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Szatmár vármegye a XX. század eleji politikai viharokban

Sokan vagyunk, akik érdeklődünk Szat
már történelme iránt, de csak kevesen 
vállalkoznak arra, hogy időt is szánjanak 
a kutatására. Ennek legfőbb oka talán az, 
hogy a XX. század elejétől a történelem vi
haraiban a vármegyei iratok szétszóródtak, 
pusztultak. Egy részük 1950-ben Nyíregy
házára került, másik részüket ma Kolozsvá
ron lehet elérni, de nem hagyható ki a kuta
tásból a szatmárnémeti levéltár és az MNL 
Országos Levéltára sem. No és persze, attól 
függően, hogy mennyire széleskörű vizsgá
latot kíván folytatni a kutató, találhat ada
tot szinte minden közgyűjteményben.

Zsoldos Ildikó, egyetemi docens, a 
Nyíregyházi Egyetem Történettudomá
nyi és Filozófia Intézet igazgatója habi- 
litációs dolgozatának írásakor végigjárta 
ezt az utat. Szorgalmas kutatóként alapo
san tanulmányozta a vonatkozó eredeti 
forrásokat, és az ezekben rejlő adatokra, 
valamint a kortársak megjelent munkái
ra, továbbá a sajtó által közreadottakra 
támaszkodva rekonstruálta az eddig még 
igencsak vázlatosan ismert XX. század ele
ji Szatmár politikai viszonyait. Minthogy 
bőséges szakirodalom nem állt rendelke
zésére, leginkább a Szabolcs megyét érintő 
kutatásának tapasztalataira támaszkodha
tott. (A szabolcsi történéseket feltáró köte
tet 2009-ben a Bessenyei Kiadó jelentette 
meg.) A kutatás célja, módszere és forrá sa i 
című fejezetben útmutatást ad arra vonat-
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H atalm i törekvések és politikai platform ok  
Szatm árban az 1905-1906-os korm ányzati 

krízis idején

kozóan, hogy hol milyen forrás található, 
az egyes irattípusokban milyen adatokra 
számíthatunk.

Sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy 
még egyszer valaki nekiveselkedjen egy 
ilyen sokrétű kutatásnak, így valószínűleg 
ez a könyv alapozza meg a tudásunkat a 
Szatmár megyei XX. század eleji politi
kai viszonyokról. Ezt a felelősséget érezte 
a szerző is, azért törekedett minden fel
lelhető információ pontos, korrekt, az ol

I 20



S zem le

vasót-kutatót egyaránt segítő adatolására, 
lábjegyzetelésére. Ennek ellenére az olvasó 
egy jó stílusú, olvasmányos könyvet ve
het a kezébe. A mellékletekben található 
táblázatokkal, térképekkel, a korszellemet 
visszaidéző kortesnótákkal, a jól megválo
gatott képekkel, sőt a személy- és helynév- 
mutatóval is segíti a szerző ennek a bonyo
lult történeti időszaknak a megértését.

A régi iratok nyelvezete, stílusa — egy 
évszázad távlatából is — lehetővé teszi, 
hogy a kutató a múlt részesévé váljon, de 
a nagy feladat ennek az ismeretnek nyelvi 
formába öntése, hogy az olvasó is átélhesse 
ezt az érzést. Zsoldos Ildikó arra töreke
dett, hogy az általa leírtakkal ne csak új 
információkat közöljön, hanem megte
remtse a történelmi feelinget, felkeltse az 
érdeklődést, megalapozza a megyéhez, a 
történelemhez való kötődést. Ebben segít
ségére volt az általa megismert sok szemé
lyes forrás, a tanítási gyakorlata, történészi 
szemlélete is, amely arra ösztönözte, hogy 
az események központjába az ember kerül
jön — ettől válik ugyanis élővé a múlt.

