
funkcionálásának történeti vizsgálata aligha nélkülözhető a nemzetiségi identitás tartalmának 
és kifejeződési formáinak tudományos feltárásánál. A történetiséget vezérszempontnak 
tekintő elemzések számos tanulsága jól kamatoztatható a mai útkeresések során is. 

Szabó Ferenc 

Főispáni beiktatás Békés megyében, 18421 

A reformkori Békés vármegye szilárdan ellenzéki megyének számított. Az 1832-1836-os 
országgyűlés berekesztése után a kormányzat itt is elérkezettnek látta az időt, hogy ezen 
változtasson. 1836. május 22-én éjjel, Gyulán katonák törtek rá és letartóztatták a radikális 
gondolkodású Tormásy Jánost, az országgyűlési ifjúság társalkodási egyletének tagját, aki 
egyben Szombathelyi Antal békési követ országgyűlési írnoka volt. Ezzel párhuzamosan az 
erélytelennek tartott Lánczy Józsefet, főispáni címét meghagyva, félreállították és Aczél 
Antal személyében főispáni helytartót neveztek ki a megye megrendszabályozására. 

Az erőszak és a főispáni helytartó kinevezése azonban nem hogy lecsendesíteni nem tudta 
a békésieket, de még inkább felkorbácsolta az indulatokat. A hosszú és változó kimenetelű 
politikai csatározásokból végül a megye került ki győztesen. A kormányzat, az erőszak 
Kudarcát belátva Aczél Tamást menesztette és 1841. szeptember 16-án nagykárolyi gr. 
Károlyi Györgyöt nevezte ki főispánná. 

A megyében érthetően nagy volt az öröm, hiszen Károlyi nemcsak egy megyei birtokos 
volt, aki apja, néhai Károlyi József örökébe lépett, de az ország kevés számú liberális, 
ellenzéki főnemeseinek egyike is. J. A. Blackweíl, a bécsi angol nagykövet magyarországi 
megbízottja 1844. április 5-i jelentésében, a kormánnyal kapcsolatban álló főnemesek közül 
Károlyit mindössze másodmagával sorolta az ellenzékiek közé!2 Károlyi, aki Széchenyi és 
Wesselényi jó barátja, Batthyany Lajos sógora volt, tekintélyét - vagyonán kívül — annak 
köszönhette, hogy szinte egyetlen, a polgári fejlődést előmozdító vallalkozás támogatását 
sem mulasztotta el. Többek Között a lóverseny, a Nemzeti Kaszinó és az Akadémia alapítói 
közé tartozott. 1830-ban Szatmár megye országgyűlési követeként országos hírt szerzett 
magának liberális állásfoglalásaival. 1839 óta pedig az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
elnöki tisztét is betöltötte. Maga Károlyi nem lelkesedett túlságosan a kormányzati 
hivatalokért, s ha mégis, úgy családi okokból inkább szatmári főispán szeretett volna lenni, 
de erre várnia kellett a forradalomig. 

Az 1839. évi csongrádi főispán-helyettesi beiktatásán még némi ellentmondást is érezhetett 
az elvei és a hivatalviselése között, mert szükségesnek vélte bizonygatni, hogy addigi 
szabadelvű pályáját összeegyeztethetőnek tartja a kormányzati megbízatással.3 Az 1840-es 
évekre azonDan Károlyi, akit Wesselényi tragikus sorsa óvatosságra intett, Kossuth Pesti 
Hírlapja pedig egyenesen megriasztott, teljesen Széchenyi politikai vonalához csatlakozva 
(aki a kormányzatot igyekezett megnyerni vállalkozásai támogatásához), arra a meggyőző-
désre jutott, hogy: „...közhivatalt, különösen pedig megyei hivatalt viselni... annyit teszen, 
mint a köz-jólét s boldogulás előmozdításában venni részt"4 - , azaz a főispáni hivatalt 
kötelességteljesítésként fogta fel. 

