
Gróf Széchenyi István és Heves megye 
1820-ban Széchenyi már túl volt a lipcsei csatán, itáliai, franciaországi, angliai és balkáni 

útjain. Kapitánya a 4. sz. Hessen-Hornburg huszárezrednek, ám a katonaélet egyre inkább 
tener neki, gyakran kér szabadságot a szolgálat alól.1 Gyarapodnak ismerősei, bár kevés az 
igaz barátja. A pesti baráti körben találhatjuk br. Brundern Józsefet, akinek a Heves és 
Külső-Szolnok vármegyei Gyöngyösön is volt birtoka. Brudernnek nem nehéz Széchenyit 
rávennie, hogy december elején vidékre induljanak. Pe s t -Gödö l lő -Ha tvan -Hor t útvonalon 
utaztak. Széchenyi új, üveges hintóban. Naplóiában így írt az útról : „Az emberek bizonyára 
azt gondolják, azért van üveges kocsim, mert kényeskedem, pedig csak... amikor szakad az 
eső, ... szárazon maradva olvasgathatok.. ."2 1820. december 8-án érkeztek Brüdern 
gyöngyösi kastélyába. 

Széchenyi mindenre kíváncsi volt és naplójába jegyezte, amit tapasztalt. Érdeklődve 
hallgatta barátja aznapi és másnapi, főleg a gazdálkodásával kapcsolatos közléseit. A 
beszélgetés könnyen ment , nemcsak azért, mer t barátok közöt t zajlott, hanem a vendéget 
Brundern gazdaságának minden ága érdekelte. Széchenyi véleménye azonnal kész, de 
jellemző, hogy nem a barátját bírálta vagy szólta meg, hanem a hibáin keresztül a bir tokosok 
elavult gazdálkodását. Ugyanakkor elismerte, vendéglátója a borait jól kezelteti, ellenben a 
ménesével mostohán bánik. „Szerettem volna tőle néhány akó bort és egy kétesztendős 
tenyészcsikót vásárolni, de ezt már nem volt haj landó áruba bocsátani - jegyezte naplójába. 
- Ilyen ostobák a bir tokosaink, ha nagy ritkán sikerül a gazdaságukban valami, a világért el 
nem adnák."3 Széchenyi keményen fogalmazott : „Ahogy a legtöbb birtokos nemes, Brüdern 
is képes lenne terményeivel becsapni, s bizonyára rossz visontait (visontai bort , M. L.) adna 
el még nekem is, ha pincemesterét külön meg nem jutalmaznám.. . Bizonyára hiába 
mondanám neki: Nézd , barátom, add el ezt a ho rdó bort amennyiért akarod, és küldd el haza, 
C e n k r e - én bizony nem bíznék benne. Ennyire süllyedt még a nemesség is!"4 

Amennyire ostorozta Brudernben a rossz gazdát, annyira elismerően szólt ízléséről, szép 
kastélyáról, annak berendezéseiről, lakályosságáról. „Brüdern háza aranyos - írta - , ilyet 
szeretnék én Cenken, amit kürtőkkel fűtenek. A ház kandallói felejthetetlenek.. . , és 
közvetlenül az ablakok mellett épültek. Hasas ablakok ezek, az ablaktáblák kettősek, 
egymáshoz közel levő üvegtáblákkal."5 T ö b b újdonság is megragadta a figyelmét. Kis, 
spiritusszal világító, éjjeli lámpát látott, valamint hőmérőt . Látta a kamrát is, anol hólyaggal 
fedett befőttesüvegeken akadt meg a szeme. (Addig befőttet még nemigen ismert a katonai 
konyhák étkeit fogyasztó Széchenyi.) 

Széchenyi naplójának a Gyöngyösön eltöltött időről szóló sorai nemcsak a nézelődő 
ember, hanem a tapasztalatokat gyűjtő reformer gondolatait is tükrözik. 

December 10-én Gyöngyösrő l továbbindult (Tarna)Örsre, br. Orczy Lászlóhoz, akit a 
napló tanúsága alapján szintén barátjának, de Brudernhez hasonlóan maradinak tartott .6 

Következő útja 1845-ben vezetett át Heves megyén. Amíg az 1820. évi útja egyéni, baráti 
látogatás volt, az 1845. évi hivatalos, nemzeti ügyet szolgáló. 