A kötet első fejezetében a vizsgált idő
szakban Szatmár vármegye helyi politiká
jának, prominenseinek, a főispánoknak 
a tevékenységét mutatja be. Az 1904-ben 
kinevezett Kristóffy József nevét nem iga
zán őrizte meg a helyi közemlékezet. Ta
lán azért, mert nem volt se megyebeli, se 
különleges tetteket végrehajtó. Szíve nem 
Szatmárért dobogott, hanem Csanádért, 
ahol élt és köztisztségeket viselt, ahol főis
pán szeretett volna lenni, csak nem sikerült. 
Szatmárban idegen volt, akitől azt várták, 
hogy a néha tettlegességig fajuló pártvi
tákban, a Szatmárnémeti és Nagykároly 
között régóta dúló székhelykérdésben folyó 
huzakodásban, az „összekuszált, zűrzava
ros politikai és társadalmi viszonyok’ -ban

tegyen rendet. A szemléletesen leírt beik
tatási díszúnnepséget követően Kristóffy 
több területen is ért el részeredményeket, 
de mint a szerző megfogalmazza, másfél 
éves szatmári érdemei „lenullázódtak a Fe- 
jérváry-kormányban történő szerepvállalá
sával. A közmegvetés jeleként a hatalom- 
váltást követően nevét a koalíciós főispán 
beiktatásakor gyászlepellel vonták be, majd 
lekaparták a vármegyeháza folyosóján ta
lálható, a szatmári főispánok emlékét őrző 
tábláról, alispánjáéval egyetemben.”

Utódja az 1905-ben kinevezett, szat
mári származású és mindenben a megyé
hez kötődő Nagy László 16 évig volt a me
gye alispánja, de alig szűk egy évig tartott 
az ő főispánsága is. A megyebeli közép
birtokosok tipikus képviselője: Szatmárra, 
Pozsonyba, Eperjesre, Pestre járt iskolába, 
tanult irodalmat, jogot, viselt vármegyei 
tisztségeket, de műveltsége provinciális 
maradt (idegen nyelveken csak értett, de 
nem beszélt — mint ahogy ezt a szemére 
is vetették). Feleségei révén gyarapodtak 
szatmári birtokai, itt élt és nem is vágyott 
a nagyvilágba. Írásai, regényei közül több 
megjelent, a kultúraápolásban is sikereket 
ért el. Alispánként azonban már ellent
mondásosnak mondható a tevékenysége, 
mint ahogy főispáni beiktatása és rövid 
munkálkodása is zűrös-zajos volt. A szerző 
őt is értékelte, eszerint „a kormányválság 
lezárulása után a lokális társadalom Nagy 
Lászlót stigmatizált emberként kezelte.”

Az 1905-1906-os évek helyi történései 
az országos politika leképeződései voltak. 
A 2. nagy fejezetben Zsoldos Ildikó rész
letesen szól a választójogi elképzelésekről. 
A különböző terveket és Kristóffy 1905 
decemberében belügyminiszterként be
nyújtott javaslatát minden politikai párt 
és minden politikus másként értelmezte.
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Egyben azonban szinte mindenki egyet
értett: a nők nem érintettek a kérdésben, 
az ő feladatuk kimerül a Kirche — Küche 
— Kinder (templom — konyha — gyer
mek) modellben. Pedig ekkor már számos 
nőszervezet működött, 1895-től egyetem
re is járhattak — bár ezt sem nézték sokan 
jó szemmel, a Szatmár és Vidéke lap pedig 
a női emancipációs törekvésekről röviden 
csak ennyit írt: „mi azonban csak neve
tünk rajtuk. Kanalat a kezükbe!”

Szatmárban 8 választókerület volt, ame
lyeket szakaszokra osztottak, és ezekbe 
sorolták be a községeket. A választói név
jegyzék összeállításánál a korábbi évekbelit 
vették alapul, azt igazították ki. A választást 
központi eljárásrend szerint szervezték meg 
és bonyolították le, ezt részleteiben, az egyes 
kerületekre külön is kitérve megismerheti 
az olvasó a 3- fejezetben. Itt külön alfejeze- 
tet szánt a szerző a választással kapcsolatos 
biztonsági intézkedések ismertetésének.