A fogadtatás 

Békés megye közönsége sem pénzt, sem fáradságot nem kímélve lelkesedéssel készült a 
beiktatásra, niszen oly régen várt már egy ilyen alkalomra. (Annak idején Aczél Tamást 
fagyos csend fogadta a megyeszékhelyen.) A kinevezést tudató királyi leirat kézhezvételekor 

'Békés megye reformkori történetéről: Dr. Karácsonyi János: Békés vármegye története. I. k. 
1896. - A főispáni beiktatásról: dr. Scherer Ferenc: Gyula város története I—II. Gyula, 1938. I. 
466-473. old. Beszámolt róla a Regélő 1842. V. 19. és 1843. XI. 23. száma és a Békés megye 
örömünnepe.. . Buda, 1842. című kötet. 
1J. A. Blackwell: Magyarországi küldetései 1843-1851. Bp., Európa, 1989. 50-53. old. 
*Bártfay László naplójából. Vál.: JeneiFerenc. PIM, Bp., 1969. 105. old. (1839. III. 30.) 
4Békés megye örömünnepe i. m. 1. jegyzetben 72. old. 
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küldöttség indult a megye üdvözletével Károlyihoz Pestre, ahol egyben a beiktatás 
menetrendjét is megbeszelték. A beiktatásra nem kisebb személyiség kapott királyi biztosi 
címmel megbízatást, mint széki gr. Teleki József, Erdély kormányzója és egyben a Magyar 
Tudományos Akadémia első elnöke. Az utóbbi talán a megbízatását is indokolja, hiszen 
Károlyi az akadémia igazgatóságának is tagja volt. Teleki és Károlyi 1842. május 15-én 
Orosházán, a Károlyiak birtokán találkozott, hogy együtt vonuljanak be a megyeszékhelyre. 
Másnap ifj. Wenckheim József másodalispán üdvözölte, majd átkísérte őket ebédre apja 
kígyósi kastélyába. Ebéd után a Hoffmann-tanyánál pompás nemesi bandérium csatlakozott 
hozzájuk gr. Wenckheim Béla vezetésével, aki természetesen nem tudhatta, hogy hat év 
múlva ő fog Károlyi helyébe lépni a megye élén. Ahogy elindultak Gyula városa feíé, lassan 
teljes pompájában összeállt a díszmenet. Elöl haladtak a barna ruhás megyei pandúrok, 
mögöttük a posztóba öltözött parasztbandérium lovagolt, majd a nemesi bandérium tagjai 
következtek. Túri süveget, világoskék inget, fekete mellényt, sötétkék nadrágot és sarkan-
tyús csizmát viseltek. Kiegészítette őket az aradi vasas németek kék atillába öltözött 
zenészeinek csapata. (A megyének mindez több mint kétezer ezüstforintjába került.) A 
díszhintót hat pejló húzta és harisnyás német szolgák kísérték, akik széles ezüstpaszományos 
veres frakkot és nadrágot viseltek. A hintó mögött katonák lovagoltak és az egyre-másra 
csatlakozó kísérő kocsik sorjáztak. Végül mindenféle bámészkodók zárták a menetet, bár az 
utóbbiakból az út két oldalára is jutott elég. így vonultak be Gyulára a Bárdos hídján 
keresztül, amelyre a megyebéli izraeliták nagy pénzen diadalkaput emeltek a következő 
feliratokkal: „Nyitva ez a kapu: és kebelünk is nyitva előtted: / Nyílt szívnél pompásb 
győzelem s diadalkapu nincsen." - „Ha nálad törvényes ótalmat keresünk / Légy bíránk, légy 
atyánk, légy a mi Mózesünk"} 

A megyeház előtt Nóvák Antal első alispán köszöntötte őket. A nemesi bandérium közben 
továbbhaladt a zenészekkel, hogy Károlyinak a feleségét, a Wenckheim-kastélyban megszállt 
Zichy Karolinát is köszöntse, aki hamarosan még a férjénél is nagyobb népszerűségre tett 
szert hazafias gesztusaival. Karolina grófnő különösen a védegyleti mozgalomnak volt nagy 
pártfogója és propagálója. 

A királyi biztos és Károlyi a nap hátralévő részében tisztelgő küldöttségek hosszú sorát 
fogadta. 

