
Választási küzdelmek 
a reformkori Szabolcs megyében 

A reformkori Magyarország népességének 90%-át az úrbéres és az úrbériségen kívüli (zsel-
lérek, szolgálók) néptömegek alkotják. Fölöttük áll az a kiváltságos osztály, az egy és ugyan-
azon szabadságot bíró, de eró'sen tagolt nemesség, amely korszakunkban is kizárólagos poli-
tikaformáló tényezőnek tekinthető. Miközben ugyanis arányuk a társadalomban mindössze 
4-5 % körül mozog, a politizáló elit szinte kizárólag soraikból kerül ki. 

A reformkori Szabolcs megyei nemesség aránya a társadalomban - hasonlóan más tiszán-
túli megyékhez, mint például Szatmárhoz - jóval az országos érték felett van, meghaladja a 
10%-ot is.1 Ez az igen nagyszámú szabolcsi nemesség vagyonilag erősen tagolt. Vezető réte-
gét, mint minden megyében, a jobbmódú középbirtokosok képezik, akik hagyomány szerint 
részt vesznek a megyei életben, de az országos politikában is. Több száz, esetleg néhány ezer 
holdnyi birtokuk biztosítja anyagi jólétüket, iskolázottságukat, műveltségüket. Ők a megye 
igazi urai. E középnemesi rétegből kerül ki Szabolcsban az a tucatnyi família, amely a megyét 
irányítja, azaz a politizáló elit. 

A vezető középnemesi rétegtől igen nagy távolság választja el a nemesség legnagyobb ré-
szét jelentő kisnemességet. Az egytelkes kúrialisták vagy a birtoktalan armalisták életmód-
jukban, műveltségükben, de viseletükben sem igen különböznek a jobbágyoktól, a bocskoros 
elnevezés utal is erre. A szabolcsi 10 % feletti nemesség legnagyobb részben ilyen birtoktalan 
vagy egytelkes taksás nemes, akihez képest némely jobbágytelken gazdálkodó paraszt is na-
gyobb anyagi erővel bír. Számuk azonban olyan jelentős, hogy bizonyos módon már befolyá-
solni tudják a megyei politikát, ezért tisztújításkor, követválasztáskor a versengő felek igye-
keznek megnyerni őket. A kormány is felhasználja őket gyakran olyan céllal, hogy megerősít-
se befolyását a megyékben. 

A reformkori vármegyék ugyanis azáltal, hogy követeket állítanak, utasítással látják el, és 
vissza is hívhatják őket, részt vesznek az országos politikában, befolyást gyakorolnak annak 
irányára. Ezért nem véletlen, hogy utasításadási jogukhoz féltékenyen ragaszkodnak, követe-
iken számon kérik, hogy aszerint működtek-e az országgyűlésen. Ha netalán annak ellenére 
voksolnak szigorúan megintik, vagy végső esetben visszahívják őket. 

A megyék országgyűlésre adott első utasítása az anyautasítás, amelyben a diéta előtt álló 
ügyekben adnak instrukciókat követeiknek, ezt követően számtalan pótutasítás születik az 
országgyűlési időszak alatt. Az anya- és pótutasítások szerkesztésére egy választmány műkö-
dik a megyékben, így Szabolcsban is, melynek elnöke rendszerint az első alispán. Állandó 
tagjai a második alispán, a főjegyző, a tiszti ügyészek, a négy főszolgabíró és rendes esküdtje-
ik, valamint az előző országgyűlésen nagy tapasztalatokat szerzett követek. Jelen vannak 
benne az egyházak vezető személyiségei, néhány nagy tekintélyű arisztokrata, mint például 
Szabolcsban gr.Dessewffy József és Emil, vagy gr.Vay Dániel, bár általában az arisztokrácia 
nemigen érdeklődik a megyei politika iránt.2 

