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v. TERMÉS J 

Beöthy Ödön 
(1796-1854) 

Beöthy Ödön - egykori biharvármegyei főispán és kormánybiztos - napjainkra szinte már 
teljesen elfeledett politikus, aki a reform országgyűlések egyik legünnepeltebb követe volt, 
akit kortársai a „magyar Danton"-nak neveztek, s akit Tabéry Géza erdélyi író A Frimont-
palota1 című regényének hőséül választ, mert benne látja megvalósulni a kitartó, egyenes és 
céltudatos férfieszményt, a szabadelvű polgári politikust, aki életét tette a nemzeti független-
ség és szabadság ügyére. 

A bihari Beöthyek ősi, nemesi család; előnevük besenyői és örvéndi gróf, de a grófi ág már 
rég kihalt. A család birtokos volt Bihar, Heves és Zemplén vármegyékben. Egyik ősük, Beöthy 
László már 1447-ben Bihar vármegye követe volt a budai országgyűlésen.2 

Az oklevelek tanúsága szerint a család kb. az 1730-as évektől3 birtokolja a Kismarjával 
szomszédos Nagymarja-pusztát, s itt építették ki és növelték majorságukat. A kismarjaiakkal 
bérleti viszonyban álltak, hiszen azok földben szegények voltak, mert terjeszkedésüknek ha-
tárt szabott a Berettyó és a nagymarjai puszta, így viszont a marjaiak két évszázadon keresztül 
többszörösére növelhették területüket. Kismarja különben ritka jogállású volt: ún. nemesi 
község, ahol a falu népe teljes egészében nemes volt 1848 előtt. Jobbágytelket nem kapott, vi-
szont szabadon bérelhetett. 

Beöthy Ödön - Beöthy László biharvármegyei alispán és Husztinger Janka fiaként - 1796. 
december 5-én „véletlenül Nagyváradon született, de állandóan nagymarjai birtokán lakott, s 
ekként úgy őt, mint Bocskai Istvánt Kis-Marja magáénak bátran mondhatja" - írja róla 
O'sváth Pál az 1896-os milleniumra kiadott könyvében.4 

Nagyon fiatalon, 16 évesen vonult be önkéntes katonai szolgálatra a Chiemayer-huszár-
ezredbe az oroszok ellen, azután mint hadnagy és főhadnagy, egy könnyűlovas ezredbe Na-
póleon ellen. „A híres licspei népcsatában gróf Széchenyi István huszárkapitánnyal együtt, ott 
küzdött a nagymarjai uradalom földesurának Beöthy László bihari alispánnak fia Beöthy 
Ödön",5 aki belovagolt a győztesekkel Párizsba a Tuilleriákba, s eljutott Versailles-ba is. 

Találóan jellemezte katonai felettese gróf Frimont János: „Egy brigádban harcoltunk a 
muszka meg a francia háborúkban. Hideg és vakmerő. Tábornok lehetett volna belőle, de leg-
alább is ezredes, ha nincsen olyan bihari vére, hogy ha az igazát érzi, hát szembeszáll a főher-
ceggel is."6 Ez az emberi tulajdonsága előbb a megyei, majd később az országos politikában a 
legnagyobbak közé emelte. Nyolc évi katonáskodás után (1820-ban) visszatér nagymarjai bir-
tokára, s 1826-ban már táblabíró, s ettől fogva az ő élettörténete Bihar vármegye története. 
1830-ban választják először követnek a pozsonyi diétára, de igazán az 1832-1836-os ország-
gyűlésen - ami a reformok híveinek első nagy erőpróbája volt - válik nemcsak megyeszerte, 
hanem országosan is ismertté. 