Károlyi a megyeház udvarán a községi elöljárókkal találkozott, a szobájában pedig a 
különböző testületek, hatóságok, egyházak, valamint a szomszédos, illetve a Károlyiakkal 
kapcsolatot tartó megyék képviselőit fogadta, úgymint: Abaúj, Arad, Bihar, Csanád, 
Csongrád, Fejér, Heves, Szabolcs, Szatmár és a Jász-Kun kerületekét. Természetesen 
köszöntötte elnökét a gazdasági egyesület is. A sok dagályos beszéd közül emeljük most ki -
érdekessége miatt - a zsidókét. Elmondják, hogy gúnyt és lealázást ugyan nem szenvedtek 
eddig, de mégis csupán a jóakarat részesíti őket ebben az ünnepben. Bár ezt nem részletezték, 
ám tény, hogy az országgyűlés 1839^0. évi XXIX. tc. ellenére, ami kimondta, hogy a zsidók 
szabadon lakhatnak és kereskedhetnek bárhol, a Wenckheim grófok még 1842-ben is 
kitiltották őket Gyuláról. Örömmel fogadták tehát Károlyi kinevezését, mert a legutóbbi 
országgyűlésen a polgári egyesülés kitűnő bajnokát ismerték meg benne. Majd így folytatta a 
szónok: „ama zsidó nép pedig, amelynek ereje gyakran cosmopolit törekvésekben oszlott 
fel... kezd végre kilépni előítéletei szűk köréből; látja, hogy biztos fejlődése csupán a 
nemzettel rokonuláson alapul: - hévvel ragadja meg tehát az egyesülés horgonyát, a nemzeti 
nyelvet... "b A később oly nagy méreteket öltő zsidó asszimilációs törekvések egy viszonylag 
korai megnyilvánulásával van tehát dolgunk. Károlyi egyébként valóban toleráns volt a 
zsidósággal szemben, amit jól mutat egy 1843-44 táján a nagykárolyi tanács rendezési 
tervéhez írt megjegyzése: (a városban) „...a zsidók, akik a conscribált népességének legalább 
negyedrészét teszik... se választók, se választhatók, pedig igazság kívánja, hogy vagy 
választhatók legyenek, vagy ... legalább saját felekezetokbeli exequens elöljárók alatt 
álljanak végre" Károlyi általában is toleráns volt a nemzetiségekkel szemben, ami a vegyes 
lakosságú Békésben különösen indokolt volt. 1845-ben pl. a vonakodó megyéjét rászorította, 
hogy az országgyűlési törvényeket fordíttassa le a nemzetiségek nyelvére is.8 

5Uo. Függelék 6. 
6Uo. 33. old. 
7MOL Károlyi Levéltár P. 414. b/Lad. 9. (Károlyi vegyes fogalmazványai) 
8Uo. P. 414. c/26. csomó (Békés vm. főispáni ikt. iratai 1845. V. 14.) 
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Estére a megyei kaszinó épületében a vendégeket ingyenlakomára várták, a várost pedig 
kivilágították. (A trakta a megyének mintegy ezer forintjába került.) A kivilágított város 
sajátos díszét jelentették a fontosabb helyeken kifüggesztett képek és feliratok. Csak 
példaként idézek ezekből: A megyeház kapuja fölött egy szikla és örvény (vélhetően Szkülla 
és Kharübdisz) között úszó, hajót ábrázoló kép alatt ez volt olvasható: „A bölcs kormányzó 
kikerülhet szirteket örvényt / Kormányul törvényt hordva szívén s ajakán." A református 
paplaknál: „TELEKI! két haza fénye, / KÁROLYI! megyénk reménye; / Éljetek soká!" És 
így tovább: az iskola előtt, a másodispán házánál, a városháznál, a Thesszarovics-háznál, 
nemes Mogyorósy házánál, gr. Wenckheimék gyulai várában, az első alispán lakásán, Franz 
Ignácz kereskedő házánál stb.9 