A kisnemességnek a politikai küzdelmekbe történő bevonására az az 1819. évi helytartóta-
nácsi rendelet nyit utat, amely a megyei tisztújításokat és követválasztásokat szabályozva be-
vezeti az addig szokásban lévő közfelkiáltás helyett a golyóval, vagy más jellel történő szava-
zást, a voksok beszedésére és összeszámlálására pedig szavazatszedő küldöttséget állít fel. 
Igaz, hogy az addig gyakorlatban volt közfelkiáltás is számtalan visszaélésre adott alkalmat, 
az ezrekre rúgó tömeg megjelenése a választásoknál, a tanácskozásokban azonban még na-
gyobb politikai küzdelmeknek nyit teret.3 

1 A történeti statisztika forrásai. Szerk.: Kovacsics József. Bp. 1957.21. tábla, 371. old. 
2 IV.A.l. 1841. évijkv. 545. sz., 1847. évi jkv. 1357. sz. 
3 A rendelet ugyanis az 1723. évi LV1II. t.c.-re hivatkozva, azt félremagyarázva a választásokon túl a ta-

nácskozásokban is biztosítja minden nemes döntéssel felruházott részvételét. 
Ballagi Géza: A nemzeti államalkotás kora. = A magyar nemzet története. Szerk: Szilágyi Sándor. IX. 
k. Bp. 1897. (A továbbiakban Ballagi Géza) 80. old. 
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1820-ban, amikor az új választási rendet Szabolcsban először alkalmazzák, gr. Dessewffy 
József (Szabolcs megye követe több országgyűlésen is) igen lesújtóan nyilatkozik róla Kazin-
czyhoz írott levelében: „Megmutatta a tapasztalás, hogy a votizatio el nem kerülteti a lármá-
zást, nem a praktikákat, nem a megvesztegetéseket.. . Ott, a hol herczeg Eszterházynak csak 
annyi vótuma van, mint a legutolsó bocskorosnak, a votizátió systémája et in theoria et in 
praxi merő képtelenség."4 A rendelet 1827-ig volt érvényben, a későbbiekben is szokásban 
maradt azonban, hogy ha a közfelkiáltásból a főispán a többséget nem tudta megállapítani el-
rendelte a szavazást, és ezen esetben egy bocskoros nemes voksa valóban ugyanennyit ért, 
mint egy herceg Eszterházyé. A tisztikarokat, a követeket százakra, sőt ezrekre rúgó tömeg 
választotta, így minden választás előtt megindult a harc a voksokért. Lehettek ellenzékiek 
vagy kormánypártiak, veres vagy fehér tollasok, a módszerek ugyanazok voltak: etetés, ita-
tás, lélekvásárlás. 

A nagyszámú szabolcsi kisnemesség hosszú évtizedekig nemigen tanúsít érdeklődést még 
a megyei politika iránt sem. A vékony politizáló rétegre is inkább a komótosság, sőt lassúság 
jellemző, mint az élénkség. A közgyűlés az egyszerűbb ügyekben szokásos módon közmeg-
egyezéssel határoz, a fontosabbakat pedig küldöttségre bízza, amelynek tagjai a közgyűlés 
tagjaival csaknem azonosak. A tanácsterem gyakran kong az ürességtől, előfordul, hogy a 
tisztviselőket is fel kell szólítani a megjelenésre.5 A hírlapi tudósítások szerint az 1840-es 
években a helyzet megváltozik. Az országos lapok botrányosabbnál botrányosabb szabolcsi 
követválasztásról, tisztújításról, közgyűlésről tudósítanak. A Budapesti Híradó 1845-ben 
megállapítja, hogy a korteskedés, e „szörny" megyénk kebelében született (valószínűleg az 
1820. évi restaurációra utal), majd itt nőtt naggyá.6 

Szabolcs megye a tizenegy halálos áldozatot követelő, 1836. évi restauráció után hozott 
rendszabásaiban a korteskedések fő okát a pártok alakításában látja, és három szokásban lévő 
módját írja le: 

• Hódítások és rábeszélések a választást megelőző időben, vagy éppen az alatt. Legvesze-
delmesebb, következésképpen a leginkább büntetendő a tisztviselők agitációja, mert ők 
tekintélyüket, hatalmukat kihasználva gyakorolnak nyomást a köznemességre, ez által 
pedig a választójog szabad gyakorlását akadályozzák, és saját, törvényben rögzített 
(1723. 68. t.c.) hivatali függetlenségüket áldozzák fel. 