1 Tabéry Géza: A Frimont-palota. Kriterion. Bukarest, 1974. 
2 O'sváth Pál: Kismarja nagyközség és a nagymarjai puszta leírása. 1896. 34. old. 
3 Varga Gyula: Egy falu az országban. Debrecen, 1978. 79. old. 
4 O'sváth Pál: i. m. 37. old. 
5 Hunyadi Ferenc: A kismarjai választókerület. 1936. 49. old. 
6 Tabéry Géza: i. m. 197. old. 
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Beöthy Ödön egyike a leg-
ünnepeltebb követeknek, ne-
vét együtt emlegetjük olyan 
haladó, liberális gondolkodá-
sú politikusokkal, mint Deák 
Ferenc, Bezerédj István, Klau-
zál Gábor. Ők állnak Kölcsey 
és Wesselényi vezetésével az 
országgyűlés reformküzdel-
meinek élvonalában. Az 
1832-1836-os országgyűlésen 
népszerűségét elsősorban a 
protestánsok szabad vallás-
gyakorlatának ügyében el-
mondott beszédekkel vívta ki. 
Beöthy vallási kérdésekben 
mindvégig a szabadelvű párt 
vezéri szerepét töltötte be, hi-
szen Bihar megyében is ő ho-
nosította meg ezt a politikai 
irányzatot. 

1833. január 9-i kerületi 
ülésen7 az „ékes beszédű Beö-
thy" - Kossuth jellemezte így 
- indítványt tesz a protestán-
sok szabad vallásgyakorlata 
ügyében (ő maga katolikus). 
Beszédében hatalmas ívét ad-
ja a hazai protestáns üldözé-
seknek, s a következő szavak-
kal fejezi be felszólalását: „Az 
isteni törvény a keresztyény 
morál lelke, s kútfeje a szere-
tet, a haladott korszellem, 
mind parancsolva kívánják, 
hogy ki-ki tetszése szerint 
szabadon szólhasson Istené-
hez, s a szegényeknek s nyo-
morultaknak ezen támaszbo-

I; L..„ 1 tot kezükből kiragadni go-
noszság." 

Tulajdonképpen a protestánsok most lépnek először panaszukkal az országgyűlés elé, 
mert félnek, sőt kérik Beöthyt, hogy hagyjon fel indítványával; de ő úgy érzi, hogy most érke-
zett el a pillanat. „Az idő ért." - mondja. Tovább folytatódik a vita az országos ülésen, ahol a 
katolikus klérus - az élén Tágén nagyváradi prépost - támadást indít Beöthy ellen. Ezeken az 
üléseken egymással vívott és vitázott a katolikus papság és a katolikus világiak. Kölcsey Fe-
renc írja Országgyűlési naplójában: „Mily változás! Mikor a linczi békét és a bécsi szerződést 
még vérrel kellett kiküzdeni, ki merte volna jövendölni, hogy magyarországi gyűlésen a Lu-
ther és Calvin fiai hallgatva nézik, míg a Pázmán hitének sorsosai érettök egymással veteked-
ve szólanak?" 

A protestáns vallásszabadság kérdésének hat hónapi eredménytelen tárgyalása után leve-
szik az országgyűlés napirendjéről és Beöthy Ödön ekkor mondja utolsó nagy beszédét a val-
lás ügyében.8 Azt nem bánja, hogy az indítványt megtette, ha lenne valami, ami bántaná, csak 

7 Kossuth összes művei. 1. k. 86-88. old. (Ezután: KÖM) 
8 KÖM: I. k. 542. old. 
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az „hogy a KK és RR [karok és rendek] által nyújtott ápolgatás annyira növelte a gyenge gyer-
meket, hogy természetfeletti nevekedése miatt csontjai ingadozásba jövék, közöttünk meg 
nem jelenhet. Leteszem tehát én is őt Jézusnak Márk és Máté evangélistáknál talált szavaival: 
nem halt meg a leányzó, csak nyugoszik". De reméli, hogy fel fog ébredni és Beöthy még hoz-
záteszi: „addig fogok trombitálni, míg Jerikó falai össze nem dőlnek". 

Betartja ígéretét, mert két évvel később 1835. augusztus 7-én országos ülésen9 újabb vallási 
sérelmet terjeszt elő, most a görög egyesült és nem egyesült vallással kapcsolatban, olyan ese-
teket sorol fel, amelyek „a legvadabb századok sötét időszakában lehetnének várhatók". 
Ezek által „zavartatik a közcsend és a nyugalom" - mondja, nem pedig egy szó által, „melye-
kért a legszentebb ügyben mondottakért a kormány oly irtózatos büntetést követel" - Wesse-
lényi ügyére céloz - , „ezek tartoznának igazán a kormány gondoskodására". Kéri a vallás 
ügyének felterjesztését, de természetesen újra elutasítják. 