1845-ben Széchenyi már országosan ismert. Alkotásai közül a lóverseny és a selyemher-
nyó-tenyésztés meghonosítása, az Al-Duna-szabályozás, a Kaszinó, a Magyar Borismertető 
Társaság, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülés és az Állattenyésztő Társaság számos 
résztvevővel működöt t . Már elhelyezte a Lánchíd pesti hídfőjének alapkövét is.7 Olvasták 
írásait, közö t tük a Hitelt . (A Hitel 1830. évi példánya még abban az évben bekerült a 

1Gazda István: Széchenyi István gróf élete és kora. Élet és Tudomány , 1990., 1515., 1558., 1588., 
1622. old. - Gazda István-Szentkuti Károly-Vértes László: Széchenyi-emlékek, emlékhelyek. 
T á j a k - K o r o k - M ú z e u m o k Egyesület és a Széchenyi Kör kiadványa, Bp., 1990. 107. old. 
2Idézi Visontai György: Széchenyi István Gyöngyösön . A gyöngyösi Magyar Kir. Állami Koháry 
István Gimnázium Értesítője az 1937/38. iskolai évről. Gyöngyös , 1938.27. old. Széchenyi István 
Rousseau Vallomások c. könyvét olvasta az úton. 
3Visontai György: i. m. 28. old. 
4 Oltványi Ambrus (szerk): Széchenyi István - N a p l ó . Gondola t Kiadó, Bp., 1978. 138. old. 
5 U o . 
6 U o . 
7Gazda István: 1991. 47., 76., 150., 278., 342., 440., 570., 792. old. 
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ferencesek gyöngyösi kolostorának könyvtárába.8) Széchenyi túl volt újabb franciaországi, 
angliai és kilencedik al-dunai útján is. Szerte Magyarországon és Erdélyben Kossuth Lajos 
mondásával emlegették: „a legnagyobb magyar." 

Példáján lelkesülve Egerben, 1833. január 6-án kaszinót, 1834-ben pedig Gyöngyösön 
fiókkaszinót alapítottak, amelyet 1836. december 26-án önálló kaszinóvá szerveztek át.'' Az 
utóbbi igazgatója, Kelemen István Széchenyihez írt levélben számolt be az alakulás 
körülményeiről és a kaszinó ünnepélyes m e g n y i t á s á r ó l . K ü l ö n b e n Gyöngyös azon kevés 
hazai város közé tartozott , ahol Széchenyi arcképét még életében, középületben (a kaszinó 
épületében) ünnepélyesen elhelyezték, illetve leleplezték. Ez 1837. augusztus 22-én tö r t én t . " 
Az arckép alatti feliratokról és Széchenyi alkotásait bemutató kisebb festményekről az egyik 
országos lap ekképpen tudósí tot t : „Középen. . . Széchenyi mellképe vala látható ily aláirattal: 
a nagy hazafi. Jobb oldalon a Vaskapu-szirtek közt egy iramló gőzös, s alatta: Vaskapu zárta 
Dunánk, jő Széchenyi, s felszabadítja, s két földrésszel nyit boldogulásra kaput. Balrul a 
buda-pesti állóhíd, jobbról a tiszt gróf katonai s írói pályája soknemű jelképei. Alat tuk: Szó, 
toll, tett által oktatsz. . . Végre a negyedik. . . a lóverseny ábrázolatát mutatá következő 
aláirattal: Hogy a magyar lova ma már becsesb vagyon, nagy férfiú, ez is csak általad 
vagyon."12 

1845. augusztus 17-én a király kinevezte a Helytar tó Tanács közlekedésügyi bizottságának 
elnökévé, és megkapta a titkos tanácsosi címet. Immár kiemelkedő politikus, de éppen azok 
támadták, „akik az ő tüzénél gyúltak lángra, azok kegyelik, akik eddig nem győzték 
gáncsolni.. . Régi hívei elhagyják, új urai címet, rangot, munkakedvet adnak ugyan neki, de 
egy cseppet sem bíznak benne, mint eddig.. . Mint a közlekedésügyi bizottság elnöke, egy 
régi tervét valósíthatja meg - a Tisza szabályozásának nagy munkájára nyílik lehetősége." 

