egyébként a megyei 
nemesség körében már korábban is nagy visszatetszést váltott ki. 1846-
ban az uralkodó, méltányolva Uray udvarhűségét, a debreceni Kerületi 
Tábla elnökévé nevezte ki, ami ellen Szabolcs vármegye nemessége fel-
iratban tiltakozott. 

1837-ben már a szatmári nemesek szavazatainak a megoszlása is tük-
rözi ezt a népszerűtlenséget. Uray Darvayval szemben mindössze 15 
szavazattal győzött. Kölcseyvel szemben aligha lett volna esélye. Egyet-
len érv jöhetett csak számításba Kölcseyvel szemben. Szatmár megyé-
nek egy régi-régi statútuma, amelyik inkább már csak a hagyomány 
tehetetlenségi erejéből, mint a rendek akaratából maradt érvényben, 
kimondta, hogy az alispánok egyikének és két főszolgabírónak katoli-
kusnak kell lenni. Mivel Kende is protestáns volt, és Kölcsey is, így e 
mögé a régi statútum mögé bújhatott báró Vécsey Miklós főispán. 

Mindenesetre, mint annyiszor a magyar történelemben, az igazság-
talanság 1837-ben is diadalmaskodott Kölcseyt Vécsey báró elütötte 
még a lehetőségétől is annak, hogy az alispáni székre pályázhasson. 
Uray hatalomhoz juttatása sodorta végső soron Szatmár megyét az 
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1840-es évek során a végzetesen konzervatív vármegyék közé (az 
1841-es pár hónapos liberális uralmat kivéve). 

A jegyzőkönyv több mozzanatából is kiderül, hogy Kölcseyt álta-
lános közszeretet és megbecsülés övezte. Tudását, etikai tartását, költői 
teljesítményét, politikai meggyőződését tisztelték, és számos kérdésben 
még a konzervatívok is mellette álltak. 

Úgy hisszük, Kölcsey politikai pályájának megítéléséhez elengedhe-
tetlenül szükséges az 1837-es tisztújítás Szatmár megyei eseményeinek 
az értékelése, mert ez közelebb visz bennünket személyiségének, költői 
teljesítményének a jobb és igazabb méltatásához. Forrásközlésünkkel 
ezt szeretnénk elősegíteni. 

TAKÁCS PÉTER 