Beöthy amilyen következetes és meg nem alkuvó volt a vallás ügyében, ugyanolyan józan 
és reális a többi felmerült kérdésben. Kölcsey, Deák, Bezerédj és Wesselényi mellett a legradi-
kálisabb állásfoglalást képviselte az úrbéri javaslatok kidolgozásánál. A liberális nemesség 
felismerte, hogy a haladás egyetlen módja a robotoló jobbágy tömegek birtokbírhatása és sze-
mélyes szabadsága. Ekkor vált a nemesség a jobbágyság szószólójává, s itt fogalmazta meg: a 
nemesség közösségét fel kell váltani a nemzet közösségének. Ez az érdekegyesítés sajátosan 
magyar programja. 

Beöthy minden kérdéshez hozzászól, úgy mint pl. az irtások visszavétele, a legelő-
elkülönítés, a bormérés, a dézsma, az úriszék, az örökváltság; de legnagyobb hatású beszédét 
a jobbágy személyes szabadságáról, a VIII. tc. mellett mondja.10 „.. .ez azon cikkely, mely bol-
dogságát biztosítaná adózó népünknek, azon népnek, melynek sorsát, gyermeki koromtul 
olly melegen hordoztam kebelemben, és meg kell vallanom, hogy mindazok után, melyeket 
immár tapasztalék, nem remegő örömmel, hanem reszkető félelemmel tekintek e mai nap ki-
menetelnek elébe; - ha még reményimnek ezen egy végső támasza is eldől, úgy fognak nélkü-
le a többi törvény állani, mint az ősz fagyával levelét vesztett száraz gally, szomorú jele annak, 
mily múlandó minden az életben" 

„Törvény, csak Törvény teheti a nemzeteket szabaddá!" 
Lelkes felszólalásait hatalmas tetszésnyilvánítás követi, egy idegen német verset ír hozzá 

az úrbéri törvény vitái közben:11 

„Láttalak lelkes oroszlán, s az isteni 
Szikrát is szemeidben a fényeket kilövellve 
Hallottam szavaid, s láttam felemelve 
A szíveket szavaidra tüzesen átmelegedni" 

Egyre növekvő tekintélyét mutatja, hogy ő a házigazda azon a vacsorán a pozsonyi Arany 
Nap-hoz címzett fogadóban, ahol követtársai Kölcseyt búcsúztatják, aki lemondott és 
Szatmárba, vidéki magányába vonult vissza. 

Nagy lelkesedéssel és ékes szólóan védelmezi a magyar nyelv ügyét is.12 „A törvényt olyan 
nyelven kívánjuk alkotni, melyet a természet nekünk adott" - mondja az egyik képviselő tár-
sával (Péchy) való vitájában. 

Az országgyűlés foglalkozik a lengyelek ügyével is, hiszen 1. Miklós orosz cár megkezdte a 
lengyel alkotmány felszámolását. 1830 novemberében Varsóban a lengyelek a fegyverekhez 
nyúltak és letaszították a Romanovokat a lengyel trónról, de sajnos 1831 szeptemberében Var-
só elesett. A lengyel szabadságharcnak veresége ellenére is nagy volt a történelmi jelentősége. 
Megtermékenyítette az európai politikai liberalizmust, de különösen nagy hatással volt a ma-
gyarországi reformmozgalmakra. Beöthy két ízben is felszólal a lengyel ügy mellett,13 mint 
mondja küldői kérésének - a bihariaknak - tesz eleget, akik felszólították a lengyel ügy párto-

9 KÖM: IV. k. 645. old. 
10 KÖM: IV. k. 89-90. old. 
11 Tabéry Géza: i. m. 85. old. 
12 KÖM: I. k. 139. old. 
13 KÖM: II. k. 405., 443. old. 
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lására. „Van e joga Miklós cárnak az alkotmányt eltörölni? Ha igen, ilyen alapon sok más 
nemzet eltöröltetett volna a Föld színéről!" „A bécsi kongresszus hatalmasai csak egyről fe-
ledkeztek meg, hogy meg sem kérdezték azokat (lengyeleket) akikről rendelkeztek" - mondja 
beszédében. 