• Pénzzel való megvesztegetés, azaz a szavazatok vásárlása, „melynél szemtelenebb mód-
ja nincs a hivatal vadászatnak". 

• „Készíttetnek a pártok részegítő italok által, melynél lealacsonyítóbb 's veszélyesebb ne-
me a megvesztegetésnek nem lehet, minthogy ez által nemcsak szabadságától fosztatik 
meg, de eszétől is, 's egyedül fellázított indulatjától 's pártdühétől ragadtatva rohan a ré-
szeg elcsábított maga 's mások veszedelmére."7 

Megjegyezzük, hogy a párt szó itt nem mai értelemben veendő, nem eszmék, sokkal in-
kább személyek körüli csoportosulást takar, amelyet a szimpátia, a magánérdek alakít. 

A Szabolcs megyei reformkori „pártoskodások" hosszú sorából olyanokat választottunk 
ki, amelyek leginkább bemutatják a kisnemesség politikai célokból, eszközként történő fel-
használását, és plasztikusan ábrázolják az egész megyei rendszert aláásó korteskedést. 

1. Az 1843. márc. 13-i utasításadó közgyűlés 
Szatmár megye 1841-ben 12 pontba foglalja a következő országgyűlés előtt álló feladato-

kat, ezzel mintegy a polgári átalakulás programtervezetét alkotja meg. Még ugyanazon év vé-
gén azonban a szatmári politika éles fordulatot vesz; a kormány hű megyei vezetés a dec. 6-i 
évnegyedes közgyűlésre a bocskoros kisnemességet becsődítve, a tyukodi és csengeri 
ólmosbotok súlya alatt megbuktatja a 12 pontot.8 

4 Ballagi Géza, 80. old. 
5 1842. máj. 5.Pesti Hírlap. 
6 Budapesti Híradó. 1845. febr. 20. 
7IV. A. 1.38. cs. 424. sz. 1838. 
8IV.A.l . 1842. évi jkv. 25. sz. 
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Szabolcsban éppen e szomorú fordulat miatt csak 1843-ban, az országgyűlésre adandó 
anyautasítás kapcsán kerül szó'nyegre a szatmári 12 pont. Az eltelt körülbelül másfél évben 
azonban a megyék levelezése és a publicisztika révén folyamatosan benne élt a köztudatban, 
kiváltképp a háziadó elvállalása tartotta izgalomban a nemességet. Szabolcsban két táborra 
szakadtak a kérdésben: az egyik párt, a nagytekintélyű alispán, Zoltán János körül csoporto-
sulva, a haladás szellemében a sürgető reformokat kívánta, és elvállalására szavazott. Ők a 
haladó eszmék hívei az 1840-es években, ismertebb tagjai, mint Bónis Sámuel, Somossy Ignác, 
Elek Mihály, Erőss Lajos az 1841-ben megválasztott tisztikarból kerültek ki. 

A másik párt mindenben az alkotmány sírjának megásását látta, az előbbieket a haza és az 
alkotmány elárulásával vádolta. A magukat konzervatívoknak nevezők vezére Eördögh 
Aloíz, 1830-ban a megye főjegyzője és országgyűlési követe volt. Nevesebb tagjai Patay Ist-
ván, Jármy Imre, Kállay Péter, Kállay Menyhért, Péchy László az előző tisztikarokban töltöt-
tek be vezető posztokat. 

