
Bagi Gábor:

A Jászkun Kerület
és a reformországgyűlések

Részint az elhangzottakból is kitűnik, hogy a Jászkun Kerület a XVIII-
XIX. századi Magyarország egyik legsajátosabb társadalmi-jogi alakulata
volt, melynek feudális eredetű privilégiumai - a korabeli közfelfogás sze-
rint - a közteherviselés, törvény előtti egyenlőség és a népképviseleti elv
egyik legkorábbi - bár sajátos - hazai megfogalmazását tartalmazták. A re-
formkor országgyűlési vitáiban azonban e törvényhatóság rendszerint
mégsem tartozott a polgári átalakulás országos élharcosai közé. Ennek
okai igen összetettek, bonyolultak.

A Kerületek követküldési jogának késői /1791. évi/ biztosítása már ele-
ve gátolta egy olyan szilárd országgyűlési gyakorlat kialakulását, amilyen
a vármegyékben századok alatt létrejött. A privilegizált jászkunok orszá-
gos társadalmi kategóriákkal - nemes, polgár jobbágy - történő azonosítá-
sa sem lehetett egyértelmű, s a nemesi vármegyék is csak fenntartásokkal
fogadták el egyenjogúnak a szabad kerületeket. 1844-ben pl. a liberálisok
említik, hogy ezek szavazata még soha nem döntött országos ügyekben. Az
alsó tábla ülés- és szavazási rendjében is csak 1815 után kerültek el a kir.
városok utáni legutolsó helyről, közvetlenül a vármegyék mögé. A Kerü-
letnek az országgyűlési vitákban jelentősebb szerepe - két évtől eltekintve
- nem volt, s a politikai élet periférikus tényezőjének számított. E jellegze-
tességek további sajátosságok kialakulását eredményezték:

1 .A fő törekvés mindig a privilégiumok megőrzése, szélesítése, a sérel-
mek orvoslása, az adóterhek csökkentése, volt országos kérdésekkel - a
magát nemesnek tartó jászkunok partikularizmusa miatt - szinte kizáró-
lag helyi összefüggések alapján foglalkoztak.

2 . A privilégiumokat biztosító királyi, illetve a közvetlenebb nádori ha-
talommal minden konfrontációs lehetőséget gondosan kerültek, minthogy
azokat a kiváltságolt helyzet fenntartására legfőbb szövetségesüknek te-
kintették.

3 . E szervekkel, személyekkel való jobb kapcsolattartás érdekében írat-
lan gyakorlattá vált, hogy a mindenkori nádori főkapitányt - a Kerületek
főispáni jogkörű, nádor által kinevezett főtisztviselőjét - kérték fel az első
követi tiszt ellátására. /E felkérést csak Somogyi Antal utasította vissza.
1826 és 1836 között, s ekkor a rövid 1830., majd az 1832/36. évi ország-
gyűlés első követévé a liberális nézeteiről ismert Illésy János /1792-1867/
nagykun kapitányt, későbbi 48-as forradalmi kormánybiztost választották
meg./ Illésy 1833/34-ben ügyesen ki tudta használni a követi utasítás pro-
vinciálisjellegét, s minthogy az csak helyi problémákkal foglalkozott, a ko-
rábbi gyakorlattól eltérően határozottan kiállt az országos reformerek mel-
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lett. Országos össze-
hasonlításban is
szinte páratlanul kö-
vetkezetes, liberális
szerepet játszott a
Jászkunság követe-
ként, mely - a köz-
gyűlési jegyzőköny-
vek és iratok szerint
- teljes közönnyel fi-
gyelte a pozsonyi
eseményeket. Egye-
bek közt kiállt a val-
lásszabadság, a ka-
tolikus papság feu-
dális előjogainak el-
törlése, a jobbágyok
személyes és va-
gyonbiztonsága, a
nemtelenek birtok-
bírhatása, a majorá-
tusok és seniorátu-
sok eltörlése mellett.
Ez volt a helyzet egé-
szen 1834 elejéig,
amikor egy váratlan
esemény Illésy
visszahívását ered-
ményezte.