A polgárosodás ügyét szolgálta volna az ipari szakoktatás fejlesztése is. A RR-k (rendek) 
törvényjavaslatot dolgoztak ki, amelyben felajánlották a költségeket, az intézmények felállítá-
sának tervét. A kormány elvetette a törvényjavaslatokat, mondván, hogy amennyiben szüksé-
ges és a körülmények megengedik gondoskodni fog felállításáról. Beöthy ingerülten mondja 
felszólalásában: „nem a király eladósodott kincstárából kértünk segítséget! Mi magunk ké-
szek vagyunk a szükséges áldozatot meghozni - s a válasz: várjátok az én intézkedésemet". 
„Mit várhatunk az olyan kormánytól" - folytatja - „melytől soha semmi jó nem származik? 
Talán tegnap óta kormányoz bennünket? És ha annyira szívén fekszik hazánk java! vajon nem 
volt e három század óta elég ideje, hacsak valamit is tenni annak javára?"14 

Beöthy bátran kiáll az országgyűlésen báró Wesselényi Miklós mellett (1835. július 10. ker. 
ülés),15 akit Szatmárban az úrbéri törvényt előkészítő közgyűlésen elmondott beszéde miatt 
hűtlenségi perbe fogtak. „Az alkotmány alapja a szólásszabadság!" - mondja. „A vallás tár-
gya után ez volt talán legkedvesebb indítványa, ezt is sírba látván szállni, érzése sebes zuha-
tag gyanánt tört ki szavakban kebléből, úgy hogy én hallással nem valék képes, annál kevésbé 
jegyzéssel vele versenyt tartani. Ez mentségünk, hogy beszédjéből csak töredéket közölhe-
tek." - írja róla Kossuth.16 „Tegyék a szólásszabadság szent ügyét is más hasonló állapotban 
levő testvéréhez (mint a vallás), ám szaporítsa a kormány poroszlóit, szaporítsa tömlöctartó-
it." - fejezi be ingerült felszólalását Beöthy. 

A szólásszabadság felvetésére nemcsak Wesselényi perbefogása adott alkalmat, hanem a 
kormány magatartása is. 1835. március 2-án leirata jelentette I. Ferenc halálát és V. Ferdinánd 
trónra léptét. A királyi cím megfogalmazásából a Rendek az egységes Ausztria felélesztését 
olvasták ki. 

Beöthy indítványozta, (1835. IV. 13. ker. ülés),17 hogy „magyar nemzetiségünk és önállósá-
gunk tekintetében minden királyi épületnél, katonaságnál és a lobogókon magyar színek 
használtassanak." - különösen kívánja, hogy „a magyar király V. Ferdinánd címmel éljen, 
nemcsak históriai, hanem nemzeti függetlenségi szempontból is." 

Beöthy Ödön a későbbi országgyűléseken is részt vesz, de nagy hatású szónoklatai igazán 
ezen az országgyűlésen érvényesülnek. Szereplésének bemutatása nagyon nehéz feladat. Si-
kerének titka nemcsak bátor, szókimondó őszinteségében rejlik, hanem szónoki fordulataiban 
is. Egyike a kor legnagyobb rögtönző népszónokainak. „ Hátraveti oroszlánfejét izmos, rövid 
nyakán, keresztbe fonja karjait, mint Napoleon, csak a szenvedélyes részeknél kíséri kezének 
árnyaló mozdulataival. Éles tekintete, mint egy szemletartó vezéré, ahogy végignéz gyüleke-
zetén. Érzi, hogy ura gyülekezetének." „Szónoklatainak fegyvereitől féltek, s ülőhelyén sem 
volt kisebb, Danton fölkiabálásait, Mirabeau közbeszólásait csak ő örökli a magyar szónokok 
közül." - írja róla Csengery Antal,18 aki személyesen is ismerte Bihar vármegye e nagy fiát. 

Sajnos csak töredékek maradtak fenn országgyűlési beszédeiből - mint ahogy Kossuth is 
írta - a gyorsíró nem volt képes követni szárnyaló mondatait. 