A márc. 13-ra kitűzött közgyűlés előtt a korteskedés hallatlan méreteket öltött. Eördögh 
Aloíz körlevelei helységről-helységre jártak, kortesvezérei egy ezüst húszas napidíjat, en-
ni-innivalót és beszállítást ígértek minden nemes atyafinak a kállói gyűlésre. Úgy tűnik jól tel-
jesítették feladatukat, mert márc. 12-én reggel 8 órakor a híradások szerint több, mint 1500 to-
rok kiabálta harsányan, hogy „éljen a szabadság, nem adózunk". A tömeg zsúfolásig megtöl-
tötte a termet, jó része azonban így is kiszorult az udvarra. A föltett fövegekkel, füstölgő pi-
pákkal a lócákon, az asztalok tetején álló, késekkel felszerelt nemesség sorai között a csend-
biztosok csak nagy nehézségek között tudták a két alispánt és a főjegyzőt bevezetni, a tiszti-
kar nagy része azonban kiszorult a teremből. A bortól és pálinkától fűtött tömeget az alispán, 
akiről már egyébként is régen az terjedt el, hogy ő az, aki a nemességet meg akarja adóztatni, 
az ősiségét pedig eltörölni, képtelen volt féken tartani. Ha az asztal elején állókat sikerült is le-
parancsolni, a lármát elfojtani lehetetlenség volt, egyfolytában zúgott a „nem adózunk sem-
mire, éljen a szabadság, maradjunk a réginél". Az adóról szóló pontot még csak felolvasni 
sem lehetett, így az alispán határozatul kimondta a többség akaratát. Az ő szavát azonban ke-
vésnek találván, a kortesvezérek követelték, hogy a szokásjog ellenére ott rögtön foglalják azt 
írásba, és pecsételjék meg. így nyomban hitelesítették is a szabolcsi nemesség akaratát, mi sze-
rint "a nemesség semmiféle adót, sem pedig akárminémű ajánlást semmi szín alatt magára 
nem vállal, s nemesi szabadságához híven ragaszkodik". E határozatot körbehordozták és 
hirdették, írásba foglalását bemutatták a közönségnek, mindez azonban kevés volt lecsillapí-
tásához. A tanácskozás következő pontja az ősiség lett volna, de míg bent a teremben a 
háziadót úgymond lebicskázták, az udvaron a tömeg Eördögh Aloízt a vállán hurcolva, az 
ősiségét ejtette el. Mindezek után az alispán a gyűlést kénytelen volt másnapra halasztani, 
amikor is már nem volt ugyan annyi köznemes jelen, mégis megbukott a többi szatmári pont 
is. Eördögh Aloíz indítványait sorra keresztülvitte. Nevezetesen, a nemesei szabadságból kö-
vetkezik, hogy akik nem nemesek adót kell, hogy fizessenek, így a honoráciorokat adó alá kell 
vetni. Azontúl, hogy a nemesség a háziadóból részt nem vállal, a megye rendei az ősiségét is 
fenn kívánják tartani, a birtokbírhatást és hivatalviselést, a nem nemesi osztályokra kiterjesz-
teni nem óhajtják, és igaz ugyan, hogy Szabolcs is több országgyűlésre (1832/1836, 
1839/1840) adott számtalan utasításban a cenzúra eltörlését szorgalmazta, most azonban a 
sajtószabadságot a közrendre nézve veszedelmesnek találván, további fenntartását adja utasí-
tásba követeinek. Eördögh Aloíz felszólalása szerint: „Mióta Kossuth ír azóta reánk csak ve-
szedelem háramlott, a közcsendesség megkívánja, hogy maradjon a cenzúra úgy, mint eddig 
volt."9 

2. Az 1843. ápr. 27-i követválasztás 
A fenti, botrányos utasításadó közgyűlést egy bő hónap múlva követte az országgyűlési 

követválasztás. A két-két jelölt Bónis Sámuel és Erőss Lajos, valamint Péchy László és 
Eördögh Aloíz volt. A két szemben álló tábor élesen elhatárolódott egymástól. Bónis Sámuelt 
és Erőss Lajost a megyei nemesség liberális eszméket valló fele támogatta, és maguk mögött 
tudhatták a hivatalban lévő, 1841-ben megválasztott tisztikar tekintélyes személyiségeit, Zol-
tán János első alispánnal az élen. Péchy Lászlót és a fentebb sokat emlegetett Eördögh Aloízt, 