A beiktatás napja 

Másnap, 17-én reggel a beiktatás napja katolikus istentisztelettel kezdődött, majd a megyei 
nemesség az erre a célra alkalmasabb református templomba gyülekezett össze ünnepi 
közgyűlésre. Az alispán kijelölte a fogadóbizottságot, amely a templom kapujában sorako-
zott fel. A királyi biztos és a főispánjelölt megérkezése után kezdetét vette az aktus. Teleki a 
beszéde elején kifejtette, hogy a főispán „a fényes állásának akkor felel meg voltaképpen, ha 
magát a fejedelme iránti hűsége, hazája hő szeretete, megyéje boldogságának előmozdítá-
sa..." (vezérli)10 Felolvasták a királyi kinevező okiratot és a királyi biztos megbízólevelét, 
majd az eskütétel következett. (A megyei autonómia egyik fontos vívmánya volt, hogy a 
főispánnak a megyegyűlés előtt is le kellett tennie a hivatali esküt.) Teleki ezután a főispán 
jogait és kötelezettségeit ismertette: „A KK. és RR. tanácskozásaik czélszerű vezérlése, e 
teremben a jó rend és szólásszabadság fenntartása, a féktelenség zabolázása tekintetéből. 
A tisztviselő kar hivatalos foglalatosságaira nézve utasítás végett főispányához folyamodik. 
Ennek szent és múlhatatlan kötelessége a nemességet jogaiban megtartani, ótalmazni; az 
adózó népet minden elnyomás ellen pártfogolni, árvákról és özvegyekről atyáskodva 
gondoskodni, az egész népséget szorgalma gyümölcseinek szabad de mások minden megrövi-
dítése nélküli élvezésében megtartani. Míg így megyéje belső jóllétét szívén hordja, annak 
előmozdításában fáradozik; nem mulaszthatja el annak külső viszonyait is biztosítani, 
köteles azt jogaiban mindenek ellen védeni, az egész haza boldogítása elősegélésében a KK. és 
RR.-kel egyesülve tettleges részt venni; azt midőn a szükség és a hazai törvények úgy 
kívánják, mint a nemesség vezére minden külső megtámadok ellen vérével és életével 
védelmezni. E mellett a fejedelmi törvényes jogok érzése, a megye és a haza boldogítására 
intézett felsőbb parancsolatok teljesítése, és teljesíttetése, a hazai törvények szoros megtartása 
s mindenek általi magatartatása, a szeretett hon rendszerinti védelmére rendelt adó 
behajtására, a közpénzek hű és takarékos kezelésére felügyelés, a közhasznú intézetek 
előmozdítása sem kerülhetik el mindenre kiterjedő figyelmét." stb. 0 

Amikor beszédében odáig jutott, hogy „ősi szokásunk szerint beiktatottnak nyilatkozta-
tom" a szolgabírák zajos élienzés közepette az új főispánt, székével együtt háromszor 
felemelték. Károlyi a válaszában, miután felvázolta a reformfolyamat általa szimpatikusnak 
tartott menetét — „És általános a mozgás, a törekvés valami jobb után. Érő erőhöz 
csatlakozik; egyesület egyesületre, vállalat vállalatra keletkezik. Lelkesülés, magasztaltság 
mutatkozik nem csak a közügyek helyein, de társaságokban, sőt házi körökben is" -
megfontoltságra és mértékletességre hívta fel a figyelmet: „Azonban e buzgó törekvések, 
mind a mellett, hogy örömmel töltik el a hazafi kebleinket, s nagyra bátorító ígéretekkel 
táplálnak a jövendő iránt, képesek aggodalmat is gerjeszteni.' 

Az alispán nem hagyta szo nélkül azt az aggályát sem, hogy a legutóbbi országgyűlés nem 
tudta a kívánatos reformok többségét törvénnyé tenni és arra figyelmeztetett, nogy nem 
szabad parlagon hagyni a lelkesedést, nem szabad félúton megállni.12 A beszédekben 
mutatkozó finom hangsúlyeltolódás mögött természetesen politikai nézetkülönbségek 
húzódtak meg, ám a későbbiekben ezek mégsem éleződtek ki, részben mert az udvar újabb 