Az országgyűlés szüneteiben a maga részére fenntartott nagymarjai birtokán gazdálkodott 
és állandó kapcsolatban állt a „kismarjai kommunitás"-sal. Különösen imponált a városnak, 
hogy polgárait úgy megtisztelte, mint bármelyik nemes társát: „Édes Nótárius Úr!" - írja a 
kismarjai jegyzőnek. „ Ez előtt több évekkel azon szokás divatozott a nagymarjai birtokos és a 
város lakosai között, hogy a föld osztás alkalmakor az előjáróság tevé meg az alkut a kiosztan-
dó föld árára nézve, az osztáskor jelen volt egy városi küldöttség, amely a név szerinti jegyzé-
ket vitte."19 

14 Horváth Mihály: 25 év Magyarország történetéből II. k. 26. old. 
15 KÖM: IV. k. 498. old. 
16 KÖM: IV. k. 617. old. 
17 KÖM: IV. 319. old. 
18 Csengey Antal: Magyar szónokok és státuszférfiak 21-26. old. 
19 Varga Gyula: i. m. 127. old. 
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A kismarjaiak által bérbevett földek minősége gyenge volt, de annál fontosabb a puszta az 
állattartás szempontjából, a rétjein termelt széna és a számottevő legelő. Beöthy Ödönnel a 
kismarjaiak a szerződést sorozatosan megújították, úgy tűnik előnyösebb feltételekkel, mint 
atyjával. A reform elveket valló Beöthy Ödön pl. lemondott minden jobbágy jellegű szolgálta-
tásról (dézsma, robot) csak a két részletben fizetendő pénzösszeget kérte számon. 

A korszerű gazdálkodási elveket valló Beöthy igyekezett gondot fordítani a bérbe adott 
pusztára. 1830-tól itt kezdte építeni a kor ízlésének megfelelően neoklasszicista stílusban a 
kastélyát, kismarjai égetett téglából és cserépből.20 Ekkor nősül meg, 1837-ben elveszi a szom-
szédos Kerekiben birtokos a „Bocskai fejedelemmel atyafiságos"21 kálvinista Csanády Sándor 
leányát, a művelt, nyelveket beszélő Csanády Lujzát (Laura). A házasságból két gyermek szü-
letik - s a fiú Ákos - a kiegyezés után országgyűlési képviselő lesz. 

Megpróbálja időközben bepótolni ifjúkorában elmaradt tanulmányait - de ahogy 
Csengery Antal írja - „azt a későbbi évek szorgalma sem pótolhatta". Pedig Kölcsey ajánlásá-
ra járatja az Atheneaum-ot, lelkesedéssel olvassa Victor Hugo regényeit (akivel majd később 
személyesen is találkozik), Montesquieu-t, de legkedvesebb olvasmánya Bölöni Farkas Sán-
dor amerikai úti naplója. 

Vidéki magányából az országgyűlés újabb összehívása mozdította ki. 1839-ben újra jelöl-
tette magát, de a katolikus klérus összefogott ellene és megbuktatták. Végül is az új követ le-
mondása miatt sikerült a pótválasztáson Beöthynek a nemesség megadóztatási programjával 
megnyerni a választást. Nem szabad megfeledkeznünk Bihar megye nemességéről, akik a 
közjó érdekében hajlandók voltak lemondani saját kiváltságaikról, s kezdettől fogva támogat-
ták Beöthy törekvéseit. 

Az 1839-1840-es országgyűlést mindenesetre a liberalizmus előretörése és a Habsburg ud-
var megváltozott taktikája jellemezte. Többek között a politikai perek elitéltjei amnesztiát 
kaptak. Kossuth és Wesselényi is kiszabadult. Beöthy Ödön volt az, aki Váradon fogadja a po-
litikai perek egyik áldozatát, a kiváló tehetségű nagyszalontai Lovassy Lászlót, akit elborult 
elmével hoznak ki a kufstein-i börtönből. Ennek hatására a bihari adminisztrátor - Lónyay -
lemond és Tisza Lajos lesz az udvar új embere, aki igyekezett a liberális ellenzéket erőszako-
san is letömi. Az adminisztrátorral szemben - akinek ereje és bátorsága van és lesz a kormány 
kézben tartására - választják alispánnak Beöthyt. Ő hozta szokásba, ami addig sohasem diva-
tozott „hogy az alispán rendszeres jelentésben számoljon be évente egyszer a megye minden 
közügyéről". „Pontosságot, ellentmondást nem tűrő, katonás fegyelmet honosított az uram-
bátyámos megyei igazgatásban".22 