9 IV.A.l. 43. cs. 170. sz. 1843., Pesti Hírlap 1843. ápr. 2. 
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a megyei köznemesség másik fele, valamint az előző tisztikarokban működő, a jelenlegi me-
gyei vezetésből kiszorult nevesebb személyek pártolták. A követválasztó gyűlést a főispán, 
gr. Teleki József vezette. A márc. 13-i közgyűlés tapasztalatai folytán a rendet egy dzsidás ez-
red vigyázta, amelyet az alispán és Nagykálló város elöljárósága kérésére a gyújtogatástól, 
rablástól, gyilkolástól tartva rendelt be a főispán. Az eseményeket a Világ c. lap névtelen tu-
dósítója idézi fel számunkra: 

„Nem kívánom az olvasók kedélyét zaklatni azon ingerültség elősorolásával, mely f. évi 
mártz. 13-ka óta az adózási 's ezzel kapcsolatos kérdéseknél a pártfelek között keletkezett, 
mert úgy említnem kellene azon undok rágalmakat, hallatlan gyanúsításokat is, melyekkel a 
„nem adózunk" némely emberei az adózási elvpártolókat megyénk minden helységiben egy-
formán sújtani törekedtek... 

Délutáni 2 óra tájon az egész osztály katonaság a megyeháza előtt fegyverben állott; - nem-
sokára hallatszik a tábori zene, 's a Péchy-Eördögh-féle párt emberei több lóhátas vezér 
előlmentivel, kik kék dolmányt, keskeny nemzetiszín vegyületű zsinórral, 's vörös sapkát 
ugyan ily keskeny zsinór vagy pántlikával körülövezettet, fekete kakastollal feldíszítve visel-
tek, kijelelt szállásokra választottaik nevei harsány kiáltozási között, fejér-atlacz zászlókkal, 
melyeken kedvelteik nevei, 's más alkalmi feliratok voltak szemlélhetők, mintegy 500 szeké-
ren, mint mondták, beérkeztek. - Még ezek nem vonulának el, midőn jött a Bónis-Erőss párt 
egy részének előcsapatja, ennek élén több lóhátas vezér, kik almazöld dolmányt, veres sapkát, 
fejér kakastollal viseltek, több színezetű díszes zászlókkal „éljen Bónis-Erőss", 's más alkalmi 
felírással ezüst, arany hímzettel, tábori zene kíséretében, - ezek is szállásukra vonultak, a még 
több utána begyűlt, 's szinte ily forma ruhájú, fényes öltözetű, 's szép zászlókkal kérkedő szá-
mos csapattal együtt, mind muzsikaszóval. Nagy volt a feszültség, nagy a töprenkedés mind 
a két fél beavatatlan embereinél a kimenetel eredményérül, 's félve tekintének a kétes jövőbe. 
Másnap főkormányzónk (a főispán) még a gyűlés kezdete előtt kinyilatkoztatta; miképp felki-
áltás által a választást, amennyiben ily számos gyülekezet közepett sikeresen eszközölni alig 
lehetne - azt szavazat útján kívánja végrehajtani, 's e végre a nemességnek terembe tolakodá-
sa, hová a nélkül sem férnének, szükségtelen... 

Először is a Bónis-párt kívülről a megyeház udvarára befelé szavazott; - ennek végeztével 
a Péchy-párt a református templomba, amennyiben a két párton lévőket egymás közé vegyí-
teni nem lett volna tanácsos..."10 

A választás a következő eredményt hozta: Bónis Sámuel 3 348 szavazattal győzött Péchy 
László 2 682 szavazata ellenében. Az idézett Világ hasábjain a vesztes fél az egész szabolcsi 
tisztikart megvádolta, hogy hivatali hatalmukkal visszaélve mindannyian nyíltan kortesked-
tek, szavazatokat vásároltak, a választás napján pedig Bónis Sámuelre kétszer is szedték a 
voksokat. 

„Szavazatadásra először a tisztikar pártja (Bónis Sámuel) bocsájtatott, nagy kapcsolatai, 
hosszú kezei voltak e pártnak. A megyeháza udvarán szavaztak, és miután azt megtöltötték, a 
főispán elrendelte, hogy a másik fél a református templom kerítésénél szavazzon, melyet ka-
tonasággal körül is vétetett. Bevégezvén a tisztikar pártja a szavazást, s emberei mind a me-
gyeház udvarában bezáratván, mivel nem volt elég golyó az újra kezdendő szavazatvételre, a 
küldöttség kétezer golyót kivett Bónis Sámuel ládájából..."11 

A megyei közgyűlés a cikket természetesen rágalomnak, alaptalan gyanúsításnak nyilvá-
nította, és cáfolatot tett közé. 