SZEKTK 1 HA !.V ! M

Illésy János nagykun kapitány a Jászkun Kerület
1832/34. évi országgyűlési követe. /A metszet
1851-ben Theresienstadtban készült, hol a

szabadságharc bukása után több évig raboskodott./

Az alsó tábla február 7-8-i kerületi ülésén egyebek mellett a törvényke-
zéssel foglalkozó X. törvénycikk is napirendre került. A vita során a köve-
tek többsége - Illésyék tiltakozása dacára - a korábban egységes jászkun
bírói szervezet kettészakítása mellett foglalt állást; s kimondták, hogy a
kerületi nemesek felett - az országos nemesekhez hasonlóan - ezentúl nem
a nádori ítélőszék, hanem a királyi kúria ítél majd. E jelentéktelennek tű-
nő változtatás azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy az egységes jászkun jog-
rend teljes szétbomlását indíthatja el. /A kerületi nemesek ugyanis a me-
zóvárosiakkal ellentétben nemesi kiváltságaikkal nem élhettek, s a többi
jászkunhoz hasonló mértékben adóztak, vállaltak részt a közterhekben,
közös bíróság alá tartoztak, egyedül a közmunkák pénzen való megváltá-
sa jelentett számukra kedvezményt./ Nyilvánvaló volt, hogy a bírói szer-
vezet egységének megbomlása maga után fogja vonni a nemesi adómen-
tesség érvényesítésével kapcsolatos törekvések felerősödését, melynek
nyomai már az előző század végétől megfigyelhetők voltak.

A vészhelyzetben a korábban közömbös kerületi közgyűlés villámgyor-
san reagált. Javaslatokat kért a törvénytervezettel kapcsolatban az egyes
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településektől, s József főherceg-nádorhoz, a "Jászkunok Grófjához és Bí-
rájához", a felső tábla konzervativ erőinek egyik vezetőjéhez fordult a pri-
vilégiumok épségben tartása érdekében. Az ő közbenjárása nyomán az áp-
rilis 26-i országos vita során a törvényjavaslat jászkunokra sérelmes ré-
szeit törölték. Az a paradox helyzet állt elő, hogy a Kerületek egy privile-
giális, ám a polgári viszonyok irányába mutató jogelvüket csak az orszá-
gos kérdésekben konzervatív erők segítségével volt képes megvédeni. Ez
természetszerűen azt eredményezte, hogy a Jászkun Kerület még számot-
tevőbben volt kénytelen a privilégiumait egyedül megóvni képes nádori ha-
talomra támaszkodni. A közgyűlés már május 12-én utasította a követe-
ket, hogy az "Ország Gyűlésén előfordulható ... nagyobb Tekintélyű Tár-
gyakban Felséges Nádor ... kegyes tanácsaival éllyenek". E lépéssel gya-
korlatilag szavazatukat a kerületek a nádori akaratnak rendelték alá.

Áprilisban Illéssynek is távoznia kellett az országgyűlésről. Eltávolítá-
sában a nádor játszotta a fő szerepet, ki a Kerületek legfőbb hatóságaként
utasította Illéssyt, mint nagykun kapitányt, hogy a Nagykunságban pusz-
tító árvizek, s a visszaszabályozási munkálatok miatt azonnal térjen ha-
za. Illéssy az adott helyzetben egyet tehetett, a "Hazatérésre magát kész-
nek jelentette". Otthon számos vád érte, s 1848-ig politikai szerepet nem
is vállalt. Utóda Mihálkovics József 11111-1838/ lett, ki az új helyzetben
nem sokat tehetett. Az augusztus 28-i királyi leiratot követően rendre a
konzervatív táborral szavazott együtt a Jászkun Kerület, s tevékenyen
közreműködött a jobbágyfelszabadítással és az ősiség eltörlésével kapcso-
latos reformok megbuktatásában. Haladóbb szellemű megnyilatkozások-
ra csak a kerületi problémákkal is összefüggő országos kérdésekkel - pl.
jobbágytelken ülő nemesek adóztatása, városi nemesek bírósági ügyeinek
a helyi bíróságok ítélkezési körébe vonása - kapcsolatban került sor.