1843-ban negyedízben küldte Bihar a rövid pozsonyi országgyűlésbe. Feltétele újra: a kö-
vet utasításban az egyenlő adózás elve is szerepeljen.; amit a bihari nemességtől meg is ka-
pott, és egyhangúlag megválasztották. 

Az országgyűlés szünetében továbbra is gazdálkodott, s élte a vármegyei nemesség társa-
dalmi életét. Á legnagyobbak tekintették barátjuknak, bár heves vérmérsékletű és ingerlé-
keny, de sziporkázóan szellemes volt. „Szavait humor, csípősség jellemezte."23 Sokan meglá-
togatták marjai birtokán, a hagyomány szerint neves, reformkori személyiségek (Széchenyi, 
Wesselényi, Kossuth, Deák) a parkban látogatásuk emlékére fákat ültettek. 1845. májusában 
Deák Vörösmarty társaságában Zsibó felé Wesselényihez tartva megszálltak a marjai portán, 
ahol nagyon jól érezték magukat. „Élete végéig idillként őrizte Vörösmarty a kurta marjai 
vendéglátás emlékezetét".24 

Az 1840-es évek közepére a politikai élet újra eldurvult és az udvar igyekezett az ellenzé-
ket, ha másként nem ment, fegyveres erőszakkal letörni. A legnagyobb botrányra Biharban 
került sor. Tisza Lajos adminisztrátor fegyveres hajdúi az ülésteremben több ellenzéki követet 
összevagdaltak, a vérengzésnek a katonaság vetett véget. Ezután Beöthy mi mást tehetett vol-

20 Varga Gyula: i. m. 81. old. 
21 Tabéry Géza: i. m. 41. old. 
22 Tabéry Géza: i. m. 185. old. 
23 Csengey Antal: i. m. 21-26. old. 
24 Tabéry Géza: i. m. 190. old. - Vörösmarty erdélyi útjáról bővebben Gaal György tői, Honismeret 2000.6. 

sz. 23-29. old. 
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na, hazatért Marjára gazdálkodni, s ugyanezt tették a megye legjobbjai is, visszavonultak a 
közélettől. Átmenetileg megerősödnek a konzervatívok, s 1847-ben nem Beöthyt választják 
alispánnak (mert Tisza nem is jelölte), sőt az újabb országgyűlési választáson is megbuktatják. 

De eljött 1848 tavasza, s a bihariak tekintete Marja felé fordult. 1848. március 27-én vissza-
hívják a követet, s a hazafiságában rendíthetetlen Beöthyt küldik fel az országgyűlés végére 
Pozsonyba. Addigra már „a nemesség összeolvadt a néppel" és így Beöthy Ödön mindenki 
nevében szólhatott, „ő volt az népképviselő".25 Első indítványa volt (április 8.), hogy a nem-
zet „ ásassa fel, s dísszel temesse el a Martinovics és társai hamvait."26 

A Batthyány kormány őt nevezi ki Bihar vármegye főispánjává, így az első nemzetgyűlés-
ben a felsőházban foglalt helyet. S ő lesz a bihari nemzetőrség parancsnoka is. N e m sokkal ké-
sőbb - 1 8 4 8 nyarán - a délvidéki szerb lázongások elfojtására az országgyűlés megszavazta a 
teljhatalmú kormánybiztos kiküldését. Kossuth reformkori harcostársát Beöthyt küldi: „Teljes 
erővel léphetsz fel mindenki ellen, legyen az pap, vagy katona, vagy bárki Isten fia. Emlékezz 
vissza a francia konvent nagy biztosaira, akik a seregek előtt fogatták el a hűtlen parancsno-
kokat!" - írja megbízó levelében 2 7 