„Midőn a Bónis-pártiak szavazatukat beadták, a megyeházába bezárattak, és csak az abla-
kokból szemlélhették a másik fél lélekvásárlását. Ugyanis tudja-é (az előbbi cikk írója), mint ve-
rették beszakadásig a nagy dobot, mint szédítették a szekereiknél hagyott, itt-ott bámészkodó 
szemtelen kocsisainkat egy-két, sőt három forintnyi ígéretekkel is szavazatra? Tudja-é mily 
emberhez illő bánással kívánták rábeszélni a részint járókelő, részint az eredmény megtudá-
sáért ólálkodó, öltönyökre, műveltségükre némely nemes uraknál fentebb álló izraeliták, s 
hitsorsosaik közül vállalkozókat, haszonbérlőket szavazat adásra? ,. ."12 

10 Világ. 1843. máj. 6. 
11 Világ 1843. máj. 6. 
12 Világ 1843. jún. 3. 
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3. Az 1847. dec. 6-i félbeszakadt tisztújítás 
A szemben álló két fél most azonos elveket vallott, a megyei nemesség 1845-ben ugyanis 

egységesen ellenzékinek mondható. A jelöltek iránti szimpátia vagy antipátia azonban ismét 
kétfelé szakította őket, a pártok megalakultak egymás ellenében. A veres párt alispánjelöltjei 
Kállay Miklós és Somossy Ignác táblabírák, a fehéré Péchy László másodalispán és Kállay 
Ödön főszolgabíró voltak. Többen a megyében Péchy László és Somossy Ignác együttes jelö-
lésével szerették volna a két pártot egyesíteni. Péchy hivatali érdemei, Somossy ritka becsüle-
tessége és népszerűsége igen előnyös felállást tett volna lehetővé, de a két fél közti ellentét ezt 
kivihetetlenné tette. Megindult tehát a korteskedés, melynek következtében a választás nap-
ján addig soha nem látott mértékben manipulálta mindkét tábor a szavazást. Most a Budapes-
ti Híradó tudósít bennünket az eseményekről: 

„A veres párt embereit jókor bevezetvén a székvárosba, a megyeház terét azonnal el is 
foglalá. A fehér tollas párt pedig csak a tisztújítás napján vezeti be embereit, és a református 
templom körül gyűjté össze magát, erejét képzé a fungens tisztikar legnagyobb része. A két 
párt lovas katonasággal vala elválasztva; a veres pártnak vagy hetvenkét zászlója volt. A má-
sik pártnak zászlója negyvennél több vala. A roppant néptömeg, és közbe elvegyítve katona-
ság csillogó öltözete, 's fegyverei, a tenger zászló, 's a zene harsogása; kicsinben a hajdani ki-
rályválasztásokhoz hasonlított... 

És most megindult mindkét párt részéről a voksoltatás és csalás. A veres tollasok a megye-
ház udvarára befelé szavaztak; midőn megtölt már a szűk udvar a szavazatukat beadott kor-
tesekkel, 's többen bele nem fértek, szükség vala őket kibocsátani; és e pillanatban, többen 
használva az alkalmat, hol kályhalyukba, hol hajdúszobákba, hol az ambitusok 's más helye-
ken elbújtak - hogy újra a deputatió előtt megjelenhessenek, másodszor is szavazatukat adni. 
Továbbá a megszavazott nemesség, mely a kapun kirohant, újra a nagy zavar 's tolongásban 
visszatért a még nem szavazókkal... Ennyit a veres tollas párt csalásairól, kikről azon véle-
mény áll, hogy vagy hétszáz szavazatot ily csellel szaporítottak, s elcsempésztek. 