A 4. fejezet rendkívüli részletességgel 
mutatja be a választási előkészületeket. 
Először a szatmári pártviszonyokat kell 
megismernünk a történet megértéséhez. 
Az 1904 és 1906 között aktív pártok már 
korábban megalakultak, sőt kisebb-na- 
gyobb intenzitással működtek is. A szerző 
nemcsak tevékenységüket, hanem politi
kailag jelentősebb tagjaikat is bemutatja az 
olvasónak. Kiemelt figyelmet szentel Luby 
Gézának, akinek élete a folyóiratok és a 
közigazgatási iratok mellett a fennmaradt 
családi iratoknak és levelezésének köszön
hetően részletekbe menően feltárul.

A század elején már megjelent az ipari 
népesség, ami az addigi agrár- és nemze
tiségi problémák mellett újakat vetett fel. 
Sztrájkok, lázongások törtek ki, az érdek- 
képviseletekre és a megoldások keresésére 
pártok alakultak, és állami intézkedések

történtek. A mátészalkai és csengeri járás
ban a „diskréció” mellett számos más sére
lem borzolta a kedélyeket. A legnagyobb 
feszültség a nagydobosi, olcsvai, vitkai, 
szamosszegi, nyírmeggyesi, kántorjánosi, 
nyírcsászári, hodászi és nyírvasvári kör
jegyzőséghez tartozó községekben volt. 
A románok által lakott járásokban az 
MSZDP agitációja nyomán szerveződtek 
a munkás- és szegényparaszt mozgalmak. 
A különböző helyeken fellobbant sztráj
kokról hírt adott a sajtó, nyoma maradt a 
közigazgatási iratokban is. A nemzetiségi 
kérdés főként az erdődi, a nagybányai, a 
nagysomkúti és a szinérváraljai járásban 
volt fontos. Bár Kristóffy emlékirata sze
rint nem volt kezelhetetlen a helyzet, a 
problémát azonban nem tudták feloldani 
még úgy sem, hogy kiemelten figyeltek a 
véleményformálókra. Más források a ro
mán nemzeti mozgalmakra, a pártokra, 
az azokat irányítókra, valamint a magya- 
rosítási törekvések különböző módjaira vo
natkozóan rejtenek érdekes információkat 
— ezeket is megismerhetjük a könyvből.

A fejezet utolsó nagy egysége az 1905- 
ös jelöltállítást részletezi és elemzi. Szinte 
kerületenként végigkövethető a lázas elő
készület. Érdekességként említhető, hogy a 
nagybányai kerületben csak a választások 
előtt alakult meg a Függetlenségi és 48-as 
Párt, amelynek jelöltje sem volt. A központ 
pesti ügyvédet ajánlott, akiről hangsúlyoz
ták, hogy helybeli születésű. A rendőrkapi
tányhoz érkezett panaszok bizonyították a 
kampány hevességét. A szerző a források
ból feltáruló adatok és a korabeli sajtóban 
megjelentek alapján nemcsak leírja, hanem 
értékeli is a helyzetet. Ügy ítélte meg, hogy 
a leghevesebb harc a mátészalkai kerület
ben és Szatmárnémetiben volt, ez utóbbi 
helyen nemcsak durva kampányt, hanem
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pártszakadást is eredményezett a jelöltál
lítás. (A prominenseket, programjukat és 
kampányukat részletekbe menően feltárta 
és ismertette a szerző.)