1848 decemberében újabb feladat várja: Bem tábornok mellett Erdély kormánybiztosa. 
1849. január 6-án vadászzászlóaljak alakítására ad ki rendeletet: „eleve figyelmeztetek min-
denkit, ki erkölcstisztaságában és kötelességében nem bízik, e sereghez be ne álljon; mert a 
magyar nemzet egyedüli feladata, bármi méltatlanságot és polgáriasság elleni tényt követtek 
is el ellene, hasonló mértékkel vissza nem fizetni, mert ezt sem históriai nevezetessége, sem 
világszerte ismeretes becsületes jelleme meg nem engedi" 2 8 

Sajnos, Bemmel történt nézeteltérése miatt lemond, s Kossuth 1849 áprilisában konstanti-
nápolyi követnek nevezi ki. De csak Brassóig jut el, mert Bukarestbe már útlevelet nem kap-
hatott, s itt éri a hír, hogy az országgyűlés kimondta az elszakadást a gyűlölt Ausztriától. Beö-
thy Ödön a rendíthetetlen függetlenségi és szabadelvű politikus - talán féltve a nemzetet a be-
következendő tragédiától - tiltakozása jeléül lemond minden tisztségéről. De mégis elfoga-
dott egy megüresedett képviselői mandátumot, s így Berettyóújfalu követeként vesz részt a 
szabadságharc országgyűlésének utolsó felvonásában. 

A világosi tragédia híre Szegeden éri, Lukács János képviselő társa menekíti saját birokára, 
a Csanád-megyei Kaszaper-pusztára. Ide érkezik Beöthy kedvenc lovaival „a jó két marjai pej 
lóval a Táltossal és a Kesellyel"29 Szigethy István, Ákos fiának nevelője. Beöthyné megbízásá-
ból álruhában és álnéven menekíti a képviselőt - aki nem akarja elhagyni az országot - , de 
megtudja, hogy Batthyányt Pesten, a tábornokokat Aradon kivégezték. Ő sem várhat kegyel-
met I. Ferenc Józseftől, aki: „Kezét - mert Ő ölt, maga a király - egy nép arcába törölte be-
le."30 

Bécs, Párizs, London útjának állomásai; s végül Jersey szigete, ahol Mészáros Lázár, gróf 
Teleki Sándor és a nagy francia író Victor Hugo társaságában éli a száműzöttek életét. Itt tudja 
meg, hogy őt is elérte az önkény. A Magyar Hírlap, mint kormánylap 1851. szeptember 23-án 
közli a távollétükben halálra ítéltek névsorát: „5. Beöthy Ödön biharmegyei főispán és kor-
mánybiztos". A szabadságharc 36 vezetőjével az osztrák akasztófára húzatta a nevét viselő fe-
kete táblát. „Immár bizonyossá vált, hogy Marját és Váradot élve nem látja viszont".3i 

1854-ben gyógykezelésre Hamburgba utazott, s 5 évi távollét után itt találkozik feléségé-
vel. A találkozást néhány hónappal éli túl, meghal egy fogadóban. Tabéry Géza így idézi utol-
só pillanatait: „Az Aranyszarvas szűk világa most csodálatosan tárult ki előtte. Belefért Vá-
rad, Marja, Kereki, Bihar. Délután három óra volt. De szemére sötétség borult."3 2 „Meghalt, 
mint száműzött" - 1854. december 7-én, állt az egyszerű fejfán a hamburgi köztemetőben. 