Most már a fehér pártról szóljunk; itt a csalás nagyobbszerű volt. Hogy megérthesse az ol-
vasó mily módon történhetett, azon körülményt kell megemlíteni, hogy a fehér párt embereit 
bezáró katonai négyszögbe a fehér párt másodalispáni jelöltjének, és egy másik rokonának 
udvarai estek. Midőn tehát a már megszavazott fehér tollas nemesség hazafelé ment volna, új-
ra a két udvar hátuljából, egy másik utczából visszatért a még nem szavazók közé. Az udva-
rok hátsó része pedig - mivel e kortestaktika nem is gyaníttatott - katonasággal fedve nem 
vala. De maga a kordont képező katonaság is a veres pártiak példájára, nem tudta visszatar-
tóztatni a már megszavazottakat. És ezen egyszerű, de súlyos csalást midőn a veres pártiak 
észre vevék, hogy az ellenfélnek emberei nem hogy fogynának, de még többen vannak, meg-
döbbenve, s kétségbe esve a bizonyos vereségen, sűrűn jártak fel az administrator úr ő méltó-
ságához (Sombory Imre, a főispáni helyettes) a csalást bejelenteni. Még ő méltósága maga is meg-
jelent, a katonaságtól fedve, megvizsgálni s nézni a szavazatszedést, de e pillanatban minden 
jól ment, s az ügyes kortesvezérek jól el tudták fedni a csalás módjait. Újra foly a szavazás -
vele a csalás, s már ötször is szavazott némelyik, holott a katonai négyszögű vonal erősen ál-
lott. Már a veres pártnak csak mintegy 500 szavazója volt hátra, és a fehér párt emberei mintha 
meg sem szavaztak volna, tömve töltötték be a tért, melybe zárva valának; sötétedni kezdett, 
az estvétől mindenki félt, a fehér tollasok ereje újra s újra szaporodott a már megszavazottak-
ból.. . . És az öt-hat ezer emberből álló tömeg majd 12 ezer szavazatot adhatott volna ily mód-
dal. - Maga a szavazatszedő választmány megismerte végre a csalást, s jelentést tőn az 
administrator úr ő méltóságának: mire a restauratio fölfüggesztése következett az napra. S 
most következett a zavar, s bizonytalanság pillanata; a fehér párt emberei a szavazatokat rejtő 
ládát kiadni nem akarták, tulajdonuknak mondván azt. A választmány tagjai mind elszéled-
tek, csak a geszterédi esperes, mint a szavazatokat bevevő maradt hátra, míg végre a nagy to-
longásban egy megyei hajdú megérkezett a súlyos ládáért, fegyverét pedig, mivel azt is vinni 
bajos lett volna, a tisztelt esperes deputatus úr kezeibe vévén, ily őrizet mellett bejutott az ad-
minisztrátor úrhoz a csalással terhelt, szavazatot rejtő kincsesláda. 

Éjszaka s másnap reggel conferenziák tartattak; a két párt vezérei összejöttek az 
administrator ő méltóságánál - és becsületükre legyen megjegyezve - mosolyogva egymás-
nak baráti kezeket nyújtottak. Megegyeztek, hogy a restauratiot tovább folytatni nem óhajt-

14 



ják, mivel éhes s fagyos népük elszéledt már, hogy többet kortesekkel nem fognak választani; 
de az intelligenciának ereje s többségével, hogy új nemesi összeírást, s szigorúbb rendet fog-
nak alkotni jövőre."13 

Egy-egy ilyen világraszóló manipuláció, vagy az olyan véres eset, mint a tizenegy halálos 
áldozatot követelő 1836. évi szabolcsi tisztújítás megdöbbenti ugyan a közvéleményt, a me-
gyék megrendszabályozásának kérdése is felmerül, minden ilyen irányú törekvés azonban 
kudarcot szenved, mivel mindegyik fél előnyt kíván szerezni a másikkal szemben. így válik a 
közéletet megmételyező korteskedés általános, bevett szokássá a reformkorban, és marad 
meg - bár egyre kifinomultabb formákat öltve - a későbbi időkben is. 