Indulása előtt, 1845. szeptember 21-én a következőket írta naplójába a tervezett útról. 
„Elértem az 54. évemet! Rosszul aludtam.. . A legfurcsább á lmok. . . Félek a Tisza-hátra 
menni."14 Kételye egyaránt kijárt saját elképzeléseinek és a tervezett nagy munkának. 
Aggódott , vajon jól választott-e, és lesz-e ereje, hogy a célját elérje. Hiszen a szándéka és 
törekvése ismét az ország ügyével, nemzete életével kapcsolódott össze a polgári haladás 
szolgálatában. Kérdése nemcsak a nemzet jelenére, hanem a jövőjére is vonatkozott . Ezért is 
gyötrődött , és kétkedett nagy felelősségérzettel. Naplója elárulja fő aggályát: „Minek 
szabályozzam a Tiszát?... Hogy életet,... vagyis inkább egészséges mozgást plántáljak 
Magyarországba ?"'5 

Pestről 1845. szeptember 27-én indult. Délben Aszódon pihent meg, este pedig már az 
Orczy család vendége volt Gyöngyösön. ( O t t br. Orczyné gr. Batthyány Teréz fogadta, 
ahogyan Széchenyi írta, Resy.) 28-án továbbment Egerbe. (Egerben akkor járt először, noha 
már évekkel korábban levelezett Udvardi-Cserna János földmérnökkel , aki bizonyára meg is 
hívta magához.1 6) 

Heves megye székhelyén Lévay Sándor kanonok vendégelte meg. Kíséretében megnézte a 
líceumi könyvtárat , amelynek vendégkönyvébe beírta a nevét. Felment az épület tornyába, a 
csillagdába is. „Üdvözlő beszédek és pohárköszöntők - a városi tanács tiszteletét teszi. A 
líceum nagyszerű" — jegyezte be a naplójába.17 Az egri római katolikus érsek titkára 

"Bán Imre: A gyöngyösi tudományos könyvtár . Kézirat, Gyöngyös , 1951. 4. old. és Misóczki 
Lajos: Fejezetek Gyöngyös művelődéstörténetéből a közgyűj temények tükrében. In. Havassy 
Péter-Kecskés Péter (szerk): Tanulmányok Gyöngyösről . Miskolc, 1984. 609. old. 
''Breznay Imre: Az Egri Kaszinó százéves története 1833-1933. Eger, 1934., 13-16. és 24. old., 
valamint Bachó László: A Gyöngyösi Kaszinó Egyesület története 1836-1936. G Y K E kiadványa, 
Gyöngyös , 1938. 4., 6. old. 
10Molnár József: Adalékok Gyöngyös történetéből. Kézirat. Budapest, 1969. 6. old. 
"Apróságok . Gyöngyösi Kalendárium, 1937. VIII. évf. G Y Ö S Z kiadványa, Karcag, 1936. 99. 
old. 
l 2Jelenkor, 1837. 68. sz. 269. old. 
13Bóka László: A magyarság bölcsője. In. Tolnai Gábor (szerk): Gróf Széchenyi István naplói. 
Magyar Századok. Bp., é. n., 335. old. 
H U o . 1084-1085. old. 
l 5 Uo. 
íhBreznay Imre: i. m. 7-8 . old. 
17Napló,"1084-1085. old. 
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szemtanúként leírta még azt is, hogy Széchenyi a l íceumon kívül a templomot (ma a bazilika) 
és a várat is felkereste: „A lyceumban különösen a könyvtár ragadá meg figyelmét. Soha nem 
hittem - úgymond - , hogy hazám egyik provinciális városában ily szépen rendezett kincset 
találjak. Ezenkívül a könyvtár boltozatára festett krackeri freskót csodalta, miben Kazinczy 
Ferenc is elragadtatással gyönyörködöt t . Széchenyi most először volt Egerben, a jelenléte az 
egész város míveltebbjeit átrezzenté, és miután elment, ki őt hírből vagy műveiből ismeri, 
szívből sajnálta, hogy nem láthatta a most élő legnagyobb magyar hazafit ."1 8 Valóban. A 
város nagy tisztelettel üdvözölte Széchenyit. Eger nevében Brezovai József főispánhelyettes 
fogadta. Este a lakosság fáklyás zenével köszöntötte.1 9 

Szeptember 29-én továbbutazott Miskolcra. O t t , továbbá Szerencsen, Sárospatakon, 
Nagy kállón és Debrecenben tárgyalt a vármegyék küldötteivel a Tisza-szabályozás ügyében. 