25 Hegyesi Márton: Bihar megye 1848/49-ben 24. old. 
26 Hegyesi Márton: i. m. 30. old. 
27 Závodszky Géza: Történelem III. 1997.149. old. 
28 Hegyesi Márton: i. m. 31. old. 
29 Tabéry Géza: i. m. 254. old. 
30 Illyés Gyula: Október 6. In: Két kéz, 1950. 
31 Tabéry Géza: i. m. 261. old. 
32 Tabéry Géza: i. m. 261. old. 
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Az önkény éveiben Beöthy Ödön vagyonát az állam elvette, majd 1860-ban Ákos fiának 
visszaadta. A birtokot továbbra is a kismarjaiak használták. A későbbi örökösök már nem él-
tek itt, de a volt kúriát a körülötte levő harminc holdas díszparkkal együtt érintetlenül hagy-
ták, sőt gondosan őrizték.33 S azokat a hatalmas fákat, amelyeket a reformkor nagyjai - Szé-
chenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák ültettek - a kismarjaiak vasabroncsokkal védték, féltve 
ápolták.34 A falu őrizte és magáénak érezte a reformkor és a szabadságharc nagy alakját. „A 
református lakosság ma is kegyelettel emlékezik Beöthy Ödön egykori kismarjai nagybirto-
kosra, aki a reformkorszak országgyűlésein és a megye közéletében a vallásszabadság lelkes 
harcosa volt" - írja Hunyadi Ferenc a kerület képviselője 1936-ban.35 

A kiegyezés után Bihar is adózott nagy fia emlékének. „Csengery Antal indítványára 1868. 
március 18-án Vármegye egyhangúlag elhatározta Beöthy Ödön arcképét a gyűlésterem szá-
mára lefestetni és hamvait hazaszállítatni. Az arckép a Deák Ferencével együtt a gyűlésterem-
be beillesztetett..."36 Hegyesi Márton a megye krónikása abban reménykedett: „.. . Bihar-
vármegye egészen lerója háláját nagy fia iránt, midőn annak érc szobra ottan fog állani a Vár-
megye háza előtt, s midőn Biharvármegye fölállítandó Pantheonjába fogja elhelyezni a nemes 
szív ellángolt hamvait."3 7 

Az 1945-1947 után bekövetkezett proletárdiktatúra sajnos nem kedvezett a magyar múlt 
nagy alakjainak. A „rabszolga had", amelyik hivatva volt a „múltat végképp eltörölni" lebon-
totta, vagy lebontatta azokat falakat, amelyek őrizték, vagy őrizhették volna Deák, Kossuth, 
Vörösmarty emlékét; kivágták az általuk ültetett, addig féltve őrzött fákat is. 

Ma a Beöthy kúriát, - amely a reformkorban „a megye haladó értelmiségének találkozó he-
l y e " ^ volt _ gyom és feledés borítja. Hol és mikor idézhetjük a nagy reformer alakját? Hol és 
mikor adózhatunk emlékének? 

Az idő talán elérkezett, de olyan későn, 
„ Vénült, kihalt a szolganemzedék, 
Új nemzedék jött, mely apáit 
Arcpirulással említé, s azoknál 
Jobb akart lenni és az is lett,..." 

S megemlékeznek 

Sárkány Viola 

ahogyan Petőfi Apostola jövendölte: 
„...Ama szentekrül és nagyokrul, akik 
A szolgaságban szabadok valának..." 
„...S elvitték volna őket, a 
Dicsőség templomába 
De hol keressék, hol lelik meg őket? 
Rég elhamvadtak a bitófa mellett!" 

Kőváry László (1819-1907) 
Amikor tíz évvel ezelőtt egy csoport lelkes ember megalakította az Erdélyi Magyar Köz-

művelődési Egyesület (továbbiakban EMKE) idegenvezetői tanfolyamát - ahogy akkor hív-
ták a Honismereti Kört évszázados hagyományt próbáltak éleszteni* Tíz év alatt kristályo-
sodott, fejlődött a kör, de éreztük, hogy valami hiányzik. Hiányzott egy olyan példakép, aki 
az idő távlatából is serkentsen, utat mutasson jelenlegi törekedéseinkben. 2000. december 
12-én a kör ünnepélyes keretek között ezért felvette a XIX. századi Kolozsvár és Erdély kiváló 

33 Varga Gyula: i. m. 84. old. 
34 A szerző nagyapja: id. Kipe József 
35 Hunyadi Ferenc: i. m. 116. old. 
36 O'sváth Pál: i. m. 37. old. 
37 Hegyesi Márton: i. m. 42. old. 
38 Hunyadi Ferenc: i. m. 49. old. 

* A Kőváry László Honismereti Kör a következő elektromos címen érhető el: 
kovarylaszlo@hotmail.com. 

59 