A megyei élet árnyoldalainak illusztrálásán túl azonban mindenképpen meg kell jegyez-
nünk, hogy az 1847/48. évi utolsó rendi országgyűlés törvénybe foglalta a vármegyék érde-
meit, amikor az alkotmány védbástyáinak nevezte őket. Hiszen amikor az országgyűlések is 
sorra-rendre számottevő eredmények nélkül oszlottak el, a „korkérdések" fórumai még in-
kább a megyék lettek. Elénk levelezést folytattak egymással, törvényhozó funkciókat gyako-
rolva alkotmányos kérdésekben hoztak határozatokat, amelyeket a kormány rendre-sorra 
megsemmisített, ezzel természetesen még élénkebb megyei politizálást indukálva. Szabolcs 
például olyan sarkalatos kérdésekben, mint a szólásszabadság, vagy a törvénytelen admi-
nisztrátori rendszer behozatala ellen tett feliratai, határozatai, utasításai révén „érdemelhette 
ki", hogy a reformkor utolsó éveiben a titkosrendőri jelentésekben és Kossuth Lajos feljegyzé-
seiben is, mint szilárd ellenzéki vármegye szerepel.14 

Követdal Péchy László részirül (részlet) 

Lobog a nemzeti zászló, 
Követünk lesz Péchy László, 
Ki hazáját szereti 
Az példánkat követi, 
Én hazámat szeretem, 
Péchy László követem. 
Gyere magyar fogj kezet, 
Minket igaz ügy vezet, 
Vesszünk mint sem 

adózzunk, 
És Péchytül elálljunk. 
Fuss nemzeti zászlóért, 
Dobog szívem Lászlóért, 
ő menthet meg adótul, 
Hála neki Szabolcstul. 
ősapáink nyomdokin, 
Vívni fogunk bent és kint, 
Lássa a szép tiszti kar, 
Hogy nem német a magyar. 
Nemesre adót akar 
Majd az egész tiszti kar, 
Borral, pénzzel veszteget, 
Hiszi hogy majd elvezet. 
Háládatlan csak ne légy, 
Csúfot magadbul ne tégy, 

majd meglátod hogy végre, 
Kik visznek a sík jégre. 

Rebegi a kis leány, 
Hű szerető csak az ám, 
Kinek szíve, szája egy, 
Ki hűtlenül el nem megy. 

Lám Bónis szája más, 
Ó nem lehet jó tolmács, 
Ó adózók ellenünk, 
Hogy lehet hát követünk. 

Gyűlésezik ellenünk, 
Emelkedik felettünk, 
Pedig mi teremtettük, 
Mi csoda ha megvetjük. 

Van nemes, és ki nem igaz, 
Nem is magyar, cudar az, 
Árpád vérrel nem buzog, 
S ereibe nem mozog. 

Haladj magyar de ésszel 
Hogy örökre ne véssz el, 
Alkotmányod szilárdan 
Őrizd mint Árpád hajdan. 

Ne higyj a csalfa szónak, 
Mert adóval megrónak, 

Bosszúállás jelszavok, 
Visz reátok magyarok. 

Ne felejtsd oh magyarom, 
Márciusi nagy napon, 
Péchy László mente meg, 
Hogy nem nyom 

a járom szeg. 

Mondja meg a nemzetnek, 
És minden hű követnek, 
Szabolcsnak a jelszava, 
Az édes hon szép java. 

Minden igaz nemes hát, 
Vélem együtt felkiált, 
És megyémet szeretem, 
Péchy László követem. 

Példabeszéd azt mondja, 
Aki nem úr az szolga, 
Szólni akar a status, 
Hallgass hát magisztrátus. 

Nem azt nem is hihetem, 
Bónis nem lesz követem, 
Egy hazán egy istenem, 
Péchyt kell felküldenem.1 5 

Kováts Dénesné Pók ]udit 

13 Budapesti Híradó 1847. dec. 28, 30. 
14 Kossuth Lajos összes munkái. XI. Sajtó alá rendezte Barta István. Bp. 1951. 203, 230. old. 
15 XIII. 17. Kisebb családi levéltárak gyűjteménye. 2. dob. A Péchy család iratai. 
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