A heves előkészületek után 1905- janu
ár 26-án történt meg az országgyűlési kép
viselő-választás Szatmárban. Ennek törté
netéről, győzteseiről több mint 40 oldalon 
át értekezik a szerző. A források töredékes
sége miatt vannak olyan kerületek, ahol 
nem követhető pontosan a részvétel, de 
a fennmaradt választási jegyzőkönyvek a 
történtekről, a visszalépőkről, a vesztesek
ről és a megválasztottakról, valamint az azt 
követő, általában rezesbandás ünneplésről 
beszámolnak. Szatmárnémeti most is a saj
tó középpontjába került, mert a helyi ügy
véd, Kelemen Samu győzött Hieronymi 
Károly miniszter ellenében. A „miniszter
buktató” képviselőnek, valamint a 7 más 
kerületben megválasztottnak (2 Károlyi, 
2 Luby, Teleki Pál, Bay Lajos, Szentivá- 
nyi Gyula) széles körű bemutatását is el
végezte Zsoldos Ildikó, kitérve az egyes 
politikusok származására, életkorára, kép
zettségére, társadalmi identitására, családi 
kapcsolataira és lokálpatriotizmusára, va
lamint jövedelmeikre is — alapos vizsgálat 
alá véve a legtöbb adót fizetők jegyzékét is. 
Az egyetemi végzettséggel és tekintélyes 
magánvagyonnal bírók képviselői mun
kájukért az 1848. évi V. te. szerinti hono
ráriumot és lakbér-támogatást kaptak, így 
havi jövedelmük kb. 2100 forint volt. Az 
1893- évi VI. te. megemelte a fizetésüket, 
ettől kezdve 2300 forintot vehettek fel ak
kor is, ha személyesen nem vettek részt az 
üléseken. Lakbértámogatásuk 800 forint 
maradt. (Ez a fizetés egy „középosztálybe
li tanár életnívóját” biztosította!) Volt, aki 
felélte, volt, aki politikai és karitatív célra 
ajánlotta fel a pénzt.

1906 februárjában Ferenc József felosz
latta az országgyűlést, és új választásokat ír
tak ki. A május 3-i Szatmár megyei válasz
tásoknak és győzteseinek külön alfejezetet 
szentelt a szerző. Öt kerületben kampány
mentes hónapok voltak, hiszen csak a már 
megválasztottakat jelölték újra. Azonban 
pl. Nagybánya mellett Mátészalkán is kel
lett jelöltet állítani. Itt heves, szócsatáktól, 
nyílt levélváltásoktól, sőt tettlegességtől sem 
mentes kampány bontakozott ki, szétzilál
va a függetlenségiek pártegységét. A krassói 
vegyes etnikumú „nehéz” kerületben, ahol 
aktivizálódott a román nemzeti mozgalom, 
sem volt könnyű dr. Pilissy István, Szabolcs 
megyei alügyész, valamint Lukács Kons
tantin józsefházi görögkatolikus román 
lelkész jelöltállítása. Nagysomkúton Tele
ki Pál állt szemben a Szolnok-Dobokában 
birtokos orvossal, aki már a román nem
zetiségi mozgalom új értelmiségi vezető 
rétegéhez tartozott, és automobilon járta 
be választókerületét. Aranyosmeggyesen 
a románok ügyvédeket indítottak Vécsey 
László ellenébe, aki úgy vélte, hogy „követ
ni kell a divatot: a nagy közönség szája íze 
szerint beszélni vagy beszéltetni.”

A két újonnan megválasztott (Pilissy és 
Vécsey) életrajzával is gazdagodhat hely- 
történeti ismeretünk, ha végigolvassuk az 
alfejezetet, amit egy minden bizonnyal 
sokakat érdeklő rész követ, a választási 
visszaélések csokra. A joggyakorlat magá
ban hordozta, a valóság pedig csak tovább 
cizellálta a korrupciót, szavazatvásárlást, 
vesztegetést, a pszichológiai hadviselés 
részeként a kortesnótákat, lejárató újság
cikkeket, rosszindulatú pletykákat, de 
1843-tól ismert volt az „országlási modor”, 
a bunkókrácia is. Zsoldos Ildikó a korszak
ban a kortesek és jelöltek, valamint a ható
ság részéről dokumentált visszaéléseket is
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megvizsgálta, és pl. olyan iratokat és nyug
tákat is talált a Vécsey család Kolozsváron 
lévő rendezetlen iratai között, amelyek rá
cáfolnak az eddigi történészi álláspontra, 
miszerint írott forrásokkal nem bizonyít
hatók a visszaélések és a korrupció. Érde
mes volt alaposan elolvasnia más családok 
hagyatéka mellett a közigazgatási, bírósági 
iratokat és a sajtót is, mert aki tudja, hogy 
mire kell figyelni, az néhány utalásból is 
ki tudja szűrni az információt. A választási 
hercehurcában a főszerepet a pénz játszot
ta. Előfordult azonban gyakran erőszak 
is, volt ahol a csendőröknek figyelmeztető 
lövést kellett leadni, sőt két helyen ember
halált is követelt a politika.