Első tiszai szervezőútján, 1845. október 11-én érkezett vissza Szolnokra. Még szeptember 
6-án levelet írt a szabályozás ügyében érdekelt vármegyék és a Jász-Kun kerület vezetőihez, 
hogy küldjék el képviselőiket az október 11-12-re tervezett szolnoki tanácskozásra.20 (Ezen 
Heves megye küldöt te Almássy Pál első alispán volt.) Széchenyi a megbeszélésen éppen a 
körút ján szerzett tapasztalatai alapján hangsúlyozta: „(A) Tiszával összefüggésben levő 
egyéb folyók is tárgyai lesznek a szabályozásnak."2 1 

Az úti tapasztalatok és a küldöttek hozzáállása, valamint Vásárhelyi Pál tervei megerősítet-
ték Széchenyit elgondolásainak helyességéről. Mindezek alapján az 1846. január 19-én, 
Pesten, az elnökletével megalakult Tiszavölgyi Társulat az egesz Tisza-völgyre vonatkozó 
átfogó szabályozási tervét elfogadta.22 

Gr. Széchenyi István a kettős megyében utoljára 1846 nyarán járt , a második tiszai 
tanulmányútján. Miután augusztus 27-én (Tisza)Dobnál ünnepélyesen megnyitotta a 
Tisza-szabályozási munkálatokat, Tiszafüreden, (Kun)Madarason és Tiszabőn is megfor-
dult. Még elment a Pest-Szolnok között i vasútvonal szolnoki ünnepi megnyitójára, de erre a 
vidékre többé már nem tért vissza. 

A forradalom és szabadságharc leverése után Széchenyi alkotásai tovább buzdítot tak 
Heves megyében is. A Gyöngyösi Kaszinó (GYK) kezdeményezésére 1858. április 8-án 
tartott közgyűlésen a kettős megye birtokosai megalapították a Heves Megyei Gazdasági 
Egyesületet ( H M G E ) , hogy ebben is „az 0 (azaz Széchenyi, M. L.) cselekvési élénkítendjék 
tetteinket" - amint arra az egyesületi titkár is utalt visszaemlékezésében.2 ' 

Az 1860. április 8-i döblingi tragédia híre két nap múlva már Egerbe is eljutott. Itt és a 
vármegye minden településén emlékező gyászünnepséget rendeztek. Az egri gyászistentisz-
teletet Bartakovics Béla róm. kat. érsek főpásztor tartotta.24 Az Egri Kaszinó és a G Y K , 
valamint a gyöngyösi székhelyű H M G E tagjai egy hónapon át gyászoltak. Egyesületi 
székházukra ki tűzték a fekete zászlót.25 A GYK április 19-i közgyűlésén egyhangúlag 
elfogadták: 1. N é g y hétre az egylet helyiségeiből minden zajos mulatságot és zenét kitiltanak. 
2. Halála évfordulóján gyászmisét mondatnak (ezt 1872-ig minden évben meg is tartották, M. 
L.). 3. Második arcképét is megfestetik, és a kaszinó olvasószobájában kifüggesztik. 4. 
Bármely, Gyöngyösön élő vallásfelekezet által rendezendő Széchenyi-gyászünnepélyen a 
tagok megjelennek. 5. Részvétlevelet írnak Széchenyi özvegyének. 6. Széchenyi emlékére 
alapítványt tesznek, amelynek kamatait a gyöngyösi gimnázium egyik szegény sorsú, a 
magyar nyelvet és történelmet kimagasló szorgalommal tanuló diákjának adják. 6 A G Y K 

nBenkóczy Emil: Tarkányi Béla élete és költészete. Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület 
kiadványa, Eger, 1910. 42. old. 
"Széchenyi naplói, 336. old. 
J0Szolnok Megyei Levéltár, Jász-Kun Kerület Levéltára, Nádori kegyes leírások, Hivatalos 
levelezések, 3. kötet , 1655/1845. sz., Pest, 1845. szept. 6. 
"'Heves Megyei Levéltár, Heves és Külső Szolnok Vármegye Nemesi Közgyűlése iratai, 
Lajs t romozot t iratok, I V - l / b . , 1845. okt. 12., br. O r c z y Béla főjegyző jegyzőkönyve ( H M L ) 
22Sugár István: A Közép-Tiszavidék két kéziratos térképe 1790., 1845. Tiszai Téka, 1. D o b ó 
István Vármúzeum kiadványa, Balassagyarmat, 1989. 93. old. 
23 Molnár József: i. m. 7. old. 
24Lukács Lajos: A Vatikán és Magyarország 1846-1878. A bécsi apostoli nunciusok jelentései és 
levelezése Magyarországról. Bp., 1981. 130. old. A nuncius 1860. május 7-i jelentése alapján 
25Breznay Imre: i. m. 75. old. és Bachó László: i. m. 22. old., valamint Csomor Kálmán: A 
Hevesvármegyei Gazdasági Egyesület története 1858-1895. év végéig. Gyöngyös , 1896. 18. old. 
~hBachó László: i. m. 22. old. 
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előterjesztésére a gyöngyösi képviselő-testület az Orczy-kastély előtti sétateret Széchenyiről 
nevezte el. 