Az országgyűlés berekesztése után a kerületi közgyűlés nem merte el-
ítélni Lovassyék bebörtönzését sem, holott a családnak a Jászkunságban
kiterjedt rokonsága volt. /Illéssy pl. a nagybátyja volt Lovassynak./
Hosszas halogatás után az eset sérelemként történő felterjesztését hatá-
rozták el a következő diétára, ezt azonban 1839-ben gondosan elfelejtet-
ték. 1836. november 10-én váratlanul elhunyt Somogyi Antal /1768-1836/,
a Jászkun Kerület nádori főkapitánya, ki az országgyűlési követi felkéré-
seket sorra visszautasította. Utódául a nádor verbói Szluha Imrét /1768-
1873/, Fejér megye hírhedten konzervatív országgyűlési követét, gróf Czi-
ráky Antal Fejér megyei főispán és országbíró bizalmi emberét nevezte ki,
miután az megyéjében a november 3-4-i alispánválasztáson a Madarász
testvérek jóvoltából csúfosan megbukott. 1848-ig maradt hivatalában, sa
főkapitányi jogkörét követi tiszte alatt is megtartva - mely által gyakorla-
tilag függetleníthette magát küldőitől - háromszor volt törvényhatósága
első diétái követe. Működése során a jászkun privilégiumok ellenében adó-
mentességet kiharcoló, s az éves tisztújítást jogellenesen formálissá, meg-
bízatását pedig gyakorlatilag örökössé tevő kerületi tisztviselői karra tá-
maszkodott, s fokozatosan korlátozta a jászkun közösségek jogait a köve-
ti utasítások szerkesztésében való részvétellel, s a Kerületeket érintő or-
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szággyűlési tárgyak helyi véleményezésével kapcsolatban.Ez az 1839/40-
es országgyűlésen még nem járt következményekkel. A Kerületek privilé-
giumaik védelmében támogatták az udvar sugallta reformokat, /elfogad-
ták az önkéntes örökváltság elvét/, de e szellemben tagadták meg Ráday
Gedeon Pest megyei követ országgyűlésről való kitiltása ügyében az udvar
eljárásának elítélését. /Az ekkor hozott jászkun tagosítási törvény teljesen
a redemptus érdekeltségű kerületi javaslatot vette át./

A kerületi képviseleti rendszer - már említett - privilegiumellenes elme-
revedése nyomán végül az 1843/44. évi országgyűlés időszakában széles-
körű mozgalmak keletkeztek az népképviseleti rendszer bevezetésére, a
privilegiális elvek szigorú és kizárólagos érvényesítése révén. E törekvé-
sekvégül az úgynevezett belrendezési tervben összegződtek, melyet - Szlu-
háék tervei ellenére - 1843-ban a követi utasítások közé is felvettek. Szlu-
ha erre első követként az országgyűlésen nyíltan a jászkun belrendezés el-
len lépett fel, ami mind a liberális táborban, mind a Kerületekben hatal-
mas felháborodást keltett. A Jászkunság mindhárom kerületében mozgal-
mak robbantak ki az országgyűléshez történő petició beadása érdekében
/a belrendezés mellett/, melyeket azonban Szluha a tisztviselői kar támo-
gatásával önkényesen néplázításnak minősítve oly durván számolt fel,
hogy ezzel saját, s törvényhatósága nevét egyaránt hírhedtté tette. A kö-
veti utasítás nyílt megszegése nyomán a kerületi közgyűlés a hivatalnoki
kar nyomására - tartva a
kizárólag a nádornak fe-
lelős nádori főkapitány
követi felelős-
ségrevonása nyomán ki-
robbanó botránytól és a
nádori retorzióktól -
Szluhát megbüntetni
nem merte, s annak jog-
ellenes lépéseit utólag jó-
váhagyta. E helyzetben a
belrendezés mellett Pest
megye liberális követe,
Szentkirályi Móric
/1807-1882/ állt ki. Sze-
mélyes támadások soro-
zatát intézte Szluha el-
len az országgyűlésen,
bár végső soron ered-
ménytelenül.