Hogy ennek a két választásnak a hát
terében álló, „nemzeti ellenállásaként em
legetett politikai helyzet hogyan alakult ki 
az országban, és milyen megnyilvánulásai 
voltak Szatmárban azt a 6. fejezetből részle
tesebben megtudhatjuk. A szerző rávilágít 
arra is, hogy az események, döntések mö
gött állók milyen személyes vagy családi 
kapcsolat hálójába szorulva formálták né
zeteiket, alakították ki vagy éppen át elve
iket. A kormánypárti és ellenzéki erők kü
lönböző módon feszültek egymásnak. Az 
egyes esetek ismertetése szerint a módsze
rek változatosak voltak: ellenzéki alap létre
hozása, elbocsátások, szócsaták, röplapok, 
falragaszok, sőt még tettlegességet is rögzí
tettek a rendőri jelentések. 1906 tavaszától 
az országos politikába beállt irányváltás ho
zott itt is a „bogáncs kigyomlálása” mellett 
megbékélést a megyebeli dr. Falussy Árpád 
főispáni beiktatásával és a tisztikar kicseré
lődésével, de kisebb-nagyobb afférok azért 
tarkították a politikai életet.

Szatmár politikai életében már a XVI. 
századtól fontos szerepet játszottak a Káro
lyiak. Bár a XIX. század végétől már nem

Nagykároly és környéke az állandó családi 
központ, de az ősi birtok idekötötte a család 
több tagját is. István gondolkodásmódját, 
életvitelét a hagyomány, az anyjával kül
földön töltött gyermekkor, tanulmányai és 
az is meghatározta, hogy Rudolf trónörö
kös mulatótársa lehetett. A vadászatok, a 
dorbézolás, a politika útvesztőiben való 
eligazodni vágyás, majd az apaszerep, a saj
tófigyelmet keltő életet élő, párbajozgató 
fiával, Györggyel kiéleződött ellentéte mind 
hozzájárultak értékítélete, politikai szerep- 
vállalása és egészsége alakulásához. Az apa 
és fia közti véleménykülönbség az 1904- 
ben tartott közgyűlésen vált nyilvánossá, 
amikor György Tisza István híveként fog
lalt állást, míg apja a Tisza-kormány elleni 
bizalmatlansági indítvány mellett mondott 
gyújtó hangú beszédet. A párválasztás mel
lett a pártválasztás is hozzájárult kapcsola
tuk romlásához. István még nagybetegen 
is vállalta a képviselő-jelöltséget, nehogy 
fiát válasszák meg, aki végül a krassói ke
rület sajtó által gyakran bírált képviselője 
lett. 1906-ban tengerparti kormányzónak 
nevezte ki az uralkodó, de a kormányváltás 
miatt hivatalba se léphetett.

A Károlyiak közéleti szerepvállalása 
azonban nem korlátozódott a férfiak or
szággyűlési képviselőségére, hiszen a család 
nőtagjai is rendkívül tevékenyek voltak. 
A XVII. századtól irányították a hatal
mas birtokrészek életét, gazdálkodását, az 
1840-es évek második felében legendás
sá vált Károlyi György feleségének, Zichy 
Karolinának a szalonja, a forradalom és 
szabadságharc alatti szerepvállalása, majd 
emigrálása is figyelemre méltó. Károlyi 
Istvánt pedig felesége és lánya, Melinda 
különböző módon támogatta a politi
kai munkájában. Melindát a szerző Justh 
Zsigmond érdekes feljegyzései segítségével

I 2 4



S zem le

mutatja be. A hölgyek — más arisztokrata 
asszonyokhoz hasonlóan — bekapcsolódtak 
a különböző, a karitativitása mellett politi
kai célokat is szolgáló egyesületekbe, így az 
ellenzéket erősítő és a magyar ipart pártoló 
tulipánmozgalomba és a helyi jótékony nő
egyletekbe. Munkájukról, elismeréseikről 
is olvashatunk a családi fejezetben, amelyet 
Károlyi István temetésének leírása zár.