9I. m.: 4. jegyzetben, függelék. 
10I. m.: 4. jegyzetben, 38-39. old. 
" I . m.: 4. jegyzetben, 50. old. 
12I. m.: 4. jegyzetben, 57. old. 
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törvénytelen lépései az 1840-es évek második felében Károlyit ismét radikálisabb irányba 
szorították, másrészt pedig a szükséges mértéken túl nem is avatkozott bele a megye életébe. 
A programját viszont igyekezett megvalósítani, amennyiben elvállalta pl. a Körös-szabályo-
zási kormánybiztosi tisztet, majd elnöke lett a Békés megyei Tiszaszabályozási Egyletnek, 
amelyről csak akkor mondott le, amikor 1846. január 20-án megválasztották a Tiszavölgyi 
Társulat elnökévé. A megyei politikában mérséklő, kiegyensúlyozó szerepet játszott. 
Magatartására jellemző, amit az 1846. júliusi megyei tisztújításról ír: „Ezen a tisztújításon is 
szerencsésen átestem, és noha igen nagy ingerültség volt a két pártok között, minden 
rendbontás nélkül... (Egy kis tolongást és asztalra ugrást kivéve.) A rendek és mi több még a 
bukott párt is részrehajlatlan eljárásommal megetegedék, s így időmet és pénzemet nem 
bánom. 

A beiktatás végén br. Wenckheim Béla átadta Károlyinak emlékül a nemesi bandérium 
zászlaját, amelyet a megye nemes hölgyei hímeztek és Vörösmarty Mihály emléksora 
díszített. 

A hivatalos szertartás ezzel véget ért, ám az ünneplés csak most kezdődött igazán. A 
lakomát immár az új főispán adta. Egy külön erre a célra emelt deszkaszínben ebédelt a 
nemesi bandérium, a Korona fogadóban falatoztak a köznemesek és a községek elöljárói, míg 
az előkelőbbek számára a megyeház udvarán felépített díszes faépítményben terítettek 
Károlyi ezüst étkészleteivel. Három órára mintegy hatszáz vendég gyűlt egybe a hosszú 
asztaloknál, bőven mondva pohárköszöntőket a királyra, a nádorra, Telekire és az új 
főispánra. Este 10 órától mintegy kétezer vendég részvételével hajnalig tartó táncvigalom 
kezdődött, amelyben a legelőkelőbb hölgyek, élükön Karolina grófnővel, magyaros 
ruhákban eljárták a magyar táncokat is. Ma ez természetesnek tűnhet, ám akkoriban ez szinte 
nemzeti tüntetésszámba ment. Ezen az estén zongorahangversenyt adott Erkel Ferenc, az 
urasági Vadaskertben pedig vándorszínészek játszottak. Közben a kivilágított utcákon 
zajlott a népünnepély. Az Alföld majd minden jelesebb cigányzenésze ott muzsikált a 
sokadalomban. 

Másnapra a megyeház termében fejeződött be a korszak legpompásabb főispáni beiktatása. 
Károlyi így búcsúzott a megyétől: „.. .ki tehát az egyes megyét szolgálja, az egyszersmind a 
hazát szolgálja" ... „vegye a jeles tisztikar, vegyék a tekintetes karok és rendek ezen 
szívemből fakadó őszinte szavaimat a legjobb értelemben. " H A megyének nem is kellett 
csalódnia új elöljárójában. 

Baják László 

Szegényparaszti egyletek közjogi törekvései 
„Szavazati jogom nincs, még 

az apámnak se volt, de már én 
szeretném, ha volna." 

(Sárközi Sándor nádudvari 
napszámos 1910-ből.) 

Az itt közölt néhány dokumentum egy gazdagabb történetnek csupán kis szeletébe enged 
bepillantani. Szükségesnek látszik ezért utalni néhány általános elemére. A kiválasztott 
idezetek az újjászervezett szocialista parasztmozgalom történetéből csak az önkormányzás, 
a testületi-egyleti élet néhány jelenségére utalnak, illetve egy közéleti magatartás példái. 

A Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt (1900-1918) - hivatalos nevével 
ellentétben - nem egy megújított szociáldemokrata pártként tevékenykedett, hanem 
szegény- és kisparaszti, falusi, kispolgári mozgalomként. Arculatát tehát a vidék, kiváltkép-
pen a dél- és közép-alföldi paraszti kisegzisztenciák formálták. Az „újjászervezett szocializ-
mus" mindenféle kistulajdon megszervezését célozta: talpalatnyi földet ígért a nincstelenek-
nek, a szegényparasztnak szilárdabb megélhetést, a kisgazdának biztosabb jövőt. Ez az 
átfogó „populizmus" e mozgalom (és párt) egyéniségének markáns jegye volt. 

" M O L Károlyi Levéltár P. 414. b/Lad. 7. No . 2. 425. 
HI . m.: 4. jegyzet, 74. old. 
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