A vármegye június 27-i jegyzőkönyve ezt rögzítette: „(A közgyűlés) emlékezetbe hozni 
kíváná a magyar haza legnagyobb fiának és polgárának, gróf Széchenyi Istvánnak halálát, kit 
az összes magyar hon a legmélyebb közfájdalom könnyeivel sirat és gyászol, kinek halhatat-
lan érdemei dicsőítésében, nagy nevének, emlékezetének örökítésében - úgy az összes hon, 
mint annak minden hatóságai, intézetei, testületei s községei buzgólkodva vetélkednek, hogy 
a képviselő-testületek az elhunyt nagy polgár árnyékába legbuzgóbb tiszteletének, ö rök 
hálájának kedves adóiát csak némiképp kitüntethesse ennek jegyzőkönyvbe iktatása."~s 

Ugyanakkor döntöt tek arról, hogy Eger főutcáját Széchenyiről nevezik el." 
1861. január l - jén a Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben kérte a városokat, 

adakozzanak Széchenyi pesti fémszobrának felállításához. Válaszként Eger és Gyöngyös is 
elküldte pénzadományát .3 0 

A későbbi évtizedekben kevesebb szó volt Széchenyiről Heves megyében is. Jószerint csak 
helytörténészeink emlékeztek rá az u tóbbi évekig. Az idei megemlékezések megalapozhat-
nák megyénkben is a Széchenyi-kultusz reneszánszát. w - i , bJ ' Dr. Misoczki Lajos 

Bölcsőhelyünk, az Ung-vidéki Mátyóc1 

Bármerre járjunk a környékünkön, ha dél-
időben megszólalnak a környező falvak ha-
rangjai, a sok közül ki tudjuk választani a 
szülőfalunkét, harangunk hazahívó szavát. 

A Nagykapost Ungvárral összekötő út bal oldalán található községünk, Mátyóc. A II. 
világháború után meghúzot t államhatár elválasztotta a szomszédos Palló községtől, így ma 
Kelet-Szlovákia terebesi járásában élünk. A faluban 150 ház és 419 lélek található, 96%-ban 
magyarok. Szülőfalunknak nagy történelmi múltja van, a következőkben ebből adunk rövid 
áttekintést. 

1290-ben Terra megjelöléssel szerepelt, de 1333-ban a pápai adótizedlajstromon már 
előfordult . 

Az ungi Sztáray-oklevelek említik, a Mattinc - később Mathenc, Mátyóczi családok ősi 
bölcsője. Mátyóczy Imre (Emericus filius Ladislai de Matheuc) az egyik hosszan tartó 
ürugethnagymihályi bir tokperben a szertartásos perdöntő esküt tizenhatod magával teszi le. 
Öveiket megoldva, saruikat levetve a vitás földterület felett állva és abból maroknyit fejük 
fölé emelve esküdtek. 

A radicsi dűlőn a XVIII . században adófizető község volt Lukaháza, de elpusztult. A volt 
falu rommaradvánnyai még fellelhetők. A reformáció idején a dobóruszkai ref. egyházköz-
séghez tartozott . 

Az Ung másik ága községünkön keresztül folyt, ez volt a Pataksor. Nagykapost érintve 
önmagát vezette a Latorcába. A nagykaposiak holt medrét ma is Ungocskának hívják. 

2 Uo. A Széchenyi tér 1898-ig megvolt, akkor építették rá a gimnáziumot. Ma a Zöld-híd utca egy 
része. 
2 8 HML, V-42/1. Eger Város Képviselői Gyűlésének iratai, Ülésjegyzőkönyvek, az 1860. június 
27-i jegyzőkönyv, 111. 
2 , Uo. Az utca azóta is Széchenyi nevét viseli. Az Egri Kaszinó épülete ebben az utcában volt, a 
mai Ifjúsági Ház . 
' H M L , V.101/b-45. Gyöngyös Város Levéltára, Vegyes ügyek, L1I/21. fasciculus, az M T A 
elnökének Pozsonyban, 1861. január 1 -jén kelt levele és Molnár, 9. 

'Községünk történelmi feljegyzéseit és az egyházi iratokat a II. világháború után összeszedték és 
ismeretlen helyre vitték, így sajnos a dokumentumoknak hiányában vagyunk. Magángyűjtemé-
nyekben azonban néhány darab megtalálható. Mi elsősorban anyai nagyapánk, Bodnár Lajos 
gyűjteményéből található anyagokat használtuk. 