A Károlyi-hölgyek karitatív és egyesületi 
munkájához hasonló tevékenységre szám
talan példa hozható, ami mutatja, hogy a 
Szatmár megyei nemzeti ellenállási mozga
lom történetének feltárása során sem szabad 
megfeledkezni a nőkről. Zsoldos Ildikó a 
kötet utolsó tanulmányában a tulipánmoz- 
galom szatmári történetéről értekezik, visz- 
szanyúlva a gyökerekig. Nagyon tanulságos 
a szatmárnémeti nőegylet 1906. április 3-i 
gyűlésének leírása, amelyen ott volt a város 
színe-java, és nem csak a nők! Ezen a hazai 
ipart pártoló rendezvényen alakult meg a 
Szatmári Magyar Tulipánkert. Persze az is 
érdekes, hogy a szatmári előkelő asszonyok 
— főleg a szatmárnémetiek, nagykárolyi
ak, nagybányaiak — lelkesen támogatták a 
mozgalmat, ruháikat azonban továbbra is 
Bécsből és Párizsból rendelték.

A kötetzáró epilógus összefoglalja és 
rendszerezi a korábban leírtakat, és átfo
góan világítja meg a tényeket, az okokat 
és következményeket, kitekintve egy rövid 
pillanatra az 1914-ben eldördülő puskalö
vésig, amely megváltoztatta a világot.

A tanulmányokat elolvasva is érdemes 
még lapozgatni a könyvben, hiszen a ha
talmas mennyiségű felhasznált forrás jegy
zékét követően a korszakot átfogó hazai és 
külföldi irodalomra is rálátásunk nyílhat. 
A román és angol nyelvű rövid összefog
laló pedig remélhetőleg a Szatmár megye 
mai határon túli részein élők figyelmét is

ráirányítja közös történelmünk e fontos és 
még feldolgozatlan időszakára.

Mi olvasók pedig reménykedhetünk, 
hogy a szerző, aki feltárt és feldolgozott szin
te minden a korszakra vonatkozó forrást, 
legközelebbi tanulmányaiban megírja majd a 
századfordulós megye mentalitás-, kultúr- és 
gazdaságtörténetét is, hogy újabb lépést te
hessünk egy új szemléletű, forrásokkal ada
tok, korrekt megyemonográfia-folytatás felé.

Lehet benne bízni, hogy sokan felfigyel
nek e könyvre a boltok polcain is, hiszen 
figyelemfelhívó borítójának az egyszerű
ségében rejlik a nagyszerűsége, mert min
den információt tartalmazva is dekoratív, 
figyelemfelkeltő. A szokatlanul hosszú cím 
precízen és tudományosan fogalmazza meg 
a XX. század eleji megye politikai életének 
mintaszerű feldolgozását. Aki ez alapján a 
témája miatt választja a kötetet szabadidős 
olvasmánynak vagy tudományos kutatása 
adatbázisának, esetleg dolgozata mintá
jának, nem fog csalódni. A 817 lábjegyzet 
külön is említést érdemel, hiszen nem csak a 
forráshelyek pontos jelölésére szolgál, hanem 
kiegészítő információkat tartalmazva segíti 
az olvasót a megértésben, eligazodásban.

A 300 oldalas kötetet az Erdélyi Múze
um Egyesület adta ki Kolozsváron az Erdé
lyi Tudományos Füzetek 288. darabjaként. 
Első bemutatóján, 2019- május 28-án Ko
lozsváron két MTA külső tag, Sipos Gábor 
és Egyed Ákos méltatta a munkát és a szer
zőt. Kívánom, hogy Szatmár határon inneni 
oldalán is mind többen ismerjék meg és for
gassák örömmel Zsoldos Ildikó munkáját!

Zsoldos Ildikó: Hatalmi törekvések és politikai plat
formok Szatmárban az 1905—1906-os kormányzati krízis 
idején. Kolozsvár, 2018. EME, 310 p. (Erdélyi Tudomá
nyos Füzetek, 288.)
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