Az országgyűlés idő el-
őtti bezárását követően
az országos sajtó rend-
szeresen foglalkozott a
kerületi viszonyokkal, s

Szentkirályi Móric Pest megyei követ, 1848-ban a
Jászkun Kerület nádori főkapitánya, ki az

1843/44. évi országgyűlésen a jászkun követek
ellenében próbálta érvényesíteni a Jászkunság

érdekeit
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nemritkán gúnyos hangnemben fogalmazva tették szóvá a demokratikus
elvek és a valóság közötti ellentmondásokat.

"...egy századdal ezelőtt szabadabb szellemű intézményről még álmod-
ni sem lehetett, mert midőn még...egész Európa a hűbéri rendszer járma
alatt nyögött, a jászkun institutiók...már ekkor...a tisztviselőknek nép ál-
tali választását, s a jogegyenlőséget megállapították." "De fájdalom, privi-
légiumaink írott malaszttá váltak..." "Ez szülte a nepotismust, mert min-
ket most nem képvisel senki, még tanácsosaink sem..." A szabad válasz-
tásnak nálunk híre sincs. Oly városban, hol 4-6000 szabad választót szá-
mít, ... 30-40 rokon, sógor vagy koma dönt. Bevezetik őket, és többé válasz-
tás alá nem esnek,... míg a halál véget nem vet hivataloskodásuknak. Le-
köszönés hallatlan... így a legderekabb jászkun polgárok elzárva marad-
nak Talentumaik kibontásától ... egy nemzedékből csak 10-12 kegyenc bér-
li a közigazgatást, így lesz népünk egészen járatlan a közdolgokban, ha-
nyag a közjó iránt, békétlen tisztviselői ellen." "A tisztviselők számának
haszontalan szaporítása, felesleges járkálások, evés-ivás köz cassáinkat
mindjobban terheli..." "Ha már valaki tisztviselő, annak már előre lépnie
kell... ha nálánál méltóbbak találtatnának is.

Az örökös tisztviselőség gátja a tudásbéli tökéletesedésnek." Tisztvise-
lőink privilegiumink ellenében rólunk - nélkülünk döntenek... a hivatalno-
ki rendszer varázs gyűrűvé vált, mely önmagából... önmagát újítja meg a
köz nyilvánosságának jogtalan kizárásával, minthogy szerintük szükség-
telen olyanokk választását engedni, kik elégteleneknek ítéltetnek... a bel-
ső Tökélletességnek megítélésére..." "Hivatalnokaink nagyobb része hoz-
zá szokott hódolni,... mellyek oka ezek... erkölcsi szilárdatlanságában rej-
lik, ... s láttam ... hivatalbelieket, noha keveset, különböző véleménnyel
fellépni, de gyanítottam más véleményt a kebelekben. Köztanácskozási té-
ren a véleményharc nélkülözhetetlen ..., ski véleményét bármily tekintély-
nek alárendeli, nem felel meg nemes hivatalának."

A korántsem ünnepi közhangulat a jászkun redempció centenáriuma
előtt József nádort is elgondolkoztatta. A májusi ünnepségekre ezért eltö-
rölte a kerületi tisztikar adómentességét, s - a főkapitány állítólagos köz-
benjárására hivatkozva - a peticiós mozgalmak vezetőinek büntetését is
mérsékelte. Ezzel gyakorlatilag Szluha helyzetét erősítette meg, aki
1847/48-as követsége során újra szabotálta - az utasításokban szereplő -
belrendezést, sőt a Kerületek tájékoztatását is elhanyagolta.

Összegezve az elmondottakat látható, hogy amíg Illéssy kerületi igé-
nyek nélkül játszott országosan haladó szerepet, addig később Szluha a
kerületi reformmozgalmak ellenében képviselhetett minden tekintetben
konzervatív álláspontot. A jászkun és országos problémák összekapcsolá-
sa a szabadságharc előtt nem történt meg, bár egyes 1847-es hírlapi cik-
kek tanúsága szerint többen is kezdték felismerni: a két kérdéskör megol-
dása a jászkun provincializmuson túlmutató, egységes fellépést követel
meg